
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชน 

 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา 

ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 

รายงาน 



 

ก 

บทสรุปผู้บริหาร  

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
สงขลา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของ
ของทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท่องเที ่ยวให้มี
ความสามารถ ศักยภาพ สมรรถนะในการพัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที ่ยวชุมชนในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวที่ดี สรุปรายละเอียดดังนี้  

 
1. ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสตูล มีการดำเนินการดังนี้ 

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้แบ่งผู้ร่วมออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้เข้าร่วมจากชุมชนท่าเสา กลุ่ม

ผู้เข้าร่วมจากชุมชนหัวเขา และ กลุ่มผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการ รัฐภาครัฐ ภาคเอกชน การศึกษาดูงาน

จัดขึ้น ณ ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เนื่องจากเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว และมีบริบทคล้ายคลึงกับกับชุมชนท่าเสา ชุมชนหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในทางวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการประกอบอาชีพ ทำให้ผู ้เข้าร่วมได้เห็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว  

และรับฟังบรรยายจากคุณอาเล็น ระสุโส๊ะ รองประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และ

นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที ่ยวจังหวัดสตูล  ซึ ่งมีประสบการณ์ด้านการท่องเที ่ยวชุมชนเป็นอย่างดี  

และเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 

2. การนำเสนอผลการศึกษาดูงานและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว โดยตัวแทนผู้เข้าร่วมจาก

ชุมชนหัวเขา ชุมชนท่าเสา ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน ร่วมนำเสนอผลจากการศึกษาดูงานและแนวทางการ

พัฒนาการท่องเที่ยว สรุปผลการนำเสนอได้ดังนี้ 

• การจัดการปัญหาขยะ และความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งสำคัญของการจะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคือความสะอาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ปัญหาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่
โดยรอบให้สะอาดเป็นระเบียบ เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว 

• การสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
โดยการคัดสรรแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่น เพ่ือนำเสนอผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ 
เจาะกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาพ้ืนที่ และพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดี
ทีสุ่ดในอนาคต 



 

ข 

• การบูรณาการร่วมกันเพื ่อพัฒนาการท่องเที่ยว  ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และชุมชน ทุก
หน่วยงานร่วมกันทำงานส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การจัดการ
ท่องเที่ยว การปรับปรุงทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว  

• การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือนำมายอด
การท่องเที่ยว การส่งเสริมทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และศักยภาพด้านภาษา
เป็นทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเป็นเมืองมรดกโลกที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาติจะเข้ามายัง
พ้ืนที่ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

 
จากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนจังหวัดสงขลา ในครั ้งนี ้ ได้รับเกียรติจากทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องด้านการท่องเที ่ยวจาก 

ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ คุณอาเล็น ระสุโส๊ะ รองประธานสภาการท่องเที ่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

คุณชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา คุณปาริชาด สอนสุภาพ ผู้จัดการ 

Songkhla Station คุณศรินทิพย์ ศรีทองคำ ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม 

คุณอัมมาร์ นาวี ผู้บริหารโรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ ร่วมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน

การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา  

ทั้งสองชุมชน ได้รับประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่เห็นได้จากตันหยงโป ทำให้ทราบว่า

ศักยภาพของแหลงท่องเที่ยวมีอยู่ทั้งในชุมชนหัวเขาและชุมชนบ้านท่าเสา มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทาง

ธรรมชาติภายในชุมชนที่น่าสนใจ สมาชิกมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

อย่างไรก็ตามทั้งสองยังไม่เป็นที่รู ้จักไม่ได้ถูกนำเสนอและประชาสัมพันธ์ บุคลากรไม่มีความพร้อมที่จะรับ

นักท่องเที่ยว ดังนั้น ชุมชนต้องสร้างจุดเด่น ปรับภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยวให้สะอาด และประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที ่ยวให้เป็นที่รู ้จัก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ที ่เกี ่ยวข้องด้านการท่องเที ่ยว โดยทุกฝ่าย 

บูรณาการร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 



 

ค 

คำนำ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ

ผู้นำชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้  

ดำเนินการภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที ่ยวของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื ่อเพ่ิม

นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท่องเที่ยวให้มี

ความสามารถ ศักยภาพ สมรรถนะในการพัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้ชุมชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที ่ยวชุมชนในการเป็นผู ้ถ ่ายทอดความรู้ ด ้าน 

การท่องเที่ยวที่ด ี

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเพื่อสามารถนำมาปรับใช้เกิด

แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพผู้นำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความสามัคคีและ

ความเข้มแข็งภายในชุมชน สำหรับชุมชนด้านการท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 4.1.2 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนท่าเสาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามช่วงอายุ 7 

ตารางที่ 4.1.3 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนท่าเสาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามศาสนา  7 
ตารางที่ 4.1.4 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนท่าเสาที่ตอบแบบสอบถาม    8  

        จำแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่ 4.1.5 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนท่าเสาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชุมชน  8 
ตารางที่ 4.1.6 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนท่าเสาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ  8 

ตารางที่ 4.1.7 แสดงผลการประเมินการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 9 
        ของผู้นำชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลาของชุมชนบ้านท่าเสา 

ตารางที่ 4.1.8 แสดงผลการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 9 
        โดยชุมชนของชุมชนบ้านท่าเสา 

ตารางที่ 4.2.1 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนหัวเขาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ  11 

ตารางที่ 4.2.2 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนหัวเขาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามช่วงอายุ 11 

ตารางที่ 4.2.3 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนหัวเขาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามศาสนา  11 
ตารางที่ 4.2.4 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนหัวเขาที่ตอบแบบสอบถาม    11 

        จำแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่ 4.2.5 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนหัวเขาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชุมชน  12 
ตารางที่ 4.2.6 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนหัวเขาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ  12 

ตารางที่ 4.2.7 แสดงผลการประเมินการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 12 
        ของผู้นำชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลาของชุมชนบ้านหัวเขา 

ตารางที่ 4.2.8 แสดงผลการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 13 
        โดยชุมชนของชุมชนบ้านหัวเขา
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1. วิธีการดำเนินงาน 

1.1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 

• ส่วนที่ 1 การแนะนำโครงการ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา 

• ส่วนที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสตูล 
2.1 รับฟังการบรรยาย เรื่องการจัดการชุมชนท่องเที่ยว / แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ท้องถิ ่นชุมชน และการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที ่ยวชุมชน โดย 
คุณอาเล็น ระสุโส๊ะ รองประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2.2 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น และเยี่ยมชมการสาธิต
วิธีการทำกะปิและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ณ ตันหยงโป 

2.3 ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการชุมชนท่องเที ่ยวและการสร้าง  
ภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

• ส่วนที่ 3 นำเสนอผลการศึกษาดูงานและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว 
3.1 รับฟังบรรยาย หัวข้อ สงขลาสู่เมืองมรดกโลก โดย คุณชนินทร์ สาครินทร์ 

ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
3.2 นำเสนอผลการศึกษาดูงานและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว 
3.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

• ส่วนที่ 4 ผลจากการตอบแบบสอบถาม 
    4.1 ชุมชนบ้านท่าเสา 
    4.2 ชุมชนบ้านหัวเขา 

• ส่วนที่ 5 วิเคราะห์และสรุปผล 

    1.2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจาก 4 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคชุมชน 
เอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ  

1.3. วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม  

- ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา วันที่ 17 มิถุนายน 
2562 ณ เทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที ่ยวของผู ้นำชุมชนเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยว                  
โดยชุมชนจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดสตูล  

- โครงการประชุมและนำเสนอผลการศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที ่ยว 
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา  
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2. ผลการด าเนินการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
สงขลาเพื่อเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 การแนะนำโครงการ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมโครงการพัฒนา

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา 

การประชุมเตรียมความพร้อมการร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ดังนี้ 

1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท่องเที่ยวให้มีความสามารถ ศักยภาพ สมรรถนะในการ
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที ่ยวชุมชนในการเป็นผู ้ถ ่ายทอดความรู ้ด ้านการ          
ท่องเที่ยวที่ดี  

แนะนำคณะทำงานจาก ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และผู้ร ่วมสนับสนุน   
คือ เทศบาลเมืองสิงหนคร บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) และแนะนำผู้นำชุมชนและสมาชิก 
จากชุมชนบ้านท่าเสา โดย นายสุวิรัตน์ บุญรัตน์ และชุมชนหัวเขา นายอานนท์  โรจนยืนยง  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาและสตูล ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18 - 21 
มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

วันที่ 18 มิถุนายน   ผู้เข้าร่วมจาก ชุมชนบ้านหัวเขา 
วันที่ 19 มิถุนายน   ผู้เข้าร่วมจาก ชุมชนบ้านท่าเสา 
วันที่ 20 มิถุนายน   ผู้เข้าร่วมจาก หน่วยงานภาควิชาการ รัฐภาครัฐ ภาคเอกชน 
วันที่ 21 มิถุนายน   นำเสนอผลการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมหาดแก้ว  

ส่วนที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสตูล  

2.1 รับฟังการบรรยาย เรื่องการจัดการชุมชนท่องเที่ยว / แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน  
และการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  โดยคุณอาเล็น ระสุโส๊ะ รองประธานสภาการ
ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วน จังหวัดสตูล 

รับฟังบรรยายเรื่องการจัดการชุมชนท่องเที่ยว กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลตันหยงโป พลังของชุมชนเป็นสิ่ง
สำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้นได้ หากทุกคนในชุมชนร่วมมือกันทำ มีการร่วมมือกับเครือข่าย จะนำมาสู่
การส่งเสริมการท่องเที่ยว สิ่งที่โดดเด่นของตันหยงโป คือ แหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
เช ่น หาดส ันหล ังม ังกร หาดทรายขาว  หาดห ินเหล ็ก เป ็นต ้น การผล ิตและจำหน ่ายส ินค ้าช ุมชน  
มีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในท้องถิ่น นอกจากธรรมชาติจะสวยงาม ความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชน ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกัน มีข้อตกลงร่วมกัน จะทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความ
เป็นส่วนร่วม รักษา หวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น นำมาสู่การกระจายรายได้ซึ่งกันและกัน และเป็นที่ยอมรับของ
นักท่องเที่ยว 
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 รับฟังบรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน สิ่งที่สำคัญในการจัดทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ชุมชนและสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น คือ วัตถุดิบจากท้องถิ่นที่มีในชุมชน พื้นที่ตันหยงโป จังหวัดสตูล และสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา มีความคล้ายคลึงกัน คือ มีวัตถุดิบทางทะเลที่มีความสด สะอาด และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้น
เมื่อมีวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ จะต้องทราบความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือหาตลาดในการกระจายสินค้า สินค้า
แต่ละชนิดที่ชุมชนตันหยงโปได้ผลิตออกมาจะมีความหลายหลาย เช่น หมวกตูดง รองเท้าไม้ อาหารทะเลแปรรูป 
อาหารทะเล และ อาหาร/ขนมท้องถิ่น เช่น ขนมบุหงาบูดะ ขนมผูกรัก ขนมโรตีกาปาย เป็นต้น หากได้มีการส่งเสริม
สนับสนุนชุมชนให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างกระแสนิยมของสินค้า ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า
มายังพ้ืนที่ และทำให้เกิดพลังของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 รับฟังบรรยายเรื่องการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การสร้างภาพลักษณ์เพ่ือสร้าง
ให้เป็นจุดขายและการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังพื้นที่ สิ่งสำคัญคือการสะท้อน
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไปสู่การรับรู้ของภายนอกให้เข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว กรณี ตันหยงโป จะสะท้อนภาพ
ชุมชนการท่องเที่ยวที่มีทะเลที่สวยงาม มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายัง
ตันหยงโป คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาหารทะเลสด ๆ ในอดีตการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวจะนำเสนอผ่าน
ภาพถ่าย และนำเสนอไปยังผู้เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยว แต่การนำเสนอปัจจุบันใช้สื่อทางสังคมออนไลน์ เว็บไซต์  
พร้อมให้ข้อมูลเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ภาพที่แสดงถึงเรื่องราวความสวยงาม วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
เส้นทางการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

2.2 ศึกษาดูงาน สถานที่สำคัญของจังหวัดสตูล ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น                
เป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูลและมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น                  
กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนคฤหาสน์กูเด็นเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2532 

ชมเมืองเก่าสตูล ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเมืองเก่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเก่าสตูล 
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้ชมย่านอาคารตึกแถวชิโนโปตุกีส มัสยิดมำบัง วัดชนาธิปเฉลิม วัดสตูลสันตยาราม 
และ ศาลเจ้าโปเจ้เก็ง ซึ่งแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ ล้วนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นศาสนสถานที่โดดเด่น
สะท้อนถึงสังคมพหุวัฒนธรรม   

ชมการสาธิตวิธีการทำกะปิและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ณ ตันหยงโป  ผู้เข้าร่วมได้ชมการสาธิตการทำ
กะปิที่ทำจากเคย หรือ กุง้ ด้วยการหมักกับเกลือ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำซึ่งแปรรูปจนกลายเป็นสินค้าที่
มีชื ่อเสียงของชุมชนตันหยงโป เช่น น้ำพริกกั้งแบบผัดแห้ง กุ้งแห้ง มันกุ้ง เป็นต้น รวมถึงศึกษาพื้นที่เขตการ
ท่องเที่ยวของตันหยงโย ซึ่งบริเวณโดยรอบยังคงวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมในการประกอบอาชีพประมง การทำอาหารแปร
รูป ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว 

2.3 ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการชุมชนท่องเที่ยว และการสร้างภาพลักษณ์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมได้ร่วมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน และการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ชุมชนท่าเสา และชุมชนหัวเขา สรุปผลดังนี้ 
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ชุมชนท่าเสา การได้ร่วมโครงการในครั ้งนี้ ทำให้มีแนวทางการพัฒนามากขึ้น ทั้งตันหยงโป และ  
สิงหนครมีความคล้ายคลึงกันทางทำเล ที่ตั้งใกล้ทะเล การประกอบอาชีพ ทำให้เห็นถึงโอกาสที่จะส่งเสริมพื้นที่
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการแปรรูปสินค้าที่มีในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนท่าเสา 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

- ชุมชนมีการรวมกลุ่มอย่าง
เข้มแข็ง และมีความพร้อม
ระดับหนึ่งเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว  

- มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลา 
จัดทำบ้านปลาเป็นรูปหัวใจ 
ภูเขาเขียวเป็นรูปจระเข้ และ
วิถีชาวประมง  

- อาหารทะเลที่ขึ้นชื่อ เช่น 
ปลาขี้ตัง ปลากระบอก กุ้ง  
ปูดำ 

- ปัญหาขยะในชุมชน  
- ปรับปรุงเรื่องท่ีพัก 

ห้องน้ำ สถานที่ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 

- ขาดการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวให้เป็น
ที่รู้จัก 

การท่องเที่ยวทางน้ำ มี
กิจกรรมที่หลากหลาย 
เช่น การล่องเรือ  
ล่องแพ อาหารทะเล
สำหรับนักท่องเที่ยว 

- ขาดแคลน
งบประมาณ 

- ขาดการเชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยว 

 

ชุมชนหัวเขา จากการได้ร่วมศึกษาดูงานจากชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้านการท่องเที่ยว ทำให้เห็นว่า 
ของดีของเด่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถส่งเสริม สนับสนุนขึ้นมาเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน การสร้างพลังชุมชนที่
เข้มแข็ง การมีผู้นำเที่ยวที่สื่อสารได้หลายภาษา เป็นจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนจากตันหยงโป และผู้เข้าร่วมได้ร่วมกัน
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนหัวเขา 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

- เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถานอายุหลายร้อย
ป ีอาท ิวัดสี่วัดกำแพง
เดียวกัน มัสยิด 300 กว่าปี 
เจดีย์องค์ดำองค์ขาว ท่าเรือ
น้ำลึก ป่าชายเลน  

- มีอาหารขึ้นชื่อมากมาย เช่น 
ไข่ครอบ ปลาหวาน กุ้งแก้ว 

- การจัดการเรื่องการ
ท่องเที่ยว 

- ความสะอาด 
- บุคลากรไม่มีความพร้อม

ที่จะรับนักท่องเที่ยว 
-  

ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยว 
ทั้งทางวัฒนธรรม/
ธรรมชาติ และมี
กิจกรรมการท่องเที่ยว
หลากหลายรูปแบบ 

- ขาดแคลน
งบประมาณ 

- ปัญหายาเสพติด  
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ส่วนที่ 3 ระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวและนำเสนอผลการศึกษาดูงาน 

ระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวและนำเสนอผลการศึกษาดูงานและแนว

ทางการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว 
3.1 รับฟังบรรยาย หัวข้อ สงขลาสู่เมืองมรดกโลก  

      โดย คุณชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  
เมืองเก่าสงขลา เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศ การประกาศเมืองเก่าทางภาคใต้มีแค่  

2 เมือง คือ นครศรีธรรมราช และสงขลา มรดกโลกคือแหล่งที่มีคุณค่าและคนทั่วโลกยอมรับ การเป็นเมืองมรดก
โลกต้องมีคุณค่าโดนเด่นระดับสากล มีความแท้และความสมบูรณ์ของพื้นที่ หากสงขลาได้เป็นเมืองมรดกโลกจะ
สามารถรักษาของเก่าและของดั ้งเดิมเอาไว้ได้ ทั ้งยังช่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจ ทำให้รายได้เข้ามามากขึ้น  
และมีประโยชน์ทางด้านสังคม เพราะสงขลามีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ถึงแม้เมืองเก่าสงขลาจะถูกประกาศ
เฉพาะในพื้นที่บ่อยาง แต่ในขณะนี้กำลังดำเนินการประกาศเมืองเก่าให้ถึงฝั่งสิงหนคร การเตรียมตัวเป็นเมือง
มรดกโลก สิ่งสำคัญคือการสื่อสาร ต้องสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 

3.2 ผลจากการระดมความคิดเห็นและนำเสนอผลการศึกษาดูงานและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็น

ชุมชนท่องเที่ยว โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

   กลุ่มที่ 1 ตัวแทนชุมชนหัวเขา 
การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนหัวเขากับชุมชนตันหยงโปมีความแตกต่างกัน สตูลมีแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าสนใจ และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถนำเสนอแก่นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน
ชุมชนหัวเขาก็มีของดีของชุมชน แต่ไม่ได้ถูกนำเสนอต่อนักท่องเที่ยว ชุมชนหัวเขามีสถานที่มากมายที่
สามารถทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที ่ยวที ่ดีที ่สุดในอนาคต แต่ยังขาดหลักในการจัดการเรื ่องการ
ท่องเที่ยว ดังนั้นสิ่งที่ชุมชนต้องผลักดัน คือ จุดเด่นของชุมชนเอง จุดอ่อนของชุมชนหัวเขาในขณะนี้ คือ 
ขยะ หากเทศบาลพร้อมที่จะแก้ปัญหาขยะในทุกชุมชนได้ การท่องเที่ยวของชุมชนก็ไม่น่าเป็นห่วงนัก 

กลุ่มที่ 2 ตัวแทนชุมชนบ้านท่าเสา 
ชุมชนตันหยงโปมีจุดเด่นมากมาย เช่น สันหลังมังกร อาหาร ของดีของชุมชน ได้แก่ กะปิ 

สถานที่ในการแปรรูปกะปิมีความสะอาด ไม่มีแมลงวัน สมาชิกในชุมชนมีความเข็มแข็งและมีความ
สามัคคี ชุมชนท่าเสาเป็นชุมชนอนุรักษ์ คนในชุมชนหวงแหนและรักษาทรัพยากรภายในชุมชน จุดอ่อน
ของชุมชนท่าเสา คือ ขยะในทะเลจำนวนมาก สิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้คือแนวคิดในการ
พัฒนาชุมชน เริ่มจากการเก็บขยะชายฝั่ง 

กลุ่มที่ 3 เทศบาลเมืองสิงหนคร ปตท.สผ. และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

    1) คุณปาริชาด สอนสุภาพ ผู้จัดการ Songkhla Station  
สงขลาและสตูลมีสิ ่งที่เหมือนกันในด้านการท่องเที่ยว ซึ่ งสงขลายังมีสถานที่ท่องเที ่ยวอีก

มากมายที่มีความพร้อม งบประมาณและความเข็มแข็งของชุมชนเป็นส่วนสำคัญท่ีจะทำให้การท่องเที่ยว
ในชุมชนมีความสำเร็จ Songkhla Station เริ่มทำการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนที่มาเที่ยวสงขลาได้รู้จัก
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ชุมชนหัวเขา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีเรื่องเล่ามากมาย โดยจะมีการจัดแสดงภาพวาดบอกเล่าเรื่องราวของ
ชุมชน สถานที่จัดแสดง คือ บ่อเก๋ง และจะผลักดันให้บ่อเก๋งกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ หากทุกภาค
ส่วนร่วมมือกันแก้ปัญหาและพัฒนาภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยวได้ ชุนชนหัวเขาจะสามารถกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้ 

    2) ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม 
พื้นที่สิงหนครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต สภาพภูมิประเทศที่สวยงาม และอีก

มากมายที่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจ สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน คือ การ
บริหารจัดการที่ดี ในขณะนี้ชุมชนมีของดีอยู่แล้ว ทั้งทรัพยากรและประวัติศาสตร์ แต่จะบริหารจัดการ
อย่างไรให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และในขณะเดียวกันจะทำอย่ างไรให้ชุมชนเองมีรายได้ 
ปตท.สผ. จึงพร้อมที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

3) ตัวแทนเทศบาลเมืองสิงหนคร   
สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการจุดประกายให้แก่เทศบาล ในขณะนี้เทศบาลจะมี

การจัดตั้งกองเพื่อดูแลเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งกำลังหาบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านการท่องเที่ยว
และมัคคุเทศก์ ในส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน เทศบาลรับรู้และจะแก้ปัญหาให้ดีที ่สุด ด้านการ
ท่องเที่ยวในชุมชนท่าเสาและหัวเขา เทศบาลจะรับโครงการทุกอย่างของชุมชนเพื่อเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารต่อไป 

4) คุณอัมมาร์ นาวี ผู้บริหารโรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์  
สงขลามีศักยภาพหลายด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านภูมิศาสตร์ และด้านการจัดการ ด้านบุคคล 

ชุมชนของเราเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็ก ๆ แต่สามารถทำให้คนกลุ่มใหญ่ประทับใจและพึงพอใจ สามารถ
สร้างผลประโยชน์สู่ชุมชนได้ ด้านภูมิศาสตร์ ชุมชนของเรามีจุดเด่นสูง แต่จะทำอย่างไรให้มีคนรู้จักมาก
ขึ้น ทางด้านผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรผลักดัน คือ มะม่วงเบา สิงหนครมีมะม่วงเบาที่ถือ
เป็นพันธุ์แท้และเป็นพันธุ์พื้นเมือง ด้านการจัดการ เรื่องที่สำคัญที่สุด คือ การจัดการขยะ ต้องเริ่มต้น
เปลี่ยนแปลง อาจเริ่มจากการติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนในชุมชนหรือนักท่องเที่ยวไม่ทิ้ง
ขยะ 

3.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

โดย คุณอาเล็น ระสุโส๊ะ  รองประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

สงขลามีสิ่งที่น่าสนใจทั้ง เกาะยอ ท่าเสา หัวเขา ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความน่าตื่นเต้นและน่าสนใจ  พื้นที่
ดังกล่าวล้วนมีศักยภาพและมีความพร้อม แต่การท่องเที่ยวชุมชนคือการที่ทุกคน ทุกภาคส่วน ร่วมกันทำและมี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน กระจายรายได้ซึ ่งกันและกัน สิ่งสำคัญคือห้ามเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชน เพราะการ
ท่องเที่ยวเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้สู ่ชุมชน การท่องเที่ยวต้องมีหลายส่วนและทุกอย่างต้อง
เชื่อมโยงกัน อาจต้องเริ ่มจากมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นต้นแบบ และเมื่อคนในชุมชนเข้าใจก็จะเกิดการปฏิบัติตาม 
เป้าหมายการท่องเที่ยวชุมชนคือการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน 
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ส่วนที่ 4 ผลจากการตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วยข้อมูล 3 ตอนคือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การประเมินการดำเนินโครงการฯ 

และวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมจำนวน 2 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ชุมชนบ้านท่าเสา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.1.1 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนท่าเสาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) จำนวน (ร้อยละ) 
ชาย 5 62.50 
หญิง 3 37.50 

รวม 8 100.00 
 

ตารางที่ 4.1.2 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนท่าเสาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ 

ช่วงอายุ จำนวน (คน) จำนวน (ร้อยละ) 
ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี 0 0.00 
ช่วงอายุ 21 - 40 ปี 0 0.00 
ช่วงอายุ 41 – 55 ปี 6 75.00 
ช่วงอายุ 56 – 74 ปี 2 25.00 
ช่วงอายุ 75 ปีขี้นไป 0 0.00 

รวม 8 100.00 
 

ตารางที่ 4.1.3 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนท่าเสาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามศาสนา 
ศาสนา จำนวน (คน) จำนวน (ร้อยละ) 

พุทธ 0 0.00 
อิสลาม 8 100.00 
คริสต์ 0 0.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 8 100.00 
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ตารางที่ 4.1.4 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนท่าเสาที่ตอบแบบสอบถาม  
       จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) จำนวน (ร้อยละ) 
มัธยมหรือต่ำกว่า 7 87.50 
อนุปริญญา 1 12.50 
ปริญญาตรี 0 0.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 
ไม่ระบุ 0 0.00 

รวม 8 100.00 
 

ตารางที่ 4.1.5 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนท่าเสาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชุมชน 
ชุมชน จำนวน (คน) จำนวน (ร้อยละ) 

ท่าเสา 8 100 
รวม 8 100 

 

ตารางที่ 4.1.6 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนท่าเสาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) จำนวน (ร้อยละ) 
ประมง 8 100.00 
รับจ้าง 0 0.00 
ค้าขาย 0 0.00 
ธุรกิจส่วนตัว 0 0.00 
แม่บ้าน 0 0.00 
เกษตรกร 0 0.00 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 0 0.00 
อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 8 100.00 
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ตอนที่ 2 การประเมินการดำเนินโครงการฯ 
ตารางที่ 4.1.7 แสดงผลการประเมินการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชน 

        เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลาของชุมชนท่าเสา 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
5 4 3 2 1 

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน 8 0 0 0 0 5 
2. มีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนตนเองได้ 1 3 4 0 0 3.63 
3. ระยะเวลาการจัดโครงการมีความเหมาะสม 2 6 0 0 0 4.25 
4. รูปแบบและวิธิการจัดกิจกรรมในการศึกษาดูงานมีความ

เหมาะสม 
6 2 0 0 0 4.75 

5. สถานที่ในการศึกษาดูงานมีความน่าสนใจและเหมาะสม 4 4 0 0 0 4.5 
6. บรรยากาศในการศึกษาดูงาน และการอำนวยความสะดวก 8 0 0 0 0 5 
7. ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 4 4 1 0 0 4.5 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย      4.52 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 การมาดูงานในจังหวัดสตูลได้รับความรู้ดีมาก  

ตอนที่ 3 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ตารางที่ 4.1.8 แสดงผลการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

        ของชุมชนท่าเสา 
หัวข้อ ข้อคิดเห็น 

1.จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ท่านคิดว่าจุดเด่นหรือ
จุดแข็งทางการท่องเที่ยวของสตูลมีอะไรบ้าง 
 

การดูงานในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูลคฤหาสน์ 
กูเด็นได้ความรู้มาก ชุมชนตันหยงโปให้การตอบรับ
และบริการที่ดี ชุมชนมีความสามัคคี อาหารอร่อย 
สถานที่สะอาด 

2.ท่านคิดว่าจะมีวิธีส่งเสริมจุดเด่นทางการท่องเที่ยว
ของสตูลให้ดีมากขึ้นอย่างไร 

ควรมีการโฆษณาหรือใช้โซเชียลในการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของสตูลให้มากขึ้น 

3.ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวในชุมชนสตูลมีสิ ่งที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง 

ควรมีการรวมตัวของชุมชนให้มากขึ้น 
 

4.จากข้อที่ 3 ท่านคิดว่าจะมีวิธีปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นได้อย่างไร 
 
 

ควรจะมีป้ายบอกชื่อพิพิธภัณฑ์ข้ึนหน้าตึกที่เราจะเข้า
ไปดูเพราะหน้าต ึกเป็นจ ุดถ ่ายรูปได ้ และมีการ
รวมกลุ่มของชุมชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวประทับใจ 
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5.โอกาสในการพัฒนาของตันหยงโปหรือสตูล 
 

ควรจะใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้และมีการ
รวมกลุ่มการทำกะปิอย่างจริงจังและควรมี
ลูกจ้างประจำ 

6.ท่านคิดว่าจุดเด่นหรือจุดแข็งทางการท่องเที่ยวใน
ชุมชนของท่านมีอะไรบ้าง 
 

การรวมกลุ่มพร้อมเพรียงกันและมีความพร้อมระดับ
หนึ่งในการรองรับนักท่องเที่ยว มีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงปลา บ้านปลาเป็นรูปหัวใจ ภูเขาเขียวเป็น
รูปจระเข้ และดูวิถีชาวประมงของบ้านท่าเสา อาหาร
ทะเลที่ขึ้นชื่อ เช่นปลาขี้ตัง ปลากระบอก กุ้ง ปูดำ 

7.ท่านคิดว่าควรจะมีวิธีส่งเสริมและพัฒนาจุดเด่น
ทางการท่องเที่ยวในชุมชนของท่านอย่างไร 
 

ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เป็นอาชีพเสริมอีกทาง
หนึ่งหลังจากเสร็จจากการทำประมงและควรมีการ
กระตุ้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่คนในชุมชน 

8.ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวในชุมชนของท่านมีสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง 

ปร ับปร ุง เร ื ่องท ี ่พ ัก ห ้องน ้ำ สถานท ี ่ต ้อนรับ
นักท่องเที่ยว และปัญหาขยะในชุมชน 

9.จากข้อที่ 8 ท่านคิดว่าจะมีวิธีปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นได้อย่างไร 

 

ให้ความรู ้และหลักการในการพัฒนาของชุมชนแก่
ชาวบ้าน ควรมีการเริ่มต้นจากคนในชุมชน ชักชวน
ชาวบ้าน เทศบาลมาร่วมกันปรับปรุงพื ้นที ่ รักษา
ความสะอาดและร่วมกันประชาสัมพันธ์ 

10.ท่านต้องการสนับสนุนเพื่อพัฒนาในด้านใดบ้าง 
และจากหน่วยงานใด 
 

อยากให้เทศบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ และ
สนับสนุนสถานที่สำหรับต้อนรับนักท่องเที ่ยวเป็น
ง่ายๆ ใช้ทุนไม่มาก 

11.ท่านคิดว ่าช ุมชนควรมีบทบาทการท่องเที ่ยว
อย่างไรที่สามารถดำเนินการได้โดยชุมชนเอง 
 

ม ีการล ่องเร ือ ล ่องแพ และท ี ่ สำหร ับรองรับ
นักท่องเที ่ยว และต้องรู ้ว ่าชุมชนเรามีอะไรบ้างที่ 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 

12.ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์และควรจัดอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่ โปรดเสนอแนะ 
 

โครงการน ี ้ ด ีมากได ้ ไปด ู งานช ุมชนท ี ่ประสบ
ความสำเร็จแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนตนเอง ควร
มีการจัดอย่างต่อเนื่องทำให้ชุมชนมีความคิดเห็นด้าน
การพัฒนาในชุมชนเพ่ิมข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
       อยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ไปตลอดทุกปี โดยให้ชุมชนมามีส่วนร่วมด้วย 
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4.2 ชุมชนบ้านหัวเขา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.2.1 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนหัวเขาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) จำนวน (ร้อยละ) 
ชาย 13 76.48 
หญิง 4 23.52 

รวม 17 100 
 

ตารางที่ 4.2.2 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนหัวเขาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ จำนวน (คน) จำนวน (ร้อยละ) 

ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี 0 0 
ช่วงอายุ 21 - 40 ปี 1 5.88 
ช่วงอายุ 41 – 55 ปี 2 11.76 
ช่วงอายุ 56 – 74 ปี 8 47.05 
ช่วงอายุ 75 ปีขี้นไป 6 35.29 

รวม 17 100 
 

ตารางที่ 4.2.3 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนหัวเขาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามศาสนา 
ศาสนา จำนวน (คน) จำนวน (ร้อยละ) 

พุทธ 2 11.76 
อิสลาม 13 76.48 
คริสต์ 2 11.76 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 17 100 
 

ตารางที่ 4.2.4 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนหัวเขาที่ตอบแบบสอบถาม  
        จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) จำนวน (ร้อยละ) 
มัธยมหรือต่ำกว่า 13 76.48 
อนุปริญญา 1 5.88 
ปริญญาตรี 1 5.88 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
ไม่ระบุ 2 11.76 

รวม 17 100 
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ตารางที่ 4.2.5 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนหัวเขาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชุมชน 
อาชีพ จำนวน (คน) จำนวน (ร้อยละ) 

บ้านหัวเขา 17 100 
รวม 17 100 

 
ตารางที่ 4.2.6 แสดงจำนวนและร้อยละของชุมชนหัวเขาที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) จำนวน (ร้อยละ) 
ประมง 7 41.17 
รับจ้าง 1 5.88 
ค้าขาย 1 5.88 
ธุรกิจส่วนตัว 2 11.76 
แม่บ้าน 3 17.65 
เกษตรกร 1 5.88 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 1 5.88 
อ่ืน ๆ 1 5.88 

รวม 17 100 
 

ตอนที่ 2 การประเมินการดำเนินโครงการฯ 
ตารางที่ 4.2.7 แสดงผลการประเมินการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชน 

     เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลาของชุมชนหัวเขา 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
5 4 3 2 1 

8. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน 14 3 0 0 0 4.82 
9. มีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนตนเองได้ 11 5 1 0 0 4.59 
10. ระยะเวลาการจัดโครงการมีความเหมาะสม 6 8 2 1 0 4.12 
11. รูปแบบและวิธิการจัดกิจกรรมในการศึกษาดูงานเหมาะสม 8 8 1 0 0 4.41 
12. สถานที่ในการศึกษาดูงานมีความน่าสนใจและเหมาะสม 13 2 2 0 0 4.65 
13. บรรยากาศในการศึกษาดูงาน และการอำนวยความสะดวก 15 2 0 0 0 4.88 
14. ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 14 2 1 0 0 4.76 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย      4.61 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 เป็นโครงการที่ดีมาก อยากให้จัดโครงการแบบนี้ต่อเนื่อง และควรแบ่งการจัดกิจกรรมเป็นสองวัน
เนื่องจากโปรแกรมอัดแน่นในวันเดียว ทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อน 
 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ตารางที่ 4.2.8 แสดงผลการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
         ของชุมชนหัวเขา 

หัวข้อ ข้อคิดเห็น 
1.จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ท่านคิดว่าจุดเด่นหรือ
จุดแข็งทางการท่องเที่ยวของสตูลมีอะไรบ้าง 
 

พื้นที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที ่อุดมสมบูรณ์มาก 
และชุมชนมีความเข้าใจและร่วมรักษาทรัพยากร มี
การบริหารจัดการที่มีศักยภาพและคนในพื้นที่มีส่วน
ร่วมกันพัฒนาการท่องเที ่ยวภายในชุมชนอย่าง
เข้มแข็ง มัคคุเทศก์บรรยายได้ความรู้ดีมากและเป็น
กันเอง สนุกสนานไม่น่าเบื่อ อาหารทะเลสด ราคาถูก 
และมีสินค้าประจำชุมชน หากพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ให้มากกว่านี ้และมีรถประจำทางที ่จะ
อำนวยความสะดวกในการเดินทางมายังชุมชนจะดี
มาก 
 

2.ท่านคิดว่าจะมีวิธีส่งเสริมจุดเด่นทางการท่องเที่ยว
ของสตูลให้ดีมากขึ้นอย่างไร 
 

ควรจัดให้มีกิจกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจุด 
ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น เสริม
จุดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของ
จังหวัดสตูล จุดพักนักท่องเที ่ยวควรแยกห้องน้ำ
ผู้ชาย-ผู้หญิง และมีห้องน้ำคนพิการพร้อมทางลาด 
และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะตามเกาะ ควรมุ ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ใน
ช ่องทางต ่าง ๆ และม ีแผ ่นพ ับแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวให้แกน่ักท่องเที่ยว 
 

3.ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวในชุมชนสตูลมีสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง 
 

ควรปรับปรุงเรื่องขยะตามแหล่งท่องเที่ยว และมีการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนให้มากขึ้น ในด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกควรมีป้ายและแผนที่บอกข้อมูลในพื้นที ่ มี
พื้นที่จอดรถเพียงพอ และควรมีแผ่นพับแจกสำหรับ
นักท่องเที่ยว 
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4.จากข้อที่ 3 ท่านคิดว่าจะมีวิธีปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นได้อย่างไร 
 

ควรปรับปรุงการคมนาคมให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเข้ามาในพื้นที่ให้สะดวกยิ่งขึ้น ควรมีบอร์ดให้
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและแยกห้องน้ำผู้ชาย-ผู้หญิง 
มีห้องน้ำคนพิการพร้อมทางลาด แจกแผ่นพับแก่
นักท่องเที่ยว และมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น 
ปลูกป่าชายเลน จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งข้ึน 

5.โอกาสในการพัฒนาของตันหยงโปหรือสตูล 
 

ชาวบ้านมีความรู้ด้านภาษามลายู มีวิถีชีวิตแบบชาว
มุสลิมซึ่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาได้ 
โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและอินโดนีเซีย สามารถ
พัฒนาโครงการใหญ่ๆ เช่น เชื ่อมสะพานระหว่าง
จังหวัดสตูล – มาเลเซีย 

6.ท่านคิดว่าจุดเด่นหรือจุดแข็งทางการท่องเที่ยวใน
ชุมชนของท่านมีอะไรบ้าง 
 

เป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิงอนุร ักษ์และสิ ่งแวดล้อม 
โบราณสถานและประวัต ิศาสตร์ที ่ยาวนาน อาทิ             
วัดสี่วัดกำแพงเดียวกัน มัสยิด 300 กว่าปี เจดีย์องค์
ดำองค์ขาว ท่าเรือน้ำลึก ป่าชายเลน มีอาหารขึ้นชื่อ
มากมายเช่น ไข่ครอบ ปลาหวาน กุ้งแก้ว ฯลฯ 
 

7.ท่านคิดว่าควรจะมีวิธีส่งเสริมและพัฒนาจุดเด่น
ทางการท่องเที่ยวในชุมชนของท่านอย่างไร 
 

ควรหาจุดเด่นให้ชัดเจน สร้างชุมชนรุ ่นใหม่ให้มี
ความรู้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดอบรมผู้นำ
ชุมชนให้เป็นน้ำหนึ ่งอันเดียวกันและสร้างความ
ร่วมมือของคนในชุมชนให้มีความเข้าใจในเรื่องการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น บูรณะจุดท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น และ
มีการประชาสัมพันธ์ไปทางหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ตลอดจนต่างประเทศ 
 

8.ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวในชุมชนของท่านมีสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง 
 

ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดและแก้ไขปัญหายาเสพ
ต ิดเป ็นหล ัก บ ุคลากรไม ่ม ีความพร ้อมท ี ่จะรับ
นักท่องเที่ยว พัฒนาถนนให้สามารถเดินทางสะดวก
ยิ่งขึ้น 

9.จากข้อที่ 8 ทานคิดว่าจะมีวิธีปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นได้อย่างไร 
 

ควรมีการจัดอบรมให้แก่ผู้นำก่อนและขยายไปสู่กลุ่ม
เยาวชนและประชาชน ในด้านของความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวและการจัดการขยะในชุมชน ภาครัฐต้อง
เข้มงวดเรื่องการตรวจตรามากข้ึน และควรผลักดันให้
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การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดเด่น
ของชุมชน 

10.ท่านต้องการสนับสนุนเพื่อพัฒนาในด้านใดบ้าง 
และจากหน่วยงานใด 
 

อยากให้มีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่ชาวบ้าน
บริหารจัดการเองจากภาพรัฐและเอกชน มีการ
ช่วยเหลือในเรื ่องของสุขภาวะภายในชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันในเรื่องของยาเสพติดมากขึ้น 

11.ท่านคิดว่าชุมชนควรมีบทบาททางด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างไรที่สามารถดำเนินการได้โดย               
ชุมชนเอง 
 

กระตุ ้นให้ให้เกิดจิตสำนึกนักบ้านเกิดและเห็นถึง
ความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีในชุมชน อีกทั้ง
การจัดการขยะในชุมชนในครัวเรือน และผู้นำชุมชน 
ผู ้นำศาสนา ชาวบ้านและเยาวชนต้องร่วมมือกัน
พัฒนาชุมชน 

12.ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์และควรจัดอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่ โปรดเสนอแนะ 
 

มีประโยชน์ เพราะจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
ก่อแนวคิดใหม่ๆ ได้รับความรู ้จากชุมชนที่ประสบ
ความสำเร็จ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ชุมชนตันหยงโปเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มัคคุเทศก์เก่งทั้งภาษาหลายภาษา และเป็นกันเอง สำหรับโครงการ
ควรให้จัดกิจกรรมนี้อย่างน้อย 1 ไตรมาส 1 ครั้ง เพ่ือจะได้มีความต่อเนื่อง และเจาะกลุ่มชุมชนที่มีความเป็นไปได้
ในที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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3. วิเคราะห์และสรุปผล 

 จากผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดสงขลาเพื ่อเพิ ่มนักท่องเที ่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้  จะเห็นได้ว ่า การจัดการ 
การท่องเที่ยวทั้งของชุมชนหัวเขาและชุมชนบ้านท่าเสา กับชุมชนตันหยงโปมีความแตกต่างกัน ซึ่งสตูลมีแหล่ง
ท่องเที ่ยวที ่สวยงาม มีความสะอาด น่าสนใจ และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปจากทะเลที ่สามารถนำเสนอ  
และเป็นของฝากแก่นักท่องเที่ยว เกิดรายได้แก่ชุมชน ในขณะเดียวกันชุมชนหัวเขาและชุมชนบ้านท่าเสา  
มีทรัพยากรภายในชุมชนที่น่าสนใจ แต่ไม่ได้ถูกนำเสนอและประชาสัมพันธ์ต่อนักท่องเที่ยว ดังนั้นชุมชนต้องสร้าง
จุดเด่นของชุมชน ของผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว 

 นอกจากนี้ การจัดการขยะของชุมชนหัวเขา และท่าเสา ที ่มาจากชุมชนและในทะเลจำนวนมาก  
ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในขณะนี้ สิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการตื่นตัวของคนในชุมชน
มากยิ่งขึ้นต่อการจัดการขยะ รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ชุมชนจะเริ่มจากการเก็บขยะชายฝั่ง และ
บูรณาการร่วมกันกับเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องขยะในทุกชุมชน หากทุกคนร่วมกันพัฒนา  
ภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที ่ยวได้ ชุนชนท่องเที ่ยวก็จะสามารถเป็นแหล่งท่องเที ่ยวแห่งใหม่ที ่น่าสนใจ 
ดังนั้นการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสงขลา จึงควรมีการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข็มแข็ง การ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังเมืองสงขลา  

 อย่างไรก็ตาม จังหวัดสงขลามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวนมาก หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจส่งเสริม
ผลักดันการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จัก จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ซ่ึงกันและกัน สิ่งสำคัญคือห้ามเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของชุมชน หรืออาจจะต้องเริ่มจากมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นต้นแบบ และเมื่อคนในชุมชนเข้าใจก็จะเกิดการปฏิบตัิ
ตาม เป้าหมายการท่องเที่ยวชุมชนคือ การพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้น าชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสงขลา 
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสงขลา 
โดย โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

รายละเอียดโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถึงท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ความสำคัญไปยังเรื ่องการลดความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจัง พร้อมกับกำหนดเป้าหมายชัดเจนให้ผลักดันการ
กระจายรายได้สู่การท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งให้ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามี
การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นเครือข่ายมากขึ้น 

โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้บริบทของ

อาเซียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการท่องเที่ยวชุมชน ใน 5 จังหวัดของภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล 

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากเป็นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นส่วนที่เชื่อมโยงระหว่าง

จังหวัดภาคใต้ของไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทั้งกลุ่มประเทศด้าน

เอเชียใต้ ดังนั้น จึงมีศักยภาพในการขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  

ดังนั้น จึงได้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนจังหวัดสงขลาเพื่อเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ทำให้เกิดพัฒนาศักยภาพของชุมชนและ

ผู้นำชุมชนด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นทักษะวิชาสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกท้ังยังมุ่งเน้นให้เกิดการ

สร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งภายในชุมชน สำหรับผู้นำชุมชนด้านการท่องเที่ยว  

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท่องเที่ยวให้มีความสามารถ ศักยภาพ สมรรถนะในการพัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ดี  

หัวข้อกิจกรรม    โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย 

   ชุมชนจังหวัดสงขลา 
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ขอบเขตของโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

จังหวัดสงขลา 

1. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพ่ือเตรียมความพร้อมในการร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ
ผู ้นำชุมชนเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา วันจันทร์ ที ่ 17 มิถุนายน 2562  
ณ เทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
สงขลา ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดสตูล  

3. โครงการประชุมและนำเสนอผลการศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว วันศุกร์ที่ 21 
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา  
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน 

ผู้ที่อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังพัฒนา ได้แก่ 

- ผู้นำชุมชนด้านการท่องเที่ยว 

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

วันและสถานที่จัด จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสตูล  

รูปแบบ อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในพ้ืนที่ 

วิธีการฝึกอบรม   

1. การบรรยาย 

2. การสาธิต/การฝึกปฏิบัติ 

3. กิจกรรมกลุ่ม 

4. ทัศนศึกษานอกสถานที ่

5. จัดประชุมระดมสมอง   

ระยะเวลาในการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 
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ภาคผนวก 2 

ก าหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้น าชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา 
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กำหนดการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดสงขลา 
วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562 

ณ จังหวัดสตูล 

 วันที่ 17 มิถุนายน 2562 
 14.30 น. - 16.30 น. ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพ่ือเตรียมความพร้อมในการร่วม 
    โครงการฯ ณ เทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 

วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562  
06.00 น.  ผู้เข้าร่วมโครงการขึ้นรถพร้อมกัน ณ จังหวัดสงขลา  
06.30 – 08.00 น. เดินทางสู่จังหวัดสตูล 
08. 00 – 09.30 น. เยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น  
09.30 – 10.00 น.  ชมเมืองเก่าสตูล  (ย่านอาคารตึกแถวชิโนโปตุกีส มัสยิดมำบัง วัดชนาธิปเฉลิม 

วัดสตูลสันตยาราม และ ศาลเจ้าโปเจ้เก็ง) 
10.00 – 11.00 น.  บรรยาย เรื่อง การจัดการชุมชนท่องเที่ยว 

โดย คุณอาเล็น  ระสุโส๊ะ  
รองประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วน จังหวัดสตูล 

11.00 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน 
โดย คุณอาเล็น  ระสุโส๊ะ  
รองประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. บรรยาย หัวข้อ การสร้างภาพลักษณ์เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  

โดย คุณอาเล็น  ระสุโส๊ะ  
รองประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

14.00 – 16.30 น.  เยี่ยมชมวิธีการสาธิตการทำกะปิและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ณ ตันหยงโป 
16.30 – 18.30 น. ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการชุมชนท่องเที่ยว 
   และการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

 17.00 – 18.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 หมายเหตุ : 09.30 น. และ 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง  
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วันที่ 21 มิถุนายน 2562 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา 
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม 

โดย    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน 
           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 09.10 – 10.00 น. บรรยาย หัวข้อ สงขลาสู่เมืองมรกดโลก 
    โดย คุณชนินทร์ สาครินทร์  
    ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 

10.00 – 11.00 น. แบ่งกลุ่มอภิปรายระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นชุมชน 
ท่องเที่ยว 

   กลุ่มท่ี 1 ภาคชุมชน 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน 
   กลุ่มท่ี 2 ภาครัฐและเอกชน 
   คุณอาเล็น ระสุโส๊ะ 
11.00 – 12.00 น. นำเสนอผลการศึกษาดูงานและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นชุมชน 
   ท่องเที่ยว 
   โดย  - ตัวแทนจากชุมชนหัวเขาแดง 
          - ตัวแทนจากชุมชนท่าเสา 
          - ตัวแทนจากกลุ่มเทศบาลเมืองสิงหนคร ปตท.สผ. และหน่วยงานอื่น ๆ  

         ที่เก่ียวข้อง 
12.00 – 12.15 น. สรุปการประชุม      

โดย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน 
             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

12.15 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 เป็นต้นไป  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 3 

แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้น าชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา 

 

 

  



 

25 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

โดยชุมชนจังหวัดสงขลา 

(ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้) 

วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2562 

ณ จังหวัดสตูล 

 

คำชี้แจง  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การประเมินการดำเนินโครงการฯ 
ตอนที่ 3 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง และเติมข้อความในช่วงว่าง 

1. เพศ  
      ชาย   หญิง  อ่ืน ๆ 
2. อายุ  

………………………...................  
3. ศาสนา  

………………………...................  
4. การศึกษาสูงสุด  

………………………...................  
5. ชุมชน  

………………………...................  
6. อาชีพ  

………………………...................  
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ตอนที่ 2  การประเมินการดำเนินโครงการฯ 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องตารางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านตามเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ที่สุด  ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง    

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน       
2. มีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองได้      
3. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม      

4. รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม      

5. สถานที่ในการศึกษาดูงานมีความน่าสนใจและเหมาะสม      

6. บรรยากาศการในการศึกษาดูงาน และการอำนวยความสะดวก      

7. ความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ      

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1. จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ท่านคิดว่าจุดเด่นหรือจุดแข็งทางการท่องเที่ยวของสตูลมีอะไรบ้าง 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

2. ท่านคิดว่าจะมีวิธีส่งเสริมจุดเด่นทางการท่องเที่ยวของสตูลให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไร 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

3. ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวในชุมชนสตูลมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

4. จากข้อที่ 3 ท่านคิดว่าจะมีวิธีปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

5. โอกาสในการพัฒนาของตันหยงโปหรือสตูล 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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6. ท่านคิดว่าจุดเด่นหรือจุดแข็งทางการท่องเที่ยวในชุมชนของท่านมีอะไรบ้าง 

.................................................................................................................................. ...............................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

7. ท่านคิดว่าควรจะมีวิธีส่งเสริมและพัฒนาจุดเด่นทางการท่องเที่ยวในชุมชนของท่านอย่างไร 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

8. ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวในชุมชนของท่านมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง 
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........

..................................................................................................................................................................... 

9. จากข้อที่ 8 ท่านคิดว่าจะมีวิธีปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ...............................................

.................................................................................................................................................. ...............................

..................................................................................................................................................................... 

10. ท่านต้องการการสนับสนุนเพื่อพัฒนาในด้านใดบ้าง และจากหน่วยงานใด 
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  
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11. ท่านคิดว่าชุมชนควรมีบทบาททางด้านการท่องเที่ยวอย่างไรที่สามารถดำเนินการได้โดยชุมชนเอง 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

12. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์และควรจัดอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โปรดเสนอแนะ 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

13. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 4 

ข้อมูลจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้น าชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา 
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ข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา 
 

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามจังหวัด 

จังหวัด จำนวน ร้อยละ 
สงขลา 46 97.87 
สตูล 1 2.13 
รวม 47 100.00 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เข้าร่วมจากจังหวัดสงขลามากกว่าจังหวัดสตูล โดยเป็นผู้เข้าร่วม

จากจังหวัดสงขลา ร้อยละ 97.80 จังหวัดสตูล ร้อยละ 2.13  
 

ตารางท่ี 2 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วน 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 4 8.51 
เอกชน – ธุรกิจ 8 17.02 
ชุมชน 28 59.58 
วิชาการ 7 14.89 
รวม 47 100.00 

 

จากตารางที ่ 2 พบว่าผู ้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคชุมชนมากกว่าหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคชุมชน ร้อยละ 

61.70 ภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 14.89 ภาควิชาการ ร้อยละ 14.89 และภาครัฐ ร้อยละ 8.52  
 

ตารางท่ี 3 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดต่าง ๆ 

ตารางที่ 3.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ จังหวัดสงขลา 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 3 6.52 
เอกชน – ธุรกิจ 8 17.39 
ชุมชน 28 60.87 
วิชาการ 7 15.22 
รวม 46 100.00 
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จากตารางที่ 3.1 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดสงขลา เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคชุมชนมากกว่า

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน และภาควิชาการ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคชุมชน ร้อย

ละ 63.04 ภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 15.22 ภาควิชาการ ร้อยละ 15.22 และภาครัฐ ร้อยละ 6.52  
 

ตารางที่ 3.2 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ จังหวัดสตูล 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 1 100.00 
รวม 1 100.00 

 

จากตารางที่ 3.2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดสตูล เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่าหน่วยงาน 

ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 

100.00 
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ภาคผนวก 5 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้น าชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา 
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รายช่ือผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา 

ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562 

จังหวัดสงขลา 
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง   หน่วยงาน 

1.  นางสาวนริศรา มณีโชติ  นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร     เทศบาลเมืองสิงหนคร 
2.  นางณัชชา แก้วนก  เลขานายกฯ       เทศบาลเมืองสิงหนคร 
3.  นายเนติชา แหล๊ะ  เจ้าหน้าที่ท่ัวไป       เทศบาลเมืองสิงหนคร 
 
หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง   หน่วยงาน 

1.  นายชนินทร์ สาครินทร์  ประธานสภาฯ       สภาอุตสาหกรรม  
    ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 

2.  นายอัมมาร์ นาวี   ผู้บริหาร        โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 
3.  นางสาวปาริชาด สอนสุภาพ ผู้จัดการ        Songkhla station 
4.  คุณศรินทิพย์ ศรีทองคำ  ผู้จัดการเเผนกองค์กรสัมพันธ์      ปตท.สผ.สงขลา 
5.  นายโสรัจ เจริญกุล  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการเพ่ือสังคม     ปตท.สผ.สงขลา  
6.  นายสหรัฐ สังข์ทอง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสังคม      ปตท.สผ.สงขลา 
7.  นายปิยะศักดิ์ สุขแก้ว  ผู้บริหาร/ผู้จัดการ      เว็บไซต์กิมหยงดอทคอม 
8.  นางสาวพิชชาณี เตชะพิมานวงศ์         Songkhla station 

หน่วยงานภาคชุมชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง   หน่วยงาน 

1. นายสุวิรัตน์ บุญรัตน์          ชุมชนท่าเสา 
2. นางสาวพรทิพย์ หมัดสุข          ชุมชนท่าเสา 
3. นางมีนา หมัดสุข           ชุมชนท่าเสา 
4. นายหร่อหีม สุราตะโก          ชุมชนท่าเสา 
5. นางหวันแหมะ สุราตะโก          ชุมชนท่าเสา 
6. นายอาหลี เด็นดี           ชุมชนท่าเสา 
7. นางหร่อกีหย๊ะ จินดา          ชุมชนท่าเสา 
8. นางข่อดีเหย๊าะ จินดา          ชุมชนท่าเสา 
9. นางสาริฝ้ะ เมืองเล่ง          ชุมชนท่าเสา 
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10. นายอานนท์ โรจนยืนยง          ชุมชนหัวเขา 
11. นางสาวรดา ขุนดำริห์          ชุมชนหัวเขา 
12. นางสาวอุไรรัตน์ หวังสะมัน         ชุมชนหัวเขา 
13. นายอะหมัด คงคาลิหมีน          ชุมชนหัวเขา 
14. นายธวัชชัย เวชกะ          ชุมชนหัวเขา 
15. นายอโณทัย ศักดิ์มรกต          ชุมชนหัวเขา  
16. นายสันติ บุรันวิจิตร          ชุมชนหัวเขา 
17. นายวีระ ศุภะวีระ           ชุมชนหัวเขา 
18. นางสาวสุดา ใหญ่ยิ่ง          ชุมชนหัวเขา 
19. นางพีระเนตร บุณณะสิทธิ์          ชุมชนหัวเขา 
20. นายเฉลียว พิมพาชะโร          ชุมชนหัวเขา 
21. นายอีด หัดสะหลิม          ชุมชนหัวเขา 
22. นายหมุดตะเหล็บ โหดหีม          ชุมชนหัวเขา 
23. นายพอเจตน์ เทพย์วาริน          ชุมชนหัวเขา 
24. นายสุชน สมะแอ กรรมการ         ชุมชนหัวเขา 
25. นายฮารุณ ขวัญโต๊ะเบน          ชุมชนหัวเขา 
26. นางสาวเปมิกา บุญณะ          ชุมชนหัวเขาแดง 
27. นางจิรา หมุด           ชุมชนหัวเขาแดง 
28. นางมัทธมน บุญยัง          ชุมชนแหลมสน  

หน่วยงานภาควิชาการ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1.  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา     ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
2.  นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
3.  นายสุวนนท์ ชูจันทร์  นักวิชาการ       ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
4.  นายพงสรรญ คัณทะโร  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ     ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
5.  นางสาวรัชริน เล่าส้ม  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ     ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
6.  นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ     ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
7.  นางสาวลักษิกา นุ้ยกุล  เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อ      ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

และประชาสัมพันธ์  
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จังหวัดสตูล 
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง   หน่วยงาน 

1.  อาเล็น ระสุโส๊ะ   รองประธานสภาการท่องเที่ยว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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ภาคผนวก 6 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

  



 

38 

ประมวลภาพกิจกรรม 

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น และชมเมืองเก่าสตูล   
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ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการสาธิตวิธีการทำกะปิและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ณ ชุมชนตันหยงโป 
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ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการชุมชนท่องเที่ยวและการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

 
       

 

            

   

   

    


