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บทสรุปผู้บริหาร 

 การประเมินการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อเป็นการระดมสมองในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัดสงขลา  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. การประเมินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา มีการดำเนินการ ดังนี้ 
− การประเมินการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โดยผู้เข้าร่วมจาก 4 จังหวัดภาคใต้ชายแดน คือ สตูล 

ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีประสบการณ์ในการ
ประเมินและวิเคราะห์ผล มีการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา  
โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทางสงขลา: สู่เมืองมรดกโลก และ 2) สะเดา:  
เปิดประตู่สู่อาเซียน การประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่
อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา และ Mrs. Evariana Fachry Sulaiman ภริยากงสุลใหญ่ฯ  
เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินเส้นทางท่ี 1 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก 

− การนำเสนอผลการประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา โดยตัวแทนผู้เข้าร่วมของ
แต่ละเส้นทางและผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำ
จังหวัดสงขลา Mr. Mohd Afandi Abu Bakar กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ได้ร่วม
ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ในประเด็นด้านภาษาเพ่ือสื่อสาร
แก่นักท่องเที ่ยวต่างชาติ และจัดเตรียมสิ ่งอำนวยความสะดวก เช่น ป้ายแสดงข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวสองภาษา สถานที่ละหมาด อาหารฮาลาล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม พื้นที่สำหรับ
ทิ้งขยะเพื่อรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการขยายตัวของนักท่องเที่ยว จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวในสงขลาสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  

− ผลการนำเสนอ สงขลาเป็นเมืองท่องเที ่ยวที ่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน มีธรรมชาติ  
ที่สวยงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
การปรับภูมิทัศน์ของสถานที่ และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอก
ทาง ป้ายแสดงข้อมูลของสถานที่  รวมถึงหูฟังภาษาต่างประเทศ ควรมีห้องละหมาดบริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารที่เป็นฮาลาลสำหรับมุสลิม และการพัฒนาแหล่งและจุดเด่นที่จะ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้เข้ามายังจังหวัดสงขลา 
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2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้  มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
จำนวน 80 คน ประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคชุมชน สรุปสาระสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้  

2.1. รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
− บรรยาย “ทิศทางและนโยบายการท่องเที ่ยวของจังหวัดสงขลา” โดย นายราชิต สุดพุ่ม  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวถึงการขับเคลื่อนวาระของจังหวัด "สงขลาเมืองแห่งความสุข" 
เป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนเรื่อง
การท่องเที่ยว คือ รว่มมือกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว 3 จุด ได้แก่ เขาน้อย เขาตังกวน เงือกทองคำ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
เกาะยอ ทะเลสาบสงขลา รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาในพ้ืนที่อำเภอสทิงพระ และสร้าง
สงขลาให้เป็นเมือง Mice City 

− การเสวนา “การผลักดันสงขลาสู ่เมืองมรดกโลก”  จากเวทีการเสวนา ได้เสนอแนวทาง 
การขับเคลื่อน คือ ร่วมกันบูรณาการการทำงาน ฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาส  
สู่การเป็นมรดกโลก เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรม และ สร้างเมืองเก่าสงขลาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ สิ่งที่ควรจะทำต่อไปเพื่อให้ตอบโจทย์กับ
นักท่องเที่ยว คือ เพิ่ม Street Art สร้าง Creative Space เพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นอะไรใหม่ ๆ 
และสร้าง Internet of Things (IOT) โดยรองรับภาษาที ่น ักท่องเที ่ยวจำเป็นต้องใช้ เช่น 
ภาษาอังกฤษ มลายู อินโดนีเซีย จีน และสิ่งสำคัญที่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น คือ  
การมีเส้นทางประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  

− การบรรยาย “เล่าเรื่องเมืองสงขลา” ได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา 
ว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานสืบต่อกันมาหลายยุคสมัย มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศ ิลปว ัตถุ  และร ่องรอยทางอารยธรรมตั ้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ทั ้งยังเป็นเมืองท่าที ่สำคัญแห่งหนึ ่งในภาคใต้ที ่ทำการค้าขายกับนานาชาติ 
โดยเฉพาะจีน อินเดีย และอาหรับ ทำให้เมืองสงขลากลายเป็นแหล่งผสมผสานทางวัฒนธรรม 
อันหลากหลาย จังหวัดสงขลาถือเป็นเมืองชุมทางภาคใต้ เป็นศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางการ
คมนาคม มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสำคัญของจังหวัดสงขลา ได้แก่ เมืองเก่าสงขลา เขาตังกวน อาคารพิพิธภัณฑ์สถานสงขลา 
สนามติณสูลานนท์ ประติมากรรมพญานาค เป็นต้น 

2.2. นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
โดย ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ได้นำเสนอแนวคิดหลักในการจัดทำแผนฯ คือ  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Inclusiveness) และเป็นการ



ค 

ต่อยอดเพื่อพัฒนาความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน ( International 
Collaboration) เน้นอินโดนีเซียและอาเซียนใต้  และนำเสนอผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
และข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมโต๊ะกลม รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการ ชุมชน และต่างประเทศ ซึ่งสามารถสรุปเป็น 
2 กลุ่มหลักๆ คือ 1) ยุทธศาสตร์เชิงประเด็น 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ รายละเอียด 
ดังนี้ 

2.3. 1) ยุทธศาสตร์เชิงประเด็น ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 

ความปลอดภัย สินค้าและบริการใหม่ๆ  การตลาดมุ่งเป้า มาตรการเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย การเดินทาง ระบบบริการและการเข้าถึง ระบบอำนวยความ
สะดวก และฐานข้อมูลครอบคลุมและเป็นมิตรกับผู้ใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย การสื่อสารเพ่ือการ 
ท่องเที่ยวและบริการ ความเชื่อ วิธีคิด มุมมอง กระบวนทัศน์ และ
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
แหล่งใหม่ ประกอบด้วย มาตรฐานและปริมาณสิ่งอำนวยความสะดวก  
สินค้าและบริการตามกลุ่มเป้าหมาย การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 
การเชื่อมโยงทางกายภาพ การเชื่อมโยงคน พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
ร่วมกัน และด้านการตลาด 

2) ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เม่ือมองภาพรวมการพัฒนาของ 5จังหวัด ภาคใต้ชายแดน โดยสรุปตาม
ศักยภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน คือ 

• หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงทางกายภาพ สู่เมืองหลัก 3 เมือง คือ สงขลา สตูล
และเบตง 

• สะเดา เป็นเมืองหน้าด่านเป็นทางเข้าหลักของนักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย ที่เดินทางต่อมา
จากมาเลเซียและสิงคโปร์  

• ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส เชื่อมโยงหาดใหญ่ สงขลา และเบตง   
• หาดใหญ่ สงขลาเชื่อมโยงกับพัทลุง โดยเส้นทางรอบทะเลสาบสงขลา  
• ห้าจังหวัดเชื่อมโยงกับพัทลุง จากบริบทที่คล้ายคลึงกัน ที่ตั้งและระยะทางที่ใกล้เคียงกัน 

  

2.4. แบ่งกลุ ่มระดมสมองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา โดยการร่วมระดมความคิดเห็นของตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
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พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ จากที่ประชุมได้สรุปผลการระดมสมองตามยุทธศาสตร์ 
ซึ่งผลที่ได้ถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯของจังหวัดสงขลา
ต่อไป (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1  ผลการแบ่งกลุ่มระดมสมองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา แบ่งตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ผลการระดมสมอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน  

สินค้าและบริการ สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จุดขายเฉพาะถิ่นสงขลา สร้างจุดเด่น 
ของที่ระลึก พัฒนาสินค้าบริการ ส่งเสริม ผลักดันสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู ้จักยิ่งขึ้น 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับโลก สร้างสินค้าและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ ยกระดับมาตรฐานโรงแรมและงานบริการ พัฒนาระบบการควบคุมราคาสินค้าและ
บริการ 
ความปลอดภัย  เครือข่ายอบรมชุมชนดูแลด้านความปลอดภัย ระบบตรวจสอบควบคุม
ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว  การตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ท่องเที่ยวป้องกัน
ความเสี่ยง การป้องกันยาเสพติด    

การประชาสัมพันธ์/การตลาด  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ผ่านช่องทางสื่อ แพ็คเกจ
ทัวร ์ และท าการตลาดเช ิงร ุกเพื ่อโปรโมทการท่องเที ่ยวให ้ตรงกลุ ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 2 ภาษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองปลอดภาษี เทศกาลดนตรี 
วิ่งนานาชาติ อีเว้นท์ขนาดใหญ่เพ่ือให้เข้าถึงนักท่องเที่ยว  

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้บริการของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศ โฮมสเตย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถี
ชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์เรียนรู้ ส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ เขต
เศรษฐกิจ  Duty Free Zone  
การสร้างเครือข่าย สร้างเครือข่าย Eco Tourism วิสาหกิจชุมชน/ /การมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนหรือองค์กร 
การใช้เทคโนโลยี  สร้างเมืองอัจฉริยะในโซนท่องเที่ยว สื่อพหุภาษาอธิบายสถานที่
ท่องเที่ยวทางสังคมออนไลน์ พัฒนาระบบ AE   
ส่งเสริมด้านกีฬา พัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางกีฬาสากล ได้แก่ บาสเกตบอล 
ฟุตบอล Motor Sport, E-Sport มาราธอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสิ่งอำนวย

ระบบอำนวยความสะดวกในการเดินทาง บริการด่านผ่านแดนที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เปิดช่องทางด่านถาวร 24 ชั่วโมง ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
ฐานข้อมูล Real Time พัฒนา Application – E Immigration ระบบอำนวยการ มี



จ 

ยุทธศาสตร์ ผลการระดมสมอง 
ความสะดวก
ด้านโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที่ยว 

ระบบบริหารการผ่านแดนด้วยความรวดเร็ว มีฐานข้อมูลผู้ผ่านด่าน เพื่ออำนวยความ
สะดวกและรวดเร็วในการผ่านแดน พัฒนาระบบ Data City Platform 
พัฒนาระบบขนส่งมวลชน สร้างถนน Motorway ถนนคู่ขนานกาญจนวนิชหาดใหญ่ – 
ด่านนอก การบริการด่านนอก เพ่ิมขบวนรถไฟฟ้า ปาดังเบซาร์ หาดใหญ่ สะเดา สงขลา 
เร่งสร้างเส้นทางสะเดา – สตูล พัฒนา Bike lane ส าหรับผู้รักสุขภาพ จากทางด่าน
นอก - สะเดา ให้มีความปลอดภัย ปรับปรุงสถานีขนส่ง ณ ด่านชายแดนด่านนอก 
พัฒนา Shutter Bus ระหว่างสนามบิน-ด่านนอก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้วยความ
สะดวกและปลอดภัย 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฐานข้อมูล Real Time พัฒนา Application – E Immigration 
ระบบอำนวยการ มีระบบบริหารการผ่านแดนด้วยความรวดเร็ว มีฐานข้อมูลผู้ผ่านดา่น 
เพ่ืออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการผ่านแดน พัฒนาระบบ Data City Platform 
ผลิตสื่อสองภาษา มีคำบรรยาย  
พัฒนาระบบขนส่งมวลชน สร้างถนน Motorway ถนนคู่ขนานกาญจนวนิชหาดใหญ่ – 
ด่านนอก การบริการด่านนอก เพ่ิมขบวนรถไฟฟ้า ปาดังเบซาร์ หาดใหญ่ สะเดา สงขลา 
เร่งสร้างเส้นทางสะเดา – สตูล พัฒนา Bike lane สำหรับผู้รักสุขภาพ จากทางด่าน
นอก - สะเดา ให้มีความปลอดภัย สถานีขนส่ง ณ ด่านชายแดนด่านนอก พัฒนา 
Shutter Bus ระหว่างสนามบิน-ด่านนอก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้วยความสะดวก
และปลอดภัย 
การบริการและการเข้าถึง ผลิตสื่อสองภาษา พร้อมคำบรรยาย มีช่องทางการชำระเงิน
ผ่าน Application พัฒนาระบบ E-Payment โดยใช้การ Scan Barcode ระบบเตือน
ภัยฉุกเฉินที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานและชุมชนที่จะมีการกระจายให้ข้อมูลทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทุนมนุษย์ 

การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว  ส่งเสริมทักษะเพื่อการท่องเที่ยว โดยการจัดท าหลักสูตร
อบรมให้ความรู ้ด้านการสื ่อสาร ทั ้งภาษาอังกฤษ อินโดนีเซีย บรรจุภาษาที่ 3 ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนและการให้ความรู้ด้านอาเซียนศึกษา  
พัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพทักษะแรงงานในทุกช่วงวัย เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว สร้างมัคคุเทศก์ที่มีความรู้และศักยภาพให้ความรู้
อย่างละเอียด สร้างจิตส านึกที ่ดีทางการท่องเที ่ยว และสร้างความเข้าใจ ส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชน พัฒนามัคคุเทศก์น้อยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในพหุวัฒนธรรม  
การบริหารจัดการ สร้างความตระหนักรู้และความส าคัญการเป็นเจ้าภาพที่ดี สร้าง
ความปรองดองให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม สร้าง
จิตส านึกท่ีดีและปลูกฝังจิตบริการทางการท่องเที่ยว 



ฉ 

ยุทธศาสตร์ ผลการระดมสมอง 
การตลาดและการประชาสัมพันธ์  น าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ 
ผ่านทางสังคมออนไลน์ท าการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว
อย่างบูรณาการ
และย่ังยืน 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ  การรักษาความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที ่ยว และการวางแผนดูแลรักษาสิ ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการประกาศของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  

ยกระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก มีสินค้าและบริการตาม
กลุ่มเป้าหมาย การดึงจุดเด่นเป็นจุดขายเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ และพิจารณา
ราคาขายสินค้าบนความเหมาะสม เพ่ิมทักษะเรื่องการต้อนรับ จิตบริการ และจิตอาสา  
บูรณาการท างาน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เชื ่อมโยงการท างานระหว่าง
หน่วยงานเชิงบูรณาการ พัฒนาผู้น าในท้องถิ่นพัฒนาการท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
เชื่อมโยงและความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

การเชื่อมโยงและอ านวยความสะดวก การเพิ่มเส้นทางการบินตรงจากอินโดนีเซียมา
หาดใหญ่ การส่งต่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างประเทศ ยกเลิกเรื่องการ
แสดงเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน และการบริการสร้างเขตผ่อน
ปรนตรวจนักท่องเที่ยวถูกกฎหมาย  
การเชื่อมโยงผ่านวัฒนธรรม พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรม ร่วมกับวิถีชุมชนที่
มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม สร้างเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวศรัทธาระหว่าง
ประเทศ  

การเชื่อมโยงผ่านด้านกีฬา กีฬาฟุตบอล 3 เส้า 3 ประเทศ ของสมาชิก IMT-GT และ
ส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 

การเชื่อมโยงผ่านด้านการศึกษา  นักศึกษาแลกเปลี่ยนASEAN University Network  

การเชื่อมโยงผ่านธุรกิจ การจับคู่ทางธุรกิจ 

ผลการประเมินการท่องเที่ยวและการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ในครั้งนี้ สรุปได้ว่าการประเด็นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของสงขลา คือการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สงขลาเป็นเมืองที่
เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งอารยธรรมทรงคุณค่า โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงรุก และผลักดันให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
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1. บทนำ 

โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจาก
อินโดนีเซียและอาเซียนใต้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื ่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศอาเซียนใต้ ซึ่งเป็น
การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ จังหวัดสงขลา โดยศูนย์อาเซียนศึกษา 
ดร.ถนัด คอมันตร์ กับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา รวมถึงภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ คือ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และ
สถานกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา โดยมีการดำเนินงานด้วยวิธีการและกิจกรรมที่หลากหลาย 
ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมโต๊ะกลม การประชุมเฉพาะกลุ่ม โดยมีผู้ร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 
600 คน  

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลามีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีประสบการณ์การประเมินและรับทราบถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ข้อมูลที่
ได้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
หลัก 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 เรื่อง เป็นเวทีในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงศักยภาพ
ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
สงขลาเพื่อเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ต่อไป  
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2. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การประเมินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา  
การประเมินการท่องเที ่ยวของจังหวัดสงขลา จัดขึ ้นเมื ่อวันที ่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2562  

ณ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจาก 4 จังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวทุกภาค
ส่วน ได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จำนวนทั้งสิ ้น 31 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา และให้ผู้เข้าร่วมได้มีประสบการณ์ในการ
ประเมิน สามารถให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 

ขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วย 
1. การแบ่งเส้นทางการประเมินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา  

แบ่งเส้นทางให้ผู้เข้าร่วมการประเมินเป็น 2 เส้นทาง ดังนี้ (ภาคผนวก 1) 
1.1 เส้นทางที่ 1 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก  
1.2 เส้นทางที่ 2 สะเดา: เปิดประตูสู่อาเซียน  

2. การประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
การแบ่งกลุ่มผู้ร่วมประเมินฯ ในแต่ละเส้นทางจะมีผู้ประเมินจาก 4 จังหวัด ร่วมกิจกรรมตาม

เส้นทางท่ีกำหนด (ภาคผนวก 2)  

3. นำเสนอผลการประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
ตัวแทนผู้เข้าร่วมของแต่ละเส้นทางนำเสนอผลการประเมินจากการระดมสมองในกลุ่ม 

4. การประเมินโดยการใช้แบบสอบถาม 
ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคลในระหว่างการประเมินเส้นทางการ

ท่องเที่ยว (ภาคผนวก 3) 

5. สรุปผล 
สรุปผลการประเมินการท่องเที ่ยวของจังหวัดสงขลาโดยผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้รับผิดชอบ

โครงการ 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเลคอินน์ 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจาก 5 ภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 95 คน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพ่ือปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ 
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ขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วย 
1. รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 

1.1 ฟังการบรรยาย หัวข้อ “ทิศทางนโยบายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา” 
โดย นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ภาคผนวก 6)  

1.2 รบัฟังการเสวนา หัวข้อ “การผลักดันสงขลาสู่เมืองมรดกโลก”  
โดย ค ุณชน ินทร ์  สาคร ินทร ์  ประธานสภาอ ุตสาหกรรมท่องเท ี ่ยวจ ังหว ัดสงขลา  
ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย คุณอัยดา อูเจ๊ะ นายกสมาคมการค้าการท่องเที ่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน และ 
คุณกิตธนา สุบรรพวงศ์ กรรมการสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เพื่อเป็น
ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน อุปสรรค และแนวทางในการผลักดันสงขลาสู่เมืองมรดกโลก จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

1.3 รับฟังข้อมูลการบรรยาย “เล่าเรื่องเมืองสงขลา”  
โดย อาจารย์สืบสกุล ศรีสุข บรรยายประวัติศาสตร์และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสำคัญของเมืองสงขลา 

1.4  รับฟังผลการประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา  
โดยผู้ประเมินจากกิจกรรมการประเมินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา (ภาคผนวก 7) 

2. นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา
เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ (ภาคผนวก 8) 

3. แบ่งกลุ ่มระดมสมองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 

การแบ่งกลุ่มโดยแบ่งตามพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา 
กลุ่มอำเภอหาดใหญ่ กลุ่มอำเภอสะเดา และกลุ่มภาพรวมและนโยบาย ในแต่ละกลุ่มจะมีหน่วยงาน
จากทุกภาคส่วนร่วมระดมสมอง แสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ ข้อเสนอแนะ และโครงการที่มีอยู่
แล้วหรือโครงการที่ต้องการให้บรรจุในแผนฯ (ภาคผนวก 9) 

4. นำเสนอผลของแต่ละกลุ่ม 
ตัวแทนผู้เข้าร่วมของแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการระดมสมอง 

5. สรุปผล 
สรุปผลภาพรวมของการประชุมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
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3. ผลการดำเนินงาน 

โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจาก
อินโดนีเซียและอาเซียนใต้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
3.1. การประเมินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา แบ่งเป็น 2 เส้นทาง มีการนำเสนอผลการประเมินโดย

ตัวแทนกลุ่มและจากแบบประเมิน สรุปผลดังนี้ 
3.1.1. เส้นทางที่ 1 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก 

3.1.1.1. ผลการประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวสงขลาจากการระดมสมอง 
ตัวแทนกลุ่มประเมิน 3 ท่าน คือ คุณยู่หนา หลงสมัน นายกสมาคมเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล คุณประภาพรรณ อังสุภานิช  กรรมการผู้จัดการ 
บริษัทสตูล ซีพีเอส จำกัด และ Mr. ZHAN, YI-SHING Marketing Manager Good 
Fortune and Wisdom Tour Express ได้นำเสนอผลจากการประชุมกลุ ่ม โดยใน
ภาพรวมผู้ประเมินมีความเห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ผู้คนที่มาท่องเที่ยวเพื่อจะได้รู้ถึงประวัติ ความเป็นมา และวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเด็นควรปรับปรุงมีรายละเอียด เช่น ควรมีป้ายแสดงข้อมูล  
คำบรรยาย รวมถึงหูฟังสำหรับการฟังเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ เป็นต้น รายละเอียดการประเมินแต่ละแหล่ง สรุปได้ดังตารางที่ 3.1.1.1 

ตารางที่ 3.1.1.1 ผลการประเมินโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะจากการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของ 
จังหวัดสงขลา เส้นทางท่ี 1 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก แยกตามแหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยว ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ย่านเมืองเก่าสงขลา - เป็นย่านที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็น

เอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนทรง 
ชิโนโปรตุกีส 

- มีรถรางอำนวยความสะดวกในการนำ
ชมบรรยากาศรอบเมืองเก่าสงขลา  

- ช่วงค่ำมีถนนคนเดินที่เต็มไปด้วย
อาหารและสินค้าพ้ืนถิ่นไว้รองรับ
นักท่องเที่ยว 

- ระหว่างนั่งรถราง ควรมีการหยุดเพื่อ
แวะถ่ายรูปตามจุดสำคัญ หรือเดินชม
บรรยากาศตามจุดต่าง ๆ   

- ควรมีหูฟังบรรยายภาษาต่างประเทศ 
- ควรนำเสนอแหล่งอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อ 
- ขาดการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็น

พหุวัฒนธรรม ประวัติสำคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยว   

คาบสมุทรสทิงพระ - เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่
สวยงาม 

- กิจกรรมการล่องแพนักท่องเที่ยวได้รับ
ข้อมูลจากการบรรยายและสามารถ

- เกาะคำเห ียง ควรมีเร ื ่องราวเล ่าถึง
ความสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่ 

- การเดินทางขณะล่องแพควรมีวิธีการ
จ ัดการเส ้นทางเด ินเร ือที ่ ไม ่ทำลาย
ธรรมชาติ 
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แหล่งท่องเที่ยว ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม
ของคาบสมุทรสทิงพระ  

- เกาะคำเหียง เป็นเกาะกลางน้ำ  
- สามารถขึ้นไปถ่ายรูปผาม่านไม้ ที่เกิด

จากรากไม้ยาวตกลงมาสู ่เบ ื ้องล่าง 
และชมว ิวของคาบสมุทรสทิงพระ
โดยรอบ 360 องศา  

 

เส้นทางตามรอย
หลวงปู่ทวด 

- เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
- ที่มีโบราณสถาน และวัดที่มี

ความสำคัญ ซึ่งแต่ละแหล่งท่องเที่ยวมี
เรื่องเล่าและตำนาน  

- ผู้บรรยายนำเสนอเล่าเรื่องราวของ
พ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี   

 

- ควรมีป้ายคำอธิบายเป็น
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน 

- ควรมีผู้บรรยายภาษาต่างประเทศ หรือ 
หูฟังสำหรับการฟังบรรยายเป็น
ภาษาต่างประเทศ ในระหว่างการนั่ง
รถราง 
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ภาพที่ 1 แสดงเส้นทางการเดินทางเส้นทางที่ 1 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก 
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3.1.1.2. ผลการประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวสงขลาจากแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูล 
3 ตอนคือ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลท่องเที่ยว และข้อมูลเกี่ยวกับ
ระดับความพึงพอใจแหล่งท่องเที ่ยวของจังหวัดสงขลา  (ภาคผนวก 3) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 3.1.1.2  แสดงผลการประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวจากแบบสอบถามจากผู้ประเมินเส้นทางที่ 1 
สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
ตอนที่ 1:  
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 14 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 71.43  ผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุตั้งแต่น้อยกว่า 20 ปี ถึง 74 ปี 
มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมถึงสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีการศึกษาส่วนใหญ่ที่
ระดับปริญญาตรี ระดับละ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ในแต่ละระดับ ระดับสูง
กว่าปริญญาตรี และ ระดับมัธยม ระดับละ 3 คิดเป็นร้อยละ 21.43 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีภูมิลำเนามาจาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล  ยะลา และ
สงขลา โดยมีภูมิลำเนาจากจังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 35.71 จังหวัดสตูล 
คิดเป็นร้อยละ 28.57 จังหวัดยะลา คิดเป็นร้อยละ 14.29 และอ่ืน ๆ จำนวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด ผู ้ตอบ
แบบสอบถามแบ่งตามกลุ่มอาชีพประกอบด้วย 4 กลุ่มอาชีพ เป็นนักเรียน/
นักศึกษา และพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท กลุ่มอาชีพละ 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 
21.43 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 14.28 และอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ 
บริษัทนำเที่ยว และพนักงานจ้างหน่วยงานรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

ตอนที่ 2:  
ข้อมูลการท่องเที่ยว 

 

2.1) ท่านเคยมา
ท่องเที่ยวที่จังหวัด
สงขลาหรือไม่ 

การประเมินโดยแบบสอบถามจากผู ้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม
จำนวนทั้งหมด 14 คน มีเพียง 1 คน ไม่เคยมาจังหวัดสงขลา  

2.2) แหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจที่สุด 

ผู้ประเมินร้อยละ 28.5 จัดอันดับให้เมืองเก่าสงขลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
น ่าสนใจที ่ส ุด เนื ่องจากเป็นแหล่งท่องเที ่ยวที ่ม ีความสวยงามของทั้ง
สถาปัตยกรรมของอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ อาหารและจุดถ่ายภาพสตรีท
อาร์ตลอดถนนย่านเมืองเก่า ทำให้ผู ้ประเมินเกิดความประทับใจและจัด
อันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุด และแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกจัดให้
เป็นอันดับที่ 2 คือ ล่องแพทะเลสาบ – เกาะคำเหียง และอันดับที่ 3 คือ 
แหลมสมิหลาและนางเงือก (ตารางท่ี 3.1.1.3) 
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หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
2.3) การมาท่องเที่ยวใน

จังหวัดสงขลาครั้งนี้ 
ท่านพักท่ีใด 

ผู ้ตอบแบบสอบถามทุกท่านพักที ่ โรงแรมเลคอินน์  (Lake Inn Hotel)  
อ.เมือง จ.สงขลา 

2.4) สิ่งที่ดึงดูดใจให้มา
ท่องเที่ยวในจังหวัด
สงขลามากที่สุด 

ผู้ประเมินเลือกให้ ความเป็นพหุวัฒนธรรมของสงขลาเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้มา
ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลามากที่สุดด้วยความถี่สูงสุด 5 คน ด้วยเอกลักษณท์ี่
มีการผสมผสานจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย รองลงมาคือ ย่านเมืองเก่า
สงขลาและอาหาร ความถี ่เท่ากัน 3 คน และอันดับที ่ 3 คือ ธรรมชาติ 
เส้นทางหลวงปู่ทวด ผู้คนเป็นมิตร การเดินทางสะดวกมีความถี่แหล่งละ 1 
คน ซึ่งเส้นทางหลวงปู่ทวดมีเรื่องราวและศาสนสถานที่เชื่อมโยงความเป็น
ชุมชนเข้าด้วยกัน รวมถึงธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์และมีการเดินทางที่
สะดวกที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวยังจังหวัดสงขลา 

2.5) ความคาดหวังจาก
การมาท่องเที่ยว
สงขลาในครั้งนี้ 

ผู้ประเมินคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆจากการท่องเที่ยว
สงขลาด้วยความถี่สูงสุด 4 คน รองลงมาคือคาดหวังที่จะได้ศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดสงขลา ด้วยความถี่ 3 คน และอันดับที่ 
3 คือ ได้เข้าใจความเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกใน
สถานที่ เช่น ห้องละหมาดสำหรับมุสลิม โดยมีความถี่ 1 คน ในแต่ละความ
คิดเห็น 

2.6) ได้อะไรจากการมา
ท่องเที่ยวสงขลาใน
ครั้งนี้ 

ผู้ประเมินได้รับความรู้ประวัติศาสตร์เมืองสงขลาและประวัติของหลวงปู่ทวด 
ด้วยความถี ่ส ูงสุดเท่ากัน 5 คน รองลงมา คือ ได้สัมผัสวิถีช ีว ิตเรียนรู้  
พหุว ัฒนธรรม และได ้ร ับประสบการณ์การท่องเที ่ยวและความสนุก
เพลิดเพลิน ด้วยความถี่ เท่ากัน 3 คน และอันดับที่ 3  คือการได้เห็นการ
จัดการและศักยภาพที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือ
นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยมีความถ่ี 2 คน 

2.7) ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างไร 

ผู้ประเมินให้ความคิดเห็นว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวด้าน
อาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก ด้วยความถี่สูงสุด 5 คน รองลงมาคือ การ
มีส่วนร่วมในด้านการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว ด้วยความถี่ 4 คน และอันดับ
ที่ 3 คอื การเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยมีความถ่ี 1 คน 

2.8) หากกล่าวถึงจังหวัด
สงขลา สิ่งแรกที่นึก
ถึงคืออะไร 

ผู้ประเมินเลือกให้ เมืองเก่าสงขลา ด้วยความถี่สูงสุด 4 คน รองลงมา ความ
เป็นพหุวัฒนธรรม อาหาร และแหลมสมิหลา นางเงือก ด้วยความถี่ละ 2 คน 
และอันดับที่ 3 คือ สะพานติณสูลานนท์ ทะเลสาบสงขลา และรอยยิ้มของคน
สงขลา โดยมีความถ่ีอย่างละ 1 คน 
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ตารางที่ 3.1.1.3 แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เส้นทางท่ี 1 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก ที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าน่าสนใจที่สุด 

แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ 

เมืองเก่า
สงขลา 

ล่องแพ
ทะเลสาบ –  
เกาะคำเหียง 

แหลมสมิหลา
และนางเงือก 

ประวัติ 
ศาสตร์ 

เส้นทาง
หลวงปู่ทวด 

เกาะยอ 
เขาตัง
กวน 

สวนสัตว์
สงขลา 

สถาบัน
ทักษิณคดี

ศึกษา 

ถนน
คนเดิน 

อันดับที่ 1 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 

1 ใน 3 5 3 3 1 4 2 1 1 0 0 

1 ใน 5 8 4 4 1 5 2 1 2 1 1 

 
หมายเหตุ ข้อมูลจากการจัดอันดับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดในจังหวัดสงขลาจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยไม่นับซ้ำ 

จากผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุด พบว่าอันดับที่ 1 คือ เมืองเก่าสงขลา และจากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความถ่ี พบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่
ผู้ประเมินจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ เมืองเก่าสงขลาด้วยความถี่สูงสุด 5 คน (จาก 14 ค น) รองลงมาคือ เส้นทาง
หลวงปู่ทวด ความถี่ 4 คน และอันดับที่ 3 ล่องแพทะเลสาบ – เกาะคำเหียง และแหลมสมิหลาและนางเงือก โดยมีความถี่เท่ากัน 3 คน และแหล่งท่องเที่ยว  
ที่น่าสนใจที่สุดใน 5 อันดับแรกที่ผู้ประเมินเลือกคือ เมืองเก่าสงขลา ด้วยความถี่ 8 คน อันดับที่ 2 เส้นทางหลวงปู่ทวด ความถี่ 5 คน และอันดับที่ 3 คือ ล่องแพ
ทะเลสาบ – เกาะคำเหยีง และแหลมสมิหลาและนางเงือก โดยมีความถ่ีเท่ากัน 4 คน 
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ตอนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา  
ระดับความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลามีค่าสูงสุดเท่ากับ 5 และมีค่าต่ำสุด

เท่ากับ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 ± 0.69  โดยมีความพึงพอใจต่ำสุดในด้านการให้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว ล่องแพ
คลองรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00±0.55  และมีความพึงพอใจสูงสุดในที่พัก ในด้านการเข้าถึงสะดวก 
และหาได้ง่าย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57±0.62  เนื่องจากผู้ประเมินได้ที่พักที่มีทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมือง  
ริมทะเลสาบสงขลาในย่านเมืองเก่า มีความสะดวกในการเดินชมย่านเมืองเก่า ถ่ายภาพสตรีทอาร์ต
และได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลา ผู้ประเมินได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก ควรจัดทำสื่อต่าง ๆ เช่น ป้ายบอกทาง แผ่นพับ หนังสือ เป็นภาษาอังกฤษ และ
การนำเสนอข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ อาหาร ของสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวมีระยะทางไกล 
ควรมีห้องละหมาดบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับมุสลิม และรถรางนำเที่ยวควรมีจุดหยุดเดินให้
นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป ซื้อของฝาก และชมสถานที่บริเวณย่านเมืองเก่า ด้านแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการ
จัดการให้มีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว โดยผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 3.1.1.4  แสดงระดับความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาของผู้ประเมินเส้นทางที่ 1 
สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในด้านแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซึ ่งมีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.14±0.64 เมื ่อพิจารณาพบว่า ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจสูงสุดในหัวข้อความปลอดภัยของแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21±0.67 และมีระดับความพึงพอใจต่ำสุดใน
หัวข้อแหล่งท่องเที่ยว (ความน่าสนใจ, การนำเสนอในภาพรวม, กิจกรรมต่าง ๆ, 
ความเป็นเอกลักษณ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07±0.59 

ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10±0.78 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจสูงสุดในหัวข้อการเดินทางไปสู ่แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21±0.86 และมีระดับความพึงพอใจต่ำสุดใน
หัวข้อป้ายบอกทิศทางและป้ายเตือนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00±0.93 

ด้านที่พัก ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในด้านที่พักโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30±0.80 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความพึงพอใจสูงสุดในหัวข้อเข้าถึงสะดวกและหาได้ง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.57±0.62 และมีระดับความพึงพอใจต่ำสุดในหัวข้อมีสิ่งอำนวยความสะดวก
และครบครัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00±0.93 
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หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
ด้านร้านอาหาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในด้านร้านอาหารโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29±0.55 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความพึงพอใจสูงสุดในหัวข้อราคาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38±0.49 
และระดับความพึงพอใจต่ำสุดในหัวข้อสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21±0.56 

ด้านการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในด้านการให้บริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ ่งมีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.15±0.63 เมื ่อพิจารณาพบว่า ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจสูงสุดในหัวข้อมัคคุเทศก์ โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.31±0.72 และมีระดับความพึงพอใจต่ำสุดในหัวข้อการให้บริการ
ภายในแหล่งท่องเที่ยวล่องแพคลองรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00±0.55 (ตารางที่ 
3.1.1.5) 
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ตารางที่ 3.1.1.5 แสดงระดับความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา เส้นทางที่ 1 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก 
ของผู้ประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
5 4 3 2 1 ไม่ระบุ 

แหล่งท่องเที่ยว       4.14 ±0.64 
1. แหล่งท่องเท่ียว (ความน่าสนใจ, การนำเสนอ

ในภาพรวม, กิจกรรมต่าง ๆ, ความเป็น
เอกลักษณ์) 

3 9 2 0 0 0 4.07 ±0.59 

2. ความปลอดภัยของแหล่งท่องเท่ียว 5 7 2 0 0 0 4.21 ±0.67 

ส่ิงอำนวยความสะดวก       4.10 ±0.78 
1. การเดินทางไปสู่แหล่งท่องเท่ียว 6 6 1 1 0 0 4.21 ±0.86 
2. สาธารณูปโภค 2 11 1 0 0 0 4.07 ±0.46 
3. ป้ายบอกทิศทางและป้ายเตือนต่าง ๆ 5 5 3 1 0 0 4.00 ±0.93 
ที่พัก       4.30 ±0.80 
1. เข้าถึงสะดวกและหาได้ง่าย 9 4 1 0 0 0 4.57 ±0.62 
2. สะอาด 8 3 3 0 0 0 4.36 ±0.81 
3. ปลอดภัย 6 6 2 0 0 0 4.29 ±0.70 
4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 5 5 3 1 0 0 4.00 ±0.93 
ร้านอาหาร       4.29 ±0.55 
1. สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 4 9 1 0 0 0 4.21 ±0.56 
2. มีรสชาติอร่อย 5 8 1 0 0 0 4.29 ±0.59 
3. ให้บริการรวดเร็ว 5 8 1 0 0 0 4.29 ±0.59 
4. มีราคาที่เหมาะสม 5 8 0 0 0 1 4.38 ±0.49 
การให้บริการ       4.15 ±0.63 
1. มัคคุเทศก์ 6 5 2 0 0 1 4.31 ±0.72 
2. การให้บริการภายในแหล่งท่องเท่ียว 

2.1 เมืองเก่าสงขลา 
 
3 

 
9 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4.08 ±0.62 

2.2 ล่องแพคลองรี 2 9 2 0 0 1 4.00 ±0.55 
2.3 เส้นทางตามรอยหลวงปู่ทวด 4 8 1 0 0 1 4.21 ±0.56 

รวม 83 120 28 3 0 4 4.21 ±0.69 
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3.1.2. เส้นทางท่ี 2 สะเดา: เปิดประตูสู่อาเซียน 
3.1.2.1. ผลการประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวสะเดาจากการระดมสมอง 

ตัวแทนกลุ่มผู้ประเมิน 2 ท่าน คือ คุณฉลาด ทองร้อยชั่ง ที่ปรึกษาสมาคมมัคคุเทศก์
อาชีพจังหวัดสตูล และคุณมุสตอฟา มังกะลู ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ด
ลูก ได้นำเสนอผลจากการประชุมกลุ่ม โดยในภาพรวมผู้ประเมินมีความเห็นว่าสถานที่
มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ การต้อนรับดูแลดีมาก ที่พักดี โปรแกรมเหมาะสมกับ
ครอบครัว ส่วนประเด็นควรปรับปรุงมีรายละเอียด เช่น ควรดูแลสุนัขไม่ให้รบกวน
นักท่องเที่ยว การปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ การจัดสถานที่ เช่น  ที่สำหรับวาง
รองเท้ากรณีต้องถอดก่อนเข้าในสถานที่ ที่สำหรับละหมาด และร้านอาหารที่เป็น 
ฮาลาล เป็นต้น รายละเอียดการประเมินแต่ละแหล่ง สรุปได้ดังตารางที่ 3.1.2.1 

ตารางที่ 3.1.2.1 ผลการประเมินโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะจากการประเมินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
  เส้นทางท่ี 2 สะเดา: เปิดประตูสู่อาเซียน แยกตามแหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยว ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
วัดถำ้เขารูปช้าง - มีสถาปัตยกรรมเจดีย์หินอ่อนที่สวยงาม โดด

เด่น ถูกจำลองขึ้นมาจากมหาเจดีย์  พุทธคยา 
ประเทศอินเดีย  

- มีการต้อนรับที ่ดีโดยผู ้นำของหน่วยราชการ
ส่วนท้องถิ่น  

- เหมาะกับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเชื้อสายจีน 

ควรจัดพื้นที่วางรองเท้าให้เหมาะสม 
มีที่นั่งสำหรับถอดหรือใส่รองเท้า 
 

พุทธอุทยานเขาเล่   - เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเชื้อ
สายต่าง ๆ รวมกัน 

- มีการบรรยายนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวดีมาก 

- การนำเสนอข้อมูลยังไม่ครอบคลุม 
ควรนำเสนอข้อมูลให้ครอบคลุม
ครบถ้วน 

- ควรเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเห็น
สถานที่จริง 

หมู่บ้าน
วัฒนธรรมแห่ง
อาเซียน 

- สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามมาก 
- มีกิจกรรมต่าง ๆ เยอะมาก 
- ที ่พักดี เร ียบร้อย สิ ่งอำนวยความสะดวก

ครบถ้วน 
- มีการต้อนรับที่ดีมาก 
- เป็นสถานที่ท่ีเหมาะสมกับครอบครัว 
- ไม่มีนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวน้อยมาก 
- ร้านอาหารน้อยมาก โดยเฉพาะอาหารฮาลาล 

- ที่พักควรจัดสถานที่ละหมาดให้มี
ความสมบูรณ์กว่านี้ 

- ควรจัดทางเข้าให้มีความสวยงาม
น่าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ 

- ควรเพ ิ ่มร ้านอาหารให ้มากขึ้น 
โดยเฉพาะอาหารฮาลาล  
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แหล่งท่องเที่ยว ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
วัดแหลมพ้อ - เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา

ซึ่งมีพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย 

- เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีกิจกรรมอะไรมากนัก 
- นักท่องเที่ยวส่วนมากมาถ่ายรูปกับพระพุทธรูป

และรูปปั้นปลา 

 

เมืองเก่าสงขลา - เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์
ของอาคารบ้านเรือนแบบโบราณ 

- มีการให้บริการรถรางนำชมเมืองเก่าสงขลาการ
ให้บริการรถรางยังไม่เข้าถึงนักท่องเที่ยว 

- มากนัก 

ควรม ี ก า รประชาส ั มพ ั น ธ ์ ก า ร
ให้บริการรถรางที ่ดีกว่านี ้ เช่น ติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และ
สถานที่ของการให้บริการไว้ข้างรถ 

สวนสัตว์สงขลา - เป็นสถานที่ท่องเที ่ยวที่มีกิจกรรมโชว์สัตว์ที ่ดี
เยี่ยม 

- มีการให้บริการรถรางแก่นักท่องเที่ยวในการชม
สัตว์ต่าง ๆ  

ควรให้รถรางจอดแวะให้ผู้ใช้บริการ
หรือนักท่องเที่ยวลงดูสัตว์ให้มากขึ้น 
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ภาพที่ 2 แสดงเส้นทางการเดินทางเส้นทางที่ 2 สะเดา: เปิดประตูสู่อาเซียน 
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3.1.2.2. ผลการประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวจากแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูล 3 ตอน 
คือ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลท่องเที่ยว และ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ
ความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เส้นทางที่ 2 สะเดา: เปิดประตูสู่
อาเซียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 3.1.2.2  แสดงผลการประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวจากแบบสอบถามจากผู้ประเมิน 
  เส้นทางท่ี 2 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
ตอนที่ 1: 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 10 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 70 ผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุตั้งแต่น้อยกว่า 20 ปี ถึง 74 ปี มีระดับ
การศึกษาตั้งแต่มัธยมถึงปริญญาตรี โดยมีการศึกษาส่วนใหญ่ที่ระดับมัธยมและ
ปริญญาตรี ระดับละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ในแต่ละระดับ และอนุปริญญา
ตรีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ผู้ตอบแบบสอบถามมีภูมิลำเนามาจาก 3 
จังหวัด ได้แก่จังหวัดปัตตานี สตูล และสงขลา โดยมีภูมิลำเนาจากจังหวัด
ปัตตานี คิดเป็นร้อยละ 50 จังหวัดสตูล คิดเป็นร้อยละ 40 และจังหวัดสงขลา 
คิดเป็นร้อยละ 10 ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามกลุ่ มอาชีพประกอบด้วย 4 
กลุ่มอาชีพ เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30 เกษตรกรจำนวน คิดเป็น
ร้อยละ 20 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวและพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท กลุ่มอาชีพ
ละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ในแต่ละกลุ ่มอาชีพ และอาชีพอื ่น ๆ ได้แก่ 
มัคคุเทศก์และอาชีพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน คิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

ตอนที่ 2: 
ข้อมูลการท่องเที่ยว 

 

2.1) ท่านเคยมา
ท่องเที่ยวที่จังหวัด
สงขลาหรือไม่ 

การประเมินโดยแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 คน พบว่ามีเพียง  
1 คนที่ไม่เคยมาจังหวัดสงขลา 

2.2) แหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจที่สุด 

ผู้ประเมินร้อยละ 50 ได้จัดอันดับให้หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (MBI) ที่
บ้านด่านนอก อำเภอสะเดา ซึ่งประกอบด้วยสวนไดโนเสาร์ หมู่บ้านกะเหรี่ยง 
และท่ีพักท่ีเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุด เนื่องจาก
เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้ได้จัดให้มีการต้อนรับอย่างเป็นทางการโดยทีมบริหารของ 
MBI พร้อมจัดรถรางนำเที่ยวเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมิน ทำให้ผู้
ประเมินเกิดความประทับใจและจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุด 
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หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 2 คือสวนสัตว์สงขลา อันดับที่ 3 คือ
เมืองเก่าสงขลา วัดเขารูปช้าง และอุโมงค์เขาน้ำค้าง (ตารางท่ี 3.1.2.3) 

2.3) การมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดสงขลาครั้งนี้ 
ท่านพักท่ีใด 

ผู้ประเมินทุกท่านพักที่ VJ Villa & Container Stay Danok อ.สะเดา จ.สงขลา 

2.4) สิ่งที่ดึงดูดใจให้มา
ท่องเที่ยวในจังหวัด
สงขลามากที่สุด 

ผู ้ประเมินเลือกให้สวนไดโนเสาร์ ณ หมู ่บ้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียน เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดด้วย
ความถี่สูงสุด 3 คน รองลงมาคือเมืองเก่าสงขลาและสวนน้ำด้วยความถี่เท่ากัน 
2 คน และอันดับที่ 3 ได้แก่ อุโมงค์เขาน้ำค้าง สวนสัตว์สงขลา แหลมสมิหลา มี
ความถี่แหล่งละ 1 คน ทั้งนี้ ผู้ประเมิน 1 คน ให้ความคิดเห็นว่ามัคคุเทศก์นำ
เที่ยวก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เช่นกัน 

2.5) ความคาดหวังจาก
การมาท่องเที่ยว
สงขลาในครั้งนี้ 

ผู้ประเมินมีความคาดหวังในการเรียนรู้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวจากการมา
ท่องเที่ยวสงขลาในครั้งนี้ ด้วยความถี่สูงสุด 4 คน รองลงมาคือคาดหวังที่จะได้
แนวคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวของตนด้วยความถี่ 2 คน และ
อันดับที่ 3 คือการได้เรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวสงขลา พบเจอสิ่งสวยงาม และ
ได้รับประสบการณ์ในการท่องเที่ยว โดยมีความถ่ี 1 คน ในแต่ละความคิดเห็น 

2.6) ได้อะไรจากการมา
ท่องเที่ยวสงขลาใน
ครั้งนี้ 

การท่องเที่ยวสงขลาในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้เปรียบเทียบแนวคิดและการบริหาร
จัดการในการบริการนักท่องเที่ยวในภาพรวม และได้พักผ่อนผ่อนคลาย ด้วย
ความถี่สูงสุดเท่ากัน 3 คน รองลงมาคือได้ความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไป
ปรับใช้กับแหล่งท่องเที่ยวของตนด้วยความถี่ 2 คน และอันดับที่ 3 คือการได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ รู้จักสถานที่สำคัญของจังหวัดสงขลา และเรียนรู้วิถีชีวิต 
สัมผัสความแตกต่างของการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของคนในวิถีโบราณ 
โดยมีความถ่ี 1 คน ในแต่ละความคิดเห็น 

2.7) ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างไร 

ผู้ประเมินให้ความคิดเห็นว่าชุมชนยังมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
น้อยมากด้วยความถี่สูงสุด 4 คน รองลงมาคือควรสร้างแนวคิดให้แก่ชุมชนเพ่ือ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยความถี่ 2 คน และอันดับที่ 3 คือชุมชนในย่าน
เมืองเก่าสงขลามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวดีมาก และในพื้นที่อ่ืนชุมชนไม่เข้าใจ
การท่องเที่ยวมากพอ โดยมีความถ่ี 1 คน ในแต่ละความคิดเห็น 

2.8) หากกล่าวถึงจังหวัด
สงขลา สิ่งแรกที่นึก
ถึงคืออะไร 

ผู้ประเมินเลือกให้แหลมสมิหลาเป็นสิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อกล่าวถึงจังหวัดสงขลาด้วย
ความถี่สูงสุด 5 คน รองลงมาคือย่านเมืองเก่าสงขลาด้วยความถี่ 2 คน และอันดับ
ที่ 3 คือสวนไดโนเสาร์ ทะเลสาบสงขลา ทะเล สวนสัตว์สงขลา สะพานเปรม 
อุโมงค์เขาน้ำค้าง เกาะหนู เกาะแมว และแมวน้ำ โดยมีความถี่แหล่งละ 1 คน 
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 ตารางที่ 3.1.2.3 แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เส้นทางท่ี 2 สะเดา: เปิดประตูสู่อาเซียน ที่ประเมินคิดว่าน่าสนใจที่สุด 

แหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ 

หมู่บ้าน
วัฒนธรรม

แห่งอาเซียน 

สวนสัตว์
สงขลา 

เมืองเก่า
สงขลา 

วัดเขา
รูปช้าง 

อุโมงค์เขา
น้ำค้าง 

แหลมสมิหลา-
สวนสองทะเล 

พุทธอุทยาน
เขาเล่ 

เกาะยอ เขาคอหงส์ 

อันดับที่ 1 5 2 1 1 1 0 0 0 0 

1 ใน 3 6 6 7 8 1 1 0 0 0 

1 ใน 5 9 6 10 8 1 4 2 3 1 

 
หมายเหตุ ข้อมูลจากการจัดอันดับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดในจังหวัดสงขลาจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยไม่นับซ้ำ 

จากผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุด พบว่าอันดับที่ 1 คือ หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียน และจากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความถี่ พบว่า
แหล่งท่องเที ่ยวที ่ผู้ประเม ินจ ัดอันด ับให ้เป ็นแหล่งท่องเที ่ยวที ่น ่าสนใจมากที ่ส ุดใน 3 อันดับแรก คือ ว ัดเขาร ูปช ้าง  ด ้วยความถี ่ส ูงส ุด 8 คน  
(จาก 10 คน) รองลงมาคือ เมืองเก่าสงขลาด้วยความถี่ 7 คน และอันดับที่ 3 หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียนและสวนสัตว์สงขลา โดยมีความถี่เท่ากัน 6 คน และ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดใน 5 อันดับแรกที่ผู้ประเมินเลือกคือ เมืองเก่าสงขลา ถูกเลือกให้อยู่ใน 5 อันดับของผู้ประเมินทุกคน อันดับที่ 2 หมู่บ้านวัฒนธรรม
แห่งอาเซียนด้วยความถี่ 9 คน และอันดับที่ 3 วัดเขารูปช้าง ความถี่ 8 คน 
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ตอนที่ 3: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
ระดับความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลามีค่าสูงสุดเท่ากับ 5 และมีค่าต่ำสุด  เท่ากับ 1 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ± 0.77 
โดยมีความพึงพอใจต่ำสุด ในความรวดเร็วของการให้บริการในร้านอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13±0.33  และ
มีความพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.75±0.43 เนื่องจากผู้ประเมินได้รับ
การต้อนรับอย่างดี มัคคุเทศก์มีความเป็นกันเอง สื่อสารดี โดยเฉพาะที่หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียนที่ได้รับ
การต้อนรับจากทีมบริหาร ซึ่งจัดเตรียมสถานที่ประชุม พร้อมเตรียมรถรางนำเที่ยวเพื่อต้อนรับและอำนวย
ความสะดวกแก่คณะผู้ประเมิน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมด้านที่พักว่าควรจัดพื้นที่ให้สัตว์
เลี้ยง เพื่อไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยว โดยผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 3.1.2.4  แสดงระดับความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาของผู้ประเมิน 
 เส้นทางท่ี 2 สะเดา: เปิดประตูสู่อาเซียน 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในด้านแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78±0.63 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความพึงพอใจในหัวข้อความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว และหัวข้อแหล่งท่องเที่ยว 
(ความน่าสนใจ, การนำเสนอในภาพรวม, กิจกรรมต่าง ๆ, ความเป็นเอกลักษณ์) ใน
ระดับเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ±0.63 

ด้านสิ ่งอำนวยความ
สะดวก 

ผู้เข้าร่วมประเมินมีระดับความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรวมอยู ่ใน
ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78±0.74 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ประเมินมีระดับความ
พึงพอใจสูงส ุดในหัวข้อการเดินทางไปสู ่แหล่งท่องเที ่ยว โดยมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 
4.22±0.63 และมีระดับความพึงพอใจต่ำสุด ในหัวข้อสาธารณูปโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.44±0.50 

ด้านที่พัก ผู้เข้าร่วมประเมินมีระดับความพึงพอใจในด้านที ่พักโดยรวมอยู ่ในระดับมาก ซึ ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98±0.72 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ประเมินมีระดับความพึงพอใจสูงสุดใน
หัวข้อความปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25±0.66 และมีระดับความพึงพอใจต่ำสุด   
ในหัวข้อสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88±0.93 

ด้านร้านอาหาร ผู้เข้าร่วมประเมินมีระดับความพึงพอใจในด้านร้านอาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44±0.66 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ประเมินมีระดับความพึงพอใจ
สูงสุดในหัวข้อรสชาติอร่อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75±0.66 และมีระดับความพึงพอใจ
ต่ำสุด ในหัวข้อให้บริการที่รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.13±0.33 

ด้านการให้บริการ ผู้เข้าร่วมประเมินมีระดับความพึงพอใจในด้านการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46±0.56 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ประเมินมีระดับความพึงพอใจสูงสุดใน
หัวข้อมัคคุเทศก์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75±0.43 และมีระดับความพึงพอใจต่ำสุด ในหัวข้อ
การบริการภายในแหล่งท่องเที่ยวบ้านนครใน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00±0.00 (ตารางที่ 3.1.2.5) 
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ตารางที่ 3.1.2.5 แสดงระดับความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาเส้นทางที่ 2 สะเดา: เปิดประตูสู่อาเซียน 

ของผู้ประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 
ไม่
ระบุ 

แหล่งท่องเที่ยว       3.78 ±0.63 
1. แหล่งท่องเท่ียว (ความน่าสนใจ, การนำเสนอใน

ภาพรวม, กิจกรรมต่าง ๆ, ความเป็นเอกลักษณ์) 
1 5 3 0 0 1 3.78 ±0.63 

2. ความปลอดภัยของแหล่งท่องเท่ียว 1 5 3 0 0 1 3.78 ±0.63 
ส่ิงอำนวยความสะดวก       3.78 ±0.74 
1. การเดินทางไปสู่แหล่งท่องเท่ียว 3 5 1 0 0 1 4.22 ±0.63 
2. สาธารณูปโภค 0 4 5 0 0 1 3.44 ±0.50 
3. ป้ายบอกทิศทางและป้ายเตือนต่าง ๆ 2 2 5 0 0 1 3.67 ±0.82 
ที่พัก       3.98 ±0.72 
1. เข้าถึงสะดวกและหาได้ง่าย 2 4 3 0 0 1 3.89 ±0.74 
2. สะอาด 1 6 2 0 0 1 3.89 ±0.57 
3. ปลอดภัย 3 4 1 0 0 2 4.25 ±0.66 
4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 3 1 4 0 0 2 3.88 ±0.93 
ร้านอาหาร       3.44 ±0.66 
1. สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 1 3 4 0 0 2 3.63 ±0.70 
2. มีรสชาติอร่อย 1 4 3 0 0 2 3.75 ±0.66 
3. ให้บริการรวดเร็ว 0 1 7 0 0 2 3.13 ±0.33 
4. มีราคาที่เหมาะสม 0 3 4 1 0 2 3.25 ±0.66 
การให้บริการ       4.46 ±0.56 
1. มัคคุเทศก์ 6 2 0 0 0 2 4.75 ±0.43 
2. การให้บริการภายในแหล่งท่องเท่ียว 

2.1 สถานที ่ท ่องเที ่ยว 1) หมู ่บ ้านวัฒนธรรม
อาเซียน 

3 2 2 0 0 3 4.14 ±0.83 

2.2 สถานที่ท่องเท่ียว 2) ย่านเมืองเก่าสงขลา 2 3 0 0 0 5 4.40 ±0.49 
2.3 สถานที่ท่องเท่ียว 3) สวนสัตว์สงขลา 2 3 0 0 0 5 4.40 ±0.49 
2.5 สถานท่ีท่องเท่ียว 4) วัดเขารูปช้าง 1 1 0 0 0 8 4.50 ±0.50 
2.4 สถานท่ีท่องเท่ียว 5) บ้านนครใน 0 1 0 0 0 9 4.00 ±0.00 
2.6 สถานที่ท่องเท่ียว 6) สวนสองทะเล 1 0 0 0 0 9 5.00 ±0.00 

รวม 33 59 47 1 0 60 3.89 ±0.77 



21 

3.1.3. การนำเสนอผลการประเมินการท่องเที่ยวฯโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา 
และ Mr. Mohd Afandi Abu Bakar กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติในการนำเสนอ
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา โดยในภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มี
ความพร้อมในการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที ่ยวมีความน่าสนใจ เนื ่องจากเป็นเมืองที ่มีเรื ่องราวทาง
ประวัติศาสตร์และมีธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ประเด็นการปรับปรุงหากผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว 
ได้รับการพัฒนาด้านภาษาเพื่อสื่อสารแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เช่น 
ป้ายแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสองภาษา สถานที่ละหมาด อาหารฮาลาล รวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดการขยายตัวของนักท่องเที่ยว จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวในสงขลาสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รายละเอียดการนำเสนอข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

3.1.3.1. ข้อเสนอแนะจาก Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัด
สงขลา สรุปได้ดังนี้ (ภาคผนวก 7) 

การร่วมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลามีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม แหล่งท่องเที่ยวควรมีการ

ให้ข้อมูลหลากหลายภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ หรือจัดทำแผ่นพับอธิบาย

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการเตรียมความพร้อมหากจะทำเส้นทางเพ่ือกลุ่มท่องเที่ยว

มุสลิม รายละเอียดข้อเสนอแนะแต่ละแหล่ง สรุปได้ดังตารางที่ 3.1.2.6 

ตารางที่ 3.1.2.6 แสดงผลการประเมินการท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะจาก Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา 

แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น 

กิจกรรมการ
ล่องแพ/เกาะ
คำเหียง   

การสื่อสาร/
สิ่งอำนวย
ความสะดวก 

- ควรม ีว ีด ิ โอนำเสนอข ้อม ูลหร ือคำ
บ ร ร ย า ย ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ส ำ ห รั บ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

- ควรมีการบริการอาหารฮาลาลบนแพ 
หรือแยกครัวสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม  

- ควรเตรียมความพร้อมเรื่องที่ละหมาด
สำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม 

- ควรจัดพื ้นที ่สำหรับถ่ายรูปและพื้นที่
สำหรับชมวิว   

- ควรมีห้องน้ำที่เพียงพอต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยว 

- ควรจัดที่สำหรับรองรับผู้พิการ 

กิจกรรมล ่องแพ น ักท ่องเท ี ่ยว 
ได้ชมวิวทิวทัศน์ที ่สวยงาม และ
บรรยากาศดี มีดอกบัวมากมาย มี
ความเป็นเอกลักษณ์ เรือปลอดภัย 
มีท ี ่นวดเท ้ า เพ ื ่ ออำนวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว ผู้ให้บริการ
มีจิตบริการให้การต้อนรับดีมาก มี
ก า ร บ ร ร ย า ย ท ี ่ ด ี แ ต ่ ค ว ร มี
ภาษาอังกฤษ สถานที ่ตรงเกาะ 
กำ เห ี ย งม ี ความน ่ าสนใจและ 
Unseen 
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แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น 

ความ
ปลอดภัย 

- ควรม ีคำอธ ิบายเก ี ่ ยวก ับอ ุปกรณ์
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนออก
เดินทาง 

- แพควรม ีอ ุปกรณ ์ป ้องก ันการเกิด
อุบัติเหตุ 

การรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ควรรักษาความเป็นธรรมชาติของเกาะไว้ 
/ควรรักษาความสะอาดบริเวณเกาะ หรือ
มีพ้ืนที่สำหรับทิ้งขยะ 

การพัฒนา
เส้นทางหลวง
ปู่ทวด 

การสื่อสาร/
สิ่งอำนวย
ความสะดวก 

- ควรมีการให้ข้อมูล การบรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษ 

- ควรมีสุขาหรือร้านค้าสำหรับรองรับ
นักท่องเที่ยว 

เส้นทางหลวงปู ่ทวดเป็นเส้นทาง 
ที่มีเอกลักษณ์ควรรักษาให้คงอยู่
ต ่อไป มีเร ื ่องราวเช ื ่อมโยงทาง
ประวัติศาสตร์ที ่มีความน่าสนใจ  
แต ่ละแหล ่ งท ่องเท ี ่ยวม ีความ
เชื่อมโยง และถ้ำคูขุดโบราณเป็นถ้ำ
ที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจ มีความ
เชื่อมโยงกับศาสนาฮินดู 

การรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ควรรักษาความสะอาดพ้ืนที่ 

3.1.3.2. ข้อเสนอแนะจาก Mr. Mohd Afandi Abu Bakar กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา 
จากสถิติพบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้าทางด่านสะเดา 15,000 คนต่อวัน 

ยังไม่รวมด่านอื ่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งช ่วงเทศกาลอย่างสงกรานต์ที ่มาเลเซียปิดจะมี
นักท่องเที่ยวมาเลเซีย 35,000 คนเข้าทางเขตแดนสะเดา แสดงถึงประสิทธิภาพการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสงขลาที่ดึงดูดชาวมาเลเซียเข้ามา ระบบขนส่งดีมาก มีการเชื่อมโยงจากสนามบินไป
แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น และมีความน่ายินดีที่ทางหน่วยงานรัฐและเอกชน ปัจจุบันมีการโปรโมท
การท่องเที่ยวมาถูกทาง เราจะอาศัยนโยบายจากรัฐอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความร่วมมือกับชุมชน
ด้วย คนส่วนใหญ่ของมาเลเซียมาไทยเพ่ือช้อปปิ้ง หาประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวและการร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น เขาตังกวน แหลมสมิหลา ย่านเมืองเก่าสงขลา 

ทั้งนี้การเป็นเมืองมรดกโลก จาก UNESCO ต้องได้มาจากความร่วมมือจากภาคเอกชน
และชุมชนด้วยไม่ใช่จากภาครัฐเท่านั้น ซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยพบปะกับท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา และได้เข้าร่วมงานต่าง ๆ พบว่าจังหวัดสงขลามีความร่วมมือกับภาครัฐและ
ท้องถิ่นท่ีดี 
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ข้อเสนอแนะ 
สิ่งอำนวยความสะดวก 

− ป้ายต่าง ๆ ควรมีภาษาอังกฤษ 
− อาหารฮาลาล และสถานที่ละหมาดเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการ 

การประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นที่รู้จัก เช่น การล่องแพไปเกาะคำเหียงเป็น 

ทริปที่น่าสนใจและไม่รู้มาก่อน หากอยากให้นักท่องเที่ยวไปต้องเพ่ิมประชาสัมพันธ์ และเพ่ิมเติม
กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ และกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนจะดีมาก เช่น เพ่ิม
การปีนเขาเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว การจัดโครงการไปชมสวน กิจกรรมการตกปลาที่เกาะยอ อาจ
เพ่ิมในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาด้วย  

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาดีอยู่แล้ว หากมีการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการช่วยเหลือและให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
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3.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
สงขลาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

3.2.1. รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน อุปสรรค และ
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาจากผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดดังนี้ 
3.2.1.1. บรรยาย หัวข้อ “ทิศทางนโยบายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา” 

โดย คุณราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ภาคผนวก 6) 
การประชุมในครั้งนี้ คุณราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเปิดการ

ประช ุมและบรรยายถ ึงการพ ัฒนาการท ่องเท ี ่ยวของจ ังหว ัดสงขลาท ี ่ม ีจ ุดเด ่นที่
ทรัพยากรธรรมชาติทางการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ได้แก่ เขา ป่า นา ทะเล รวมไปถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงความเป็นศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ จังหวัดสงขลายังเป็นประตูเมือง
ถึง 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเลจากระยอง ชลบุรี เส้นทางการขนส่ง
สินค้าทางน้ำจากคลองเทพา และ เส้นทางการบิน ขณะนี้มีความพยายามในการผลักดันการ
เปิดเส้นทางใหม่ ได้แก่ เมดาน อาเจ๊ะห์ ของประเทศอินโดนีเซียและปีนัง ของประเทศมาเลเซีย 

ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดสงขลาได้จัดทำวาระสงขลาเมืองแห่งความสุข ประกอบด้วย 12 
วาระ ประเด็นที่สำคัญคือเรื่องการท่องเที่ยว และมีแนวทางการขับเคลื่อน 7 ประการ ได้แก่ 

1). ความร่วมมือกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย พัฒนาเมืองเก่าสงขลา  
2). การพัฒนาเขาน้อย เขาตังกวน และเงือกทองคำ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 จุด 

และสร้างมัคคุเทศก์รุ่นใหม ่
3). การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเกาะยอ  
4). การพัฒนาการท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลา  
5). การท่องเที่ยวเชิงศรัทธา การท่องเที่ยวเชิงศรัทธาในพื้นที่อำเภอสทิงพระ เชื่อมโยง

เส้นทางการท่องเที่ยวกับอำเภอขนอม  
6). ป่าในเมือง สร้างปอดของคนหาดใหญ่  
7). สร้างสงขลาเป็นเมือง Mice City 

3.2.1.2. เสวนา หัวข้อ “การผลักดันสงขลาสู่เมืองมรดกโลก” โดย คุณชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คุณอัยดา อูเจ๊ะ นายกสมาคมการค้าการ
ท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน และคุณกิตธนา สุบรรพวงศ์ กรรมการสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจ
ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน อุปสรรค และแนวทางในการ
ผลักดันสงขลาสู่เมืองมรดกโลกจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

สงขลาเป็นเมืองค้าขายและเป็นเมืองท่องเที่ยวมาไม่ต่ำกว่า 50 ปี ทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก 
เมืองหน้าด่าน และเป็นช่วงปลายทางของการประมง ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ทางด่านพรมแดนปีละไม่ต่ำกว่า 2-3 ล้านคน แต่สงขลายังต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวไม่สามารถพ่ึงพานักท่องเที่ยวกลุ่มเดียวได้ และแหล่ง
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ท่องเที่ยวบ้างแห่งเริ ่มมีความเสื่อมโทรม เช่น เมืองเก่าสงขลาฝั่งถนนนครนอกที่ไม่ค่อยมี
นักท่องเที่ยวเข้าไปมากนัก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสสู่
การเป็นมรดกโลกท่ีเป็นที่ยอมรับ และเพ่ือรักษามรดกทางวัฒนธรรม  

ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกโลก 5 แห่ง ได้แก่ มรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง คือ เมือง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อุดรธานี 
และ มรดกโลกทางธรรมชาติมี 2 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง 
และ กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ หลังจากนั้นประเทศไทยไม่เคยขอเป็นมรดกโลกอีกเลย มี
เพียงมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามที่พยายามผลักดันให้เป็นเมืองมรดกโลก ทำให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปยังประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น เวียดนามเพิ่มขึ้น 10 เท่า และสามารถ
กระจายรายได้จากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก ในส่วนของจังหวัดสงขลามีโอกาสค่อนข้าง
สูงที่จะเป็นเมืองมรดกโลก แต่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนต่อไป  

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสงขลาจากทางสะเดาหรือด่านนอกส่วนใหญ่จะมาหาดใหญ่เพ่ือ
ซื้อสินค้า แต่หากเป็นการท่องเที่ยวเส้นทางมรดกโลกจะไปที่สงขลา มีการเยี่ยมชมมัสยิด บ่อ
โบราณ บ้านนครใน สิ่งที่นักท่องเที่ยวประทับใจที่สุด คือ พระนอน ถือเป็นจุด Hi-light ที่
นักท่องเที ่ยวอินโดนีเซียชื ่นชอบ สิ ่งที ่ควรจะทำต่อไปเพื ่อให้ตอบโจทย์กับนักท่องเที่ ยว
อินโดนีเซีย คือเพิ่ม Street Art ในพื้นที่ว่าง สร้าง Creative Space เพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็น
อะไรใหม่ ๆ และสร้าง Application ซึ่งอาจร่วมมือกับ AIS เพ่ือทำ Internet of Things (IOT) 
รองรับภาษาที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้ เช่น ภาษาอังกฤษ มลายู อินโดนีเซีย จีน สิ่งสำคัญที่
สามารถทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน คือ การมีเส้นทางประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

3.2.1.3. บรรยาย “เล่าเรื่องเมืองสงขลา” โดย อาจารย์สืบสกุล ศรีสุข  
การบรรยายในครั้งนี้ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและ

มีความสำคัญของเมืองสงขลาซึ้งเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ได้แก่ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และจีน มี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และมีธรรมชาติงดงาม 

เมืองสงขลาในสายตาโลก ในประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่องแคบมะละกา 
เป็น “จุดยุทธศาสตร์โลก” ช่องแคบมะละกาเป็นช่องแคบระหว่างแหลมมลายูและเกาะสุ
มาตรา เนื่องจากเป็นรอยต่อของ 3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และอินโดนีเซีย เชื่อมโยงคาบสมุทรมลายู เป็นคาบสมุทรขนาดใหญ่ มีเมืองท่าสำคัญในฝั่ง
ตะวันตก คือ ปีนังและมะละกา ส่วนฝั่งตะวันออก คือ สงขลา ซึ่งเป็นเมืองป้อมปราการแห่ง
เอเชีย สงขลา-ปีนัง-มะละกา ดังนั้น การหยิบยกสงขลาเป็นมรดกโลกอาจจะเป็นเชื่อมโยงและ
เพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเยือนสงขลามากขึ้น เนื่องจากสงขลาจะถูกมองว่าเป็นเส้นทาง
มรดกโลก 

ยุคสุลต่าน สุไลมาน เป็นเจ้าเมือง บ้านเมืองโตกว่าเมืองสทิงปุระถึง 10 เท่า มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม หลากหลายชาติพันธุ์ มีการสร้างป้อมปราการจำนวน 21 ป้อม เรียง
รายเต็มภูเขา ปัจจุบันเหลือ 16 ป้อม มีการขุดคลองโดยรอบป้อมปราการ และยุคจีน ในสมัย
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พระเจ้าตากสินเสด็จเมืองสงขลา เมืองไห่เฉินกับสงขลาเป็นแผนที่แผ่นเดียวกัน ตัวอย่างกำแพง
เมืองจีนที่หลงเหลืออยู่รอการบูรณะ คือ ที่หัวเขาแดง วัดบ่อทรัพย์ วัดภูผาเบิก ในยุคที่จีนเป็น
เจ้าเมือง ระบบนิเวศสมบูรณ์มาก มีเสือชุกชุม ทำให้ต้องสร้างศาลาหลบเสือไว้เพื่อหลบเสือ  
มีสุสานหลุมฝังศพจีน 
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดสงขลา 

a) เขาตังกวน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมายังเมืองสงขลา พบ
เนินดินเตี้ย ๆ จึงให้สร้างเจดีย์คร่อมไว้ เมื่อวันเฉลิมฉลองครองราชย์ครบ 50 ปี ของ  
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้นำพระบรมสารีริกธาตุที่ประเทศศรีลังกานำถวายให้ในหลวง
ตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาประทับใต้เจดีย์เขาตังกวน 

b) อาคารพิพิธภัณฑ์สถานสงขลา นับเป็นอาคารที่สวยที่สุด หากได้รับการผลักดันจะทำให้
เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว 

c) สงขลาเมืองพญานาค มีความเชื่อว่า เมืองสงขลามีพญานาคขดตัวอยู่ใต้เมืองเพื่อไม่ให้
สงขลาล่มจม 

d) สนามติณสูลานนท์ เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย หากสร้างการแข่งขัน
โดยเชื ่อม ไทย-มาเลเซีย คนจะหลั ่งไหลเข้ามามากขึ ้น สงขลาจะกลายเป็นเมือง
ศูนย์กลางที่คนอยากเข้ามาเที่ยว 

e) เมืองเก่าสงขลา ย่านเมืองเก่าสงขลามีอาคารโบราณที่เป็นอาคารจีนอิงกับอาคารยโุรปที่
ทันสมัย มีบ้านเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี มีสิ่งก่อสร้างที่รวมวัฒนธรรมจีนโบราณ บ้านพุทธ 
มุสลิม และจีน รัชกาลที่ 5 ทรงให้สร้างมัสยิดบ้านบน อาคารหนึ่งที่วัดมัชฌิมาวาสและ
อีกอาคารหนึ่งที่มัสยิดทรงไทย เป็นอาคารแบบเดียวในโลกที่สร้างให้ชาวไทยพุทธ มุสลิม 
และจีนอาศัยอยู่ในโซนเดียวกัน ภายในย่านเมืองเก่าสงขลา มี Street Art เป็นภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องเมืองสงขลา 

3.2.1.4. นำเสนอผลการประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา  โดยผู้ประเมินจาก
กิจกรรมการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
ตัวแทนเส้นทางที่ 1 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก  ตัวแทนเส้นทางที่ 2 สะเดา: เปิดประตูสู่อาเซียน 
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำเสนอต่างเห็นพ้องว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านการ
ท่องเที่ยว และเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความเป็นพหุวัฒนธรรม 
และมีธรรมชาติที่สวยงาม สิ่งที่ควรปรับปรุงในการท่องเที่ยว คือ การอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวต่างชาติในการทำป้ายที่มีความสากล การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อมุสลิม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมุสลิม เช่น ร้านอาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยว  
ที่พัก รวมถึงการอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักท่องเที่ยวมุสลิม 
อีกท้ังการประชาสัมพันธ์สถานที่ต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักมาก 
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3.2.2. นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อ
เพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ (ภาคผนวก 8) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และ
ข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมโต๊ะกลม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ของภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้แก่ ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการ ชุมชน และต่างประเทศ สามารถสรุปเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
1.1 ความปลอดภัย เช่น เครือข่ายชุมชนเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  

ศูนย์ความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบูรณาการครบวงจรระดับจังหวัด  
และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การยกเลิกพ้ืนที่ 
สีแดง  

1.2 สินค้าและบริการใหม่ ๆ สินค้าท่ีแสดงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลก และการจัดอีเว้นท์หรือกิจกรรมระดับนานาชาติ  

1.3 การตลาดมุ่งเป้า เช่น ด้านกีฬา เจาะกลุ่มเล็กท่ีมีกำลังซื้อสูงๆ เช่น กีฬาทางน้ำ 
การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการ(MICE) 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ World Heritage livable Old Town UNESCO  

 1.4 มาตรการเชิงรุก โดยการทำการตลาดเชิงรุก จัดอีเว้นท์ขนาดใหญ่  
เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงทำความร่วมมือกับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว  
ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
2.1 การเดินทาง อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วยเที่ยวบินตรง ปรับปรุง

ก่อสร้างถนนสายใหม่ เช่น เส้นทางสะเดา-สตูล 
2.2 ระบบบริการและการเข้าถึง เช่น ระบบเตือนภัย ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินหรือ

อุบัติเหตุ เพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว 
2.3 ระบบอำนวยความสะดวก เช่น ระบบการเข้าถึงสินค้าและบริการ ข้อมูล

ข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว และการผ่านด่านที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
2.4 ฐานข้อมูลครอบคลุมและเป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

แสดงแหล่งท่องเที่ยวทีใ่ช้งานได้อย่างสะดวก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 

3.1  การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ เช่น การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใน
ทักษะเพ่ือการท่องเที่ยว การบรรจุภาษาท่ีสามในหลักสูตร และสร้างหลักสูตร
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเฉพาะพ้ืนที่ 
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3.2  เพ่ิมศักยภาพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว เช่น การยกระดับมาตรฐานอาชีพตาม 
ASEAN MRAs มาตรฐานสุขอนามัยร้านอาหารและผู้ประกอบการ มาตรฐานที่
พักและการบริการ และมาตรฐานการนำเที่ยว เพ่ือสร้างความม่ันใจของ
นักท่องเที่ยว  

3.3  ความเชื่อ วิธีคิด มุมมอง กระบวนทัศน์  การมจีิตบริการ จิตสาธารณะ มีความ
เข้าใจในเรื่องพหุวัฒนธรรม  

3.4  การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและย่ังยืน  
ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 

4.1 แหล่งท่องเที่ยวใหม ่เช่น การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยการบริหารจัดการ
อย่างครบวงจรและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และประเมินศักยภาพพร้อม
แผนการจัดการแหล่งก่อนการพัฒนา                   

4.2 มาตรฐานและปริมาณสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือการท่องเที่ยว มาตรการส่งเสริมการลงทุน 

4.3 สินค้าและบริการตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ
ด้วยการเพ่ิมจากนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

4.4 การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน เช่น บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการที่มี
การบูรณาการทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 
5.1 การเชื่อมโยงทางกายภาพ เส้นทางบิน และเส้นทางบก  
5.2 การเชื่อมโยงคน ผ่านทางวัฒนธรรม กีฬา ธุรกิจ และทางวิชาการ 
5.3 พัฒนาเส้นทางการท่องเที ่ยวร่วมกัน เชื ่อมโยงการเดินทางของเส้นทางการ

ท่องเที่ยวเพื ่อให้เกิดการกระจายนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น การเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และเส้นทางสายวัฒนธรรม เป็นต้น 

5.4 การตลาด ส่งเสริมการขายด้วยการจัดแพคเกจร่วมกัน การจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อการ
เจรจาทางการค้าระหว่างกัน และจัดFam Trips ของผู้ประกอบการ สื่อมวลชน
และผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเพื่อเปิดตลาดแหล่งท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์เมืองด้านการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 

การเชื่อมโยงทางกายภาพ 

• หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วย เมืองหลัก 3 เมือง และมีเมืองสะเดาเป็นเมืองหน้าด่าน 

1. สงขลา สตูล และเบตง เป็นเมืองหลัก 

2. ยะลา นราธิวาส เป็นเมืองสนับสนุนของเบตง 

3. ปัตตานี เชื่อมโยงกับสงขลา และยะลา นราธิวาส 

 

ภาพที่ 3  แสดงการเชื่อมโยงทางกายภาพของยุทธศาสตร์เมืองด้านการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้

 ชายแดน โดยหาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาภายใต้โครงการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจาก
อินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
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3.2.3. นำเสนอผลการระดมสมองกลุ่มย่อย 
การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้  โดยการนำเสนอของตัวแทนแต่ละกลุ่มที่แบ่งตาม
พ้ืนที่เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มมาจากอำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา และกลุ่มภาพรวมและ
นโยบาย ที่ประชุมเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ทั้ง 5 และมีการนำเสนอแนวคิดพร้อมกิจกรรมและโครงการที่
ควรดำเนินการ ผลประชุมกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

กลุ่มที่ 1 อำเภอเมืองสงขลา 
ตารางที่ 3.2.1  แสดงผลการระดมสมองการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ  

กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา 
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ย่อย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.  การเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน 

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา /
มัคคุเทศก์ 

จัดทำระบบตรวจสอบควบคุมความ
ปลอดภัยทางการท่องเที่ยว อาทิ Smart 
Card, System, Wristband 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

สร้างเครือข่าย Eco Tourism วิสาหกิจ
ชุมชน ฝึกอบรมให้ตระหนักถึงธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

สร้างเครือข่ายอบรมชุมชน ดูแลด้านความ
ปลอดภัย กู้ชีพ กู้ภัย 

 

สร้างสินค้าและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ อาทิ จักรยานท่องเที่ยว เรือ
หางยาว จักรยานทางน้ำ กิจกรรมทางน้ำ
ในพ้ืนที่เกาะยอ บางกล่ำ หัวเขา เมืองเก่า
สงขลา น้ำตกสวนตูล 

 

สร้าง Smart City ในโซนท่องเที่ยว  

จัดทำสื่อพหุภาษา อธิบายสถานที่
ท่องเที่ยวทาง Social Media 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านโลจิสติกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

มีระบบขนส่งมวลชนต่อเชื่อมและรองรับ
การท่องเที่ยวด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย อาทิ เที่ยวบิน รถเช่า รถราง 
รถไฟ  

 

มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มี
ข้อมูล ระบบเตือนภัย ให้บริการสะดวก
และครอบคลุม 

 

เปิดช่องทางด่านถาวร 24 ชั่วโมง  
มีช่องทางการชำระเงินผ่าน Application 
ช่วยสนับสนุนระบบที่มีเงินหมุนในท้องถิ่น 

 

มีระบบ Data City Platform ที่รวบรวม
ฐานข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทุนมนุษย์ 

 

การสื่อสารเพี่อการท่องเที่ยว อาทิ อบรม
ภาษาต่างประเทศที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการ
ท่องเที่ยว เช่น ภาษาอังกฤษ อินโดนีเซีย 

 

เพิ ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที ่ยว อาทิ 
การบริการอาหารฮาลาล และจุดละหมาด
สำหรับมุสลิม พัฒนามาตรฐานบริการด้าน
ต่าง ๆ 

 

สร้างจิตสำนึกที่ดีทางการท่องเที่ยว และ
สร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม อาทิ 
โ ครงการพ ัฒนาม ั คค ุ เทศก ์ท ้ อ งถิ่ น 
วัฒนธรรมความปลอดภัย ความเชื่อเรื่อง
พหุวัฒนธรรม 

 

พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
โ ด ย ใ ช ้ ส ื ่ อ  Social Media ใ นก า ร ท ำ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

4. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว
อย่างบูรณาการและย่ังยืน 
 

หาแหล่งท่องเที ่ยวแหล่งใหม่ ๆ มีการ
บริหารจัดการแบบครบวงจรและมีส่วน
ร่วม   

 

มีมาตรฐานการบริการและสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

 

มีสินค้าและบริการตามกลุ่มเป้าหมาย อาทิ 
สวนสัตว์สงขลา หอดูดาว 
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การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเชิงบูรณา
การและเพ่ือประโยชน์ทางการท่องเที่ยว 

 

5. ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง
และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
 

กีฬาฟุตบอล 3 เส้า 3 ประเทศ ของสมาชิก 
IMT-GT อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

 

สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งศรัทธา
ระหว่างประเทศ 

 

ASEAN University Network   
กิจกรรม Adventure Tour อาทิ ปีนเขา 
Trekking Trip สวนสัตว์สงขลา 

 

 
กลุ่มที่ 2 อำเภอหาดใหญ่ 

ตารางที่ 3.2.2  แสดงผลการระดมสมองการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ  
กลุ่มอำเภอหาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ย่อย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. การเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน 

พัฒนาสินค้าบริการ ได้แก่ 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับโลก อาทิ   

สร้างทางคมนาคมที ่สะดวก ปลอดภัย 
สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ทุก 3 ปี สร้าง
รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ตามวัย/อายุ 

- สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จุดขาย 
เสน่ห์ของเมืองหาดใหญ่ อาทิ ให้เมือง
หาดใหญ่เป็นเมืองปลอดภาษ ี
 

- ยกระดับมาตรฐานโรงแรมและงานบริการ  
 

- พัฒนาระบบการควบคุมราคาสินค้าและ
บริการ  
 

- พัฒนาระบบ AE  เพ่ิมรายได้ให้ชุมชน  
 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น/ 
ชช. 
 
 
กระทรวงพาณิชย์ /กระทรวง
อุตสาหกรรม / กรมการพัฒนา
ชุมชน/สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด 
สมาคมธุรกิจโรงแรม สำนักงาน
จังหวัด 
สำนักงานคุ ้มครองผู ้บริโภค/  
กระทรวงพาณิชย์/กรมการค้า
ภายใน 
มหาวิทยาลัย กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เพิ่มการจัดกิจกรรม อาทิ เมืองปลอดภาษี 
เทศกาลดนตร ี ว ิ ่ งนานาชาต ิ Hat Yai 
Hard Sale 
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ประชาสัมพันธ์และการทำการตลาด ได้แก่ 
จัดกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 

 

ประชาสัมพันธ์และการทำการตลาด ได้แก่ 
จัดกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวตลอดทั้งปี (ไม่
ผูกกับโครงการฯ) 

ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกด้านโล
จิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว 
 

- การบริการและการเข้าถึง อาทิ ระบบ
เต ือนภัยฉ ุกเฉ ิน ม ีการเช ื ่อมโยงกับ
หน่วยงานเชื ่อมโยงกับชุมชน มีการ
กระจายให้ระดับล่างรู้ทั่วถึงกันทั้งหมด 

 

- การอำนวยความสะดวก อาทิ บริการ
ด ่ า น ผ ่ า น แ ด น ท ี ่ ร ว ด เ ร ็ ว แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

 

- พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีการคมนาคม
สะดวก ฐานข้อมูล Real Time, 
Application มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมการบริการ 

 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทุนมนุษย์ 

- พัฒนาภาษาโดยมีหลักสูตรการอบรมให้
ความรู้ อาทิ ภาษาอังกฤษ อินโดนีเซีย 

มหาวิทยาลัย/ สมาคม
มัคคุเทศก์ 

- พัฒนาความรู้ด้าน IT และการตลาด มหาวิทยาลัย/ กระทรวง
พาณิชย์ /การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย /สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยว/ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

- พัฒนาศักยภาพทักษะแรงงาน กระทรวงแรงงาน/ สำนักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน /โรงเรียน
การอาชีพ /วิทยาลัย
อาชีวศึกษา/ มหาวิทยาลัย 
สมาคมมัคคุเทศก์ /สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด 

4 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว
อย่างบูรณาการและย่ังยืน 

- ยกระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก 

 

- การทำงานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 
ได้แก่ จังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยว
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และกีฬาจังหวัด องค์การปกครองส่วน
ท ้องถ ิ ่น ท ้องถ ิ ่นจ ังหว ัด โดยสร ้าง
คณะทำงานที่ครอบคลุมระดับท้องถิ่น
ด้วย 

5 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง
และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรม 
 

 

 
กลุ่มที่ 3 อำเภอสะเดา 
ตารางที่ 3.2.3  แสดงผลการระดมสมองการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ  

กลุ่มอำเภอสะเดา 
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ย่อย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. การเพิ่ม
ความสามารถใน 
การแข่งขัน 

ระยะเร่งด่วน 
- ให้คนในชุมชนในองค์กรมีส่วนร่วม 
- ให้บริการสู่ความเป็นเลิศ มีมัคคุเทศก์
แนะนำ 
- จัดการพัฒนาการท่องเที่ยว มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 
- พัฒนาโฮมสเตย์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยววิถี
ชุมชน 
- จัดกิจกรรมเพ่ือโปรโมทการท่องเที่ยว 
- ราคาที่แพงเกินไปต้องรีบปรับเป็นราคาท่ี
สมเหตุสมผล เน้นยอดขายมากข้ึน 

 
 
 

ระยะกลาง 
- จัดแพคเกจทัวร์ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
โรงเรียน 
- สินค้าบริการของที่ระลึกไม่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น อย่างของดีเมืองสะเดาคือข้าว
เหนียวหลาม ไม่ได้นำมาทำการตลาด ขาด
การส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฆษณาและ
การพลักดัน OTOP ต่าง ๆ  
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์เรียนรู้  

 



35 

- ส่งเสริมด้านกีฬาอย่างจริงจัง อาท ิกีฬา
สากล อย่างบาสเกตบอล ฟุตบอล  Motor 
Sport E-Sport มาราธอน  
ระยะยาว 
- Duty Free Zone 
- ส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ 
- เขตเศรษฐกิจ 
- การป้องกันยาเสพติด สร้างเขตปลอดสาร
เสพติดโครงการสุขภาพแข็งแรง มีการตรวจ
ร่างกายพนักงานเพราะถือว่าการให้บริการ
สำคัญ  
 

 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกด้านโลจิสติกส์
เพื่อการท่องเที่ยว
เร่งด่วน 
 

ระยะเร่งด่วน 
- สร้างถนน Motorway เพ่ือการเดินทาง
สะดวก  
- ระบบอำนวยการ มีระบบบริหารการผ่าน
แดนด้วยความรวดเร็ว มีฐานข้อมูลผู้ผ่านด่าน 
-  ถนนคู่ขนานกาญจนวนิชหาดใหญ่ – ด่าน
นอก การบริการด่านนอก เพ่ิมขบวนรถไฟฟ้า 
ปาดังเบซาร ์หาดใหญ่ สะเดา สงขลา 
- ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวน้อย 
- เร่งสร้างเส้นทางสะเดา-สตูล 

 

ระยะกลาง 
- พัฒนา Application – E Immigration 
เพ่ืออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการ
ผ่านแดน 
- สถานีขนส่ง ณ ด่านชายแดนด่านนอก 
- พัฒนา Shutter Bus ระหวา่งสนามบิน-
ด่านนอก 

 

ระยะยาว 
- พัฒนา Bike lane สำหรับผูร้ักสุขภาพ จาก
ด่านนอก สะเดา ให้มีความปลอดภัยจากการ
ใช้ถนน 

 

ระยะเร่งด่วน  
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3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทุนมนุษย์ 

- จัดอบรมภาษาทางการท่องเที่ยว  
- จัดทำป้ายหลายภาษา  
- ให้ความรู้เรื่อง ASEAN Study กับเจ้าบ้าน 

เช่น เทศบาลปริก  
- ความรวดเร็วในการผ่านด่านตรวจคนเข้า

เมือง 
ระยะกลาง 
- การจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ให้

ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการเป็นไกด์นำ
เที่ยว หรือแนะนำอาหารท้องถิ่นให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ 

- บรรจุภาษาท่ี 3 ในหลักสูตร 
- ปลูกฝัง Service mind 
- ฝึกการมี Local guide สร้างคนให้

ตระหนักคุณค่าตัวเอง 
- ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน เช่น นวดแผนไทย 

รำมโนราห์ 

 

ระยะยาว 
- พัฒนาความรู้เรื่อง Digital Marketing 
- พัฒนาความปรองดองให้คนในชุมชนมีส่วน

ร่วม 
- พัฒนามัคคุเทศก์น้อยอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน  

 

4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างบูรณา
การและย่ังยืน 

ระยะเร่งด่วน 
- ตลาด ร้านค้า อาหาร ต้องมีความสะอาด 
- เพ่ิมทักษะเรื่องการดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยว  
- พัฒนาผู้นำในท้องถิ่นให้มองเห็นประโยชน์
ด้านการพัฒนาร่วมกัน สร้างจุดสนใจแบบ 1 
day trip   

 

ระยะกลาง 
- การดึงจุดเด่นเป็นจุดขาย เช่น นำของดีเมือง
สงขลามาทำการตลาด  
- เพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการ  
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- พิจารณาราคาขายสินค้าบนความเหมาะสม 
เพราะปัจจุบันมี Price Compare 
ระยะยาว 
- การวางแผนและจัดระบบการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการประกาศเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  
- Wifi Free ในพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลคนเข้าใจ
และวิเคราะห์พฤติกรรมโดยรวม 

 

5. ยุทธศาสตร์การ
เชื่อมโยงและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ระยะเร่งด่วน 
- เชื่อมโยงคนผ่านการศึกษา อาทิ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน   
- พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกับวิถี 
ชุมชน มีหลากหลายวัฒนธรรม พุทธ มุสลิม 
จีน  

 

ระยะกลาง  
- จับคู่ธุรกิจ อาทิ SMEs พบผู้ประกอบ 
การด้านดิจิทัล 

 

ระยะยาว  
- เพ่ิมเส้นทางการบินตรงสู่หาดใหญ่  
- ยกเลิกเรื ่องการแสดงเอกสารการเดินทาง

ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 
- ส่งต่อการท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งทั้ง

ในและต่างประเทศ 
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กลุ่มที่ 4 ภาพรวมและนโยบาย 

ตารางที่ 3.2.4  แสดงผลการระดมสมองการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ  
กลุ่มภาพรวมและนโยบาย 

      ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ย่อย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. การเพิ่ม
ความสามารถใน 
การแข่งขัน 

การทำป ้ ายประชาส ั มพ ันธ ์  2  ภาษา 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 
 

การตั ้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ท่องเที ่ยว
ป้องกันความเสี่ยง 

 

การจัด Event ใหญ่ให้เข้าถึงนักท่องเที ่ยว 
ผลิตสื ่อประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ  
ดูวิถีชีวิต  

 

ผลิตสื่อให้ตรงตามสิ่งที่เขาต้องการ   

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกด้านโลจิสติกส์
เพื่อการท่องเที่ยว 

พัฒนาระบบ E-Payment โดยใช้การ Scan 
Barcode  

 

ผลิตสื่อสองภาษา มี Subtitle  

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทุนมนุษย์ 

การพัฒนาภาษาอังกฤษ   
สร้างความตระหนักรู ้และความสำคัญของ
การเป็นเจ้าภาพที่ด ี

 

สร้างมัคคุเทศก์ที่มีความรู้และศักยภาพ ให้
ความรู้อย่างละเอียด  

 

4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างบูรณา
การและย่ังยืน 

 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

 

จิตอาสา / Service Mind  
 

5. ยุทธศาสตร์การ
เชื่อมโยงและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  

การเพิ ่มเที ่ยวบินตรงจากอินโดนีเซ ียมา
หาดใหญ่ 

 

การบริการสร้างเขตผ่อนปรนตรวจ
นักท่องเที่ยวถูกกฎหมาย สร้างความ
ประทับใจและอำนวยความสะดวก 
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3.2.4. สรุปผลการระดมสมองตามยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  

a) สินค้าและบริการ  สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จุดขายเฉพาะถิ่นสงขลา สร้างจุดเด่น ของที่ระลึก 
พัฒนาสินค้าบริการ ส่งเสริม ผลักดันสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่
ระดับโลก สร้างสินค้าและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ยกระดับมาตรฐานโรงแรมและ
งานบริการ พัฒนาระบบการควบคุมราคาสินค้าและบริการ  

b) ความปลอดภัย  เครือข่ายอบรมชุมชนดูแลด้านความปลอดภัย ระบบตรวจสอบควบคุมความ
ปลอดภัยทางการท่องเที่ยว  การตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ท่องเที่ยวป้องกันความเสี่ยง กา ร
ป้องกันยาเสพติด    

c) การประชาสัมพันธ์/การตลาด  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ผ่านช่องทางสื่อ แพคเกจทัวร์ และทำ
การตลาดเช ิ งร ุ ก เพ ื ่ อ โปรโมทการท ่อง เท ี ่ ยว ให ้ตรงกล ุ ่ ม เป ้ าหมาย ประกอบด ้ วย  
2 ภาษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที ่ยวเมืองปลอดภาษี เทศกาลดนตรี ว ิ ่งนานาชาติ  
อีเว้นท์ขนาดใหญ่เพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยว 

d) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ่ยว   พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที ่ยวให้บริการของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศ โฮมสเตย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีชุมชน พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์เรียนรู้ ส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ เขตเศรษฐกิจ  Duty Free 
Zone  

e) การสร้างเครือข่าย   สร้างเครือข่าย Eco Tourism วิสาหกิจชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
หรือองค์กร  

f) การใช้เทคโนโลยี  สร้างเมืองอัจฉริยะในโซนท่องเที่ยว สื่อพหุภาษาอธิบายสถานที่ท่องเที่ยวทาง
สังคมออนไลน์ พัฒนาระบบ AE   

g) ส่งเสริมด้านกีฬา  พัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางกีฬาสากล ได้แก่ บาสเกตบอล ฟุตบอล Motor 
Sport, E-Sport มาราธอน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว 

a) ระบบอำนวยความสะดวกในการเดินทาง บริการด่านผ่านแดนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปิด
ช่องทางด่านถาวร 24 ชั่วโมง ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ฐานข้อมูล Real Time พัฒนา 
Application – E Immigration ระบบอำนวยการ มีระบบบริหารการผ่านแดนด้วยความรวดเร็ว 
มีฐานข้อมูลผู้ผ่านด่าน เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการผ่านแดน พัฒนาระบบ Data 
City Platform  

b) พัฒนาระบบขนส่งมวลชน สร้างถนน Motorway ถนนคู่ขนานกาญจนวนิช หาดใหญ่ – ด่านนอก 
การบริการด่านนอก เพ่ิมขบวนรถไฟฟ้า ปาดังเบซาร์ หาดใหญ่ สะเดา สงขลา เร่งสร้างเส้นทาง
สะเดา – สตูล พัฒนา Bike lane สำหรับผู ้รักสุขภาพ จากทางด่านนอก - สะเดา ให้มีความ
ปลอดภัย ปรับปรุงสถานีขนส่ง ณ ด่านชายแดนด่านนอก พัฒนา Shutter Bus ระหว่างสนามบิน-
ด่านนอก เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวด้วยความสะดวกและปลอดภัย 
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c) การบริการและการเข้าถึง ผลิตสื่อสองภาษา พร้อมคำบรรยาย มีช่องทางการชำระเงินผ่าน 
Application พัฒนาระบบ E-Payment โดยใช้การ Scan Barcode ระบบเตือนภัยฉุกเฉินที่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานและชุมชนที่จะมีการกระจายให้ข้อมูลทั่วถึง  
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ 
a) การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว  ส่งเสริมทักษะเพื่อการท่องเที่ยว โดยการจัดทำหลักสูตรอบรมให้

ความรู้ด้านการสื่อสาร ทั้งภาษาอังกฤษ อินโดนีเซีย บรรจุภาษาท่ี 3 ในหลักสูตรการเรียนการสอน
และการให้ความรู้ด้านอาเซียนศึกษา  

b) พัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพทักษะแรงงานในทุกช่วงวัย เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การรองรับนักท่องเที่ยว สร้างมัคคุเทศก์ที่มีความรู้และศักยภาพให้ความรู้อย่างละเอียด สร้าง
จิตสำนึกที่ดีทางการท่องเที่ยว และสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน พัฒนามัคคุเทศก์
น้อยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในพหุวัฒนธรรม  

c) การบริหารจัดการ สร้างความตระหนักรู้และความสำคัญการเป็นเจ้าภาพที่ดี สร้างความปรองดอง   
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกท่ีดีและปลูกฝังจิตบริการ
ทางการท่องเที่ยว 

d) การตลาดและการประชาสัมพันธ์ นำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง
สังคมออนไลน์ทำการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและย่ังยืน 
a) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ  การรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว 

และการวางแผนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการประกาศของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
b) ยกระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และสิ ่งอำนวยความสะดวก  มีส ินค้าและบริการตาม

กลุ่มเป้าหมาย การดึงจุดเด่นเป็นจุดขายเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ และพิจารณาราคาขาย
สินค้าบนความเหมาะสม เพ่ิมทักษะเรื่องการต้อนรับ จิตบริการ และจิตอาสา  

c) บูรณาการทำงาน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานเชิงบูรณา
การ พัฒนาผู้นำในท้องถิ่นพัฒนาการท่องเที่ยว  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
a) การเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวก การเพิ่มเส้นทางการบินตรงจากอินโดนีเซียมาหาดใหญ่ 

การส่งต่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างประเทศ ยกเลิกเรื่องการแสดงเอกสารการเดินทาง
ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน และการบริการสร้างเขตผ่อนปรนตรวจนักท่องเที่ยวถูกกฎหมาย  

b) การเชื่อมโยงผ่านวัฒนธรรม พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรม ร่วมกับวิถีชุมชนที่มีความ
หลากหลายทางพหุวัฒนธรรม สร้างเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวศรัทธาระหว่างประเทศ  

c) การเชื่อมโยงผ่านด้านกีฬา กีฬาฟุตบอล 3 เส้า 3 ประเทศ ของสมาชิก IMT-GT และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 

d) การเชื่อมโยงผ่านด้านการศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน ASEAN University Network  
e) การเชื่อมโยงผ่านธุรกิจ การจับคู่ทางธุรกิจ 
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3.2.5. สรุปผลการประชุม โดยผู้รับผิดชอบโครงการ 
การประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นจากการดำเนินงานในหลายรูปแบบ 
เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์และจัดทำร่างแผนฯ นี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจะได้มีโอกาสรับทราบ แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอความต้องการและโครงการเพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวจากภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ นำเสนอผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด
สงขลาเพื่อเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียต่อไป 
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1 

 

โปรแกรมการประเมินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา  

 

เส้นทางที่ 1 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก  

และเส้นทางท่ี 2 สะเดา: เปิดประตู่สู่อาเซียน 
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ภาคผนวก 2 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการประเมินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประเมินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
 

เส้นทางท่ี 1 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก  

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย  
สถานกงสุลอินโดนีเซียประจ า

จังหวัดสงขลา 

2 Mrs.Evariana Fachry Sulaiman ภริยาท่านกงสุลใหญ่ 
สถานกงสุลอินโดนีเซียประจ า

จังหวัดสงขลา 

3 Mr.Ziko  เจ้าหน้าที่ 
สถานกงสุลอินโดนีเซียประจ า

จังหวัดสงขลา 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อ านวยการ 
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ

วัฒนา 

5 นางวราพร ชูภักด ี ฝ่ายวิชาการ 
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ระหว่างประเทศ 

6 นางสาวเขมิกา ถึงแก้วธนกุล นักวิจัย 
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ระหว่างประเทศ 

7 นายยู่หนา หลงสมัน นายกสมาคม 
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

จังหวัดสตูล 

8 นางสาวสุลีวัลย์ หมาดปันจอร์ ผู้ประสานงาน ท่องเที่ยวชุมชนบ้านควนโดน 

9 นางสาวประภาพรรณ อังสุภานิช  กรรมการผู้จัดการ บริษัทสตูล ซีพีเอส  จ ากัด 

10 นางสาววลัยภรณ์ พวงมาลา พนักงานจ้างทั่วไป อบต.ตาเนาะแมเราะ 

11 นางสาวนะดา มรมาศ ผู้ประสานงาน ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก 

12 นายซูไฮมี มีนา ผช.จพง.พัฒนาชุมชน อบต.อัยเยอร์เวง 

13 Mr. Micky Zhan Marketing Manager 
Good Fortune and Wisdom 

Tour Express 

14 นางสาวรัชริน เล่าส้ม เจ้าหน้าที่โครงการฯ ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 
15 นางสาวลักษิกา นุ้ยกุล เจ้าหน้าที่โครงการฯ ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

16 นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 
ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 
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เส้นทางท่ี 2 สะเดา: เปิดประตู่สู่อาเซียน 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 ผู้ช่วยศาสตรจารย์.ดร.สุพัตรา เดวิสัน 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ฝ่ายอาเซียนศึกษา 
ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

2 นายกิตธนา สุบรรพวงศ์ กรรมการสมาคมฯ 
สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลา 

3 นายฉลาด ทองร้อยชั่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ สมาคมมัคคุเทศก์ อาชีพจังหวัดสตูล 

4 นายมุสตอฟา มังกะลู ประธานฯ ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก 

5 นางสาวมารียัม ยูโซ๊ะ ประธานฯ ศูนย์บริการท่องเที่ยวยะหริ่ง 

6 นางชุติมา เศียรอินทร์ ประธาน กลุ่มโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทรายขาว 

7 นางอารีย์ แก้วเนิน กรรมการกลุ่มโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทรายขาว 

8 นางธนพร สุวรรณ ผู้ประสานงาน ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะหลีเป๊ะ 

9 นางสาวชาลิสา สุวรรณ ผู้ประสานงาน ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะหลีเป๊ะ 

10 นายสุวนนท์ ชูจันทร์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

11 นายพงสรรญ คัณทะโร เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

12 นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ์ เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 
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ภาคผนวก 3 

 

แบบการประเมินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา  
 

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 

ณ จังหวัดสงขลา 
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แบบประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ การประเมินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

(ภายใต้โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้) 

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 

ณ จังหวัดสงขลา 

ค าชี้แจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการท่องเที่ยว 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง และเติมข้อความในช่วงว่าง 

1. เพศ  

      ชาย   หญิง 

2.   อายุ 

      ต ่ากว่า 20 ปี  21 - 40 ปี  41 – 55 ปี 

      56 – 74 ปี  75 ปีขี้นไป 

3.   การศึกษา 

      มัธยมศึกษา  อนุปริญญาตรี     

      ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 

4.   ภูมิล าเนา 

      จังหวัดสงขลา       จังหวัดสตูล  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดนราธิวาส 

      จังหวัดยะลา  อ่ืนๆ............................................ 

5.    อาชีพ/หน่วยงาน 

 เกษตรกร    ตัวแทนขายสินค้า   แม่บ้าน / พ่อบ้าน    

 นักเรียน / นักศึกษา   ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว   ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ     

 พนักงาน / ลูกจ้างบริษัท  อ่ืน ๆ............................................ 

ตอนที่ 2  ข้อมูลการท่องเที่ยว 
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1. ท่านเคยมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลาหรือไม่        

 เคย    ไม่เคย 

2. เรียงล าดับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาที่ท่านชอบหรือประทับใจมากท่ีสุดและรองลงมา 5 ล าดับ 

    1. .............................................  2. .............................................  3. ...................... ....................... 

    4. .............................................  5. .............................................  

3. การมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาครั้งนี้ท่านพักที่ใด (ระบุชื่อที่พัก) 

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

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

4. ท่านคิดว่าสิ่งที่ดึงดูดใจให้ท่านมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลามากท่ีสุดคืออะไร 

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

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

5. ความคาดหวังจากการมาท่องเที่ยวในครั้งนี้คืออะไร 

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

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

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

6. ท่านได้อะไรจากการมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ 

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

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

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

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

7. หากกล่าวถึงจังหวัดสงขลา สิ่งแรกที่ท่านจะนึกถึงคืออะไร 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องตารางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านตามเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับศักยภาพมากท่ีสุด  ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับศักยภาพมาก 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับศักยภาพปานกลาง  ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับศักยภาพน้อย 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับศักยภาพน้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

• แหล่งท่องเที่ยว       

1. แหล่งท่องเที ่ยว (ความน่าสนใจ , การน าเสนอใน
ภาพรวม, กิจกรรมต่าง ๆ, ความเป็นเอกลักษณ์) 

      

2. ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว       

3. ระบุความประทับใจของแหล่งท่องเที่ยว ............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 

• สิ่งอ านวยความสะดวก       

1. การเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว       

2. สาธารณูปโภค       

3. ป้ายบอกทิศทางและป้ายเตือนต่าง ๆ       

• ที่พัก       

1. เข้าถึงสะดวกและหาได้ง่าย       
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

2. สะอาด       

3. ปลอดภัย       

4. มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน       

• ร้านอาหาร       

1. สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย       

2. มีรสชาติอร่อย       

3. ให้บริการรวดเร็ว       

4. มีราคาท่ีเหมาะสม       

• การให้บริการ       

1. มัคคุเทศก์       

2. การให้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว 
2.1 สถานที่ท่องเที่ยว 1)............................................ 

     
 

2.2 สถานที่ท่องเที่ยว 2).........................................       

2.3 สถานที่ท่องเที่ยว 3).........................................       

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

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

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

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

ข้อมูลการประเมินเส้นทางโดยการใช้แบบสอบถาม 

เส้นทางท่ี 1 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก 

    เส้นทางท่ี 2 สะเดา: เปิดประตู่สู่อาเซียน 
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ข้อมูลการประเมินเส้นทางโดยการใช้แบบสอบถาม 

เส้นทางที่ 1 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก  

อันดับที่  1 
(ความถี)่ 

2 
(ความถี)่ 

3 
(ความถี)่ 

การมาท่องเที่ยว
ในจังหวัดสงขลา
ครั้งนี้ท่านพักที่
ใด 

โรงแรมเลค อินน์ (Lake 
Inn Hotel) ถ.นครนอก  
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.
สงขลา( 14 ) 

- - 

สิ่งท่ีดึงดูดใจให้
มาท่องเที่ยวใน
จังหวัดสงขลา
มากที่สุด 

ความเป็นพหุวัฒนธรรม
ของสงขลา ( 5 ) 
 
 

- เมืองเก่าสงขลา (3) 
- อาหาร (3) 

- ธรรมชาติ (1)    
- เส้นทางหลวงปู่ทวด (1) 
- ผู้คนเป็นมิตร (1) 
- การเดินทางสะดวก (1) 

ความคาดหวัง
จากการมา
ท่องเที่ยวสงขลา
ในครั้งนี ้

นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์และ
มุมมองใหม่ๆจากการ
ท่องเที่ยวสงขลา  (4) 

ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์
สงขลา (3) 

- ได้เข้าใจความเป็นพหุ
วัฒนธรรมของสงขลา ( 1 ) 
- สิ่งอ านวยความสะดวกใน
สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ห้อง
ละหมาด  (1) 

ได้อะไรจากการ
มาท่องเที่ยว
สงขลาในครั้งนี้ 

ได้รับความรู้ประวัติของ
หลวงปู่ทวดและประวัติ
เมืองสงขลา (5) 

- ได้สัมผัสวิถีชีวิตเรียนรู้พหุ
วัฒนธรรมของสงขลา (3) 
- ได้รับประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวและความสนุก
เพลิดเพลิน (3) 

ได้เห็นการจัดการการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
(2) 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างไร 

มีส่วนร่วมในการจัดการ
อาหารเครื่องดื่ม ของที่
ระลึก (5) 

มีส่วนร่วมในการจัดการ
เส้นทางการท่องเที่ยว (4) 

การเป็นเจ้าบ้านที่ดี (1) 

หากกล่าวถึง
จังหวัดสงขลา 
สิ่งแรกที่นึกถึงคือ
อะไร 

เมืองเก่าสงขลา (4 ) ความเป็นพหุวัฒนธรรม (2) 
แหลมสมิหลา นางเงือก  
 (2) 
อาหาร (2) 
 

ทะเลสาบสงขลา (1) 
สะพานติณสูลานนท์ (1) 
รอยยิ้มของผู้คน (1) 
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ข้อมูลการประเมินเส้นทางโดยการใช้แบบสอบถาม 
เส้นทางท่ี 2 สะเดา: เปิดประตู่สู่อาเซียน 

อันดับที่  1 
(ความถี)่ 

2 
(ความถี)่ 

3 
(ความถี)่ 

การมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดสงขลาครั้งนี้ 
ท่านพักที่ใด 

VJ Villa & 
Container Stay 
Danok (10) 

- - 

สิ่งท่ีดึงดูดใจให้มา
ท่องเที่ยวในจังหวัด
สงขลามากที่สุด 

สวนไดโนเสาร์ ณ 
หมู่บ้านวัฒนธรรม
แห่งอาเซียน (3) 

- เมืองเก่าสงขลา (2) 
- สวนน ้า (2) 

- อุโมงค์เขาน ้าค้าง (1) 
- สวนสัตวส์งขลา (1) 
- แหลมสมิหลา (1)  
- ไกด์น าเท่ียว (1)  

ความคาดหวังจาก
การมาท่องเที่ยว
สงขลาในครั้งนี้ 

ได้เรียนรู้การ
จัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว (4) 

ได้แนวคิดท่ีจะน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานที่
ท่องเที่ยว (2) 

- ได้รู้เส้นทางการท่องเที่ยวสงขลา (1) 
- ได้เรียนรู้และเก็บประสบการณ์ (1) 
- สิ่งสวยงาม (1) 

ได้อะไรจากการมา
ท่องเที่ยวสงขลาใน
ครั้งนี้ 

- ได้เปรียบเทียบ
แนวคิดและการ
บริหารจัดการ
บริการนักท่องเที่ยว
ในภาพรวม (3) 
- ได้พักผ่อน ผ่อน
คลาย (3) 

ได้ความรู้และ
ประสบการณ์ เพ่ือจะ
น าเอาไปปรับใช้ (2) 
 

- ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา 
(1) 
- ได้รู้จักสถานที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา 
(1) 
- ได้เรียนรู้วิถีชีวิต และได้สัมผัสความ
แตกต่างของการด าเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนในวิถีโบราณ (1) 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยว
อย่างไร 

ชุมชนยังมีส่วนร่วม
ในแหล่งท่องเที่ยว
น้อยมาก (4) 

ชุมชนได้แนวคิดเพ่ือ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
(2) 

- ย่านเมืองเก่า ชุมชนมีส่วนร่วมดีมาก (1) 
- ชุมชนยังไม่เข้าใจการท่องเที่ยวมากพอ 
(1) 
- ได้น าเสนอ ให้ข้อคิด และบอกสิ่งที่ควร
ปรับปรุงในกิจกรรมครั้งนี้ (1) 

 
  



 

59 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 6 
 

วาระสงขลาปี 2562 
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วาระสงขลาปี 2562 

ด้วยจังหวัดสงขลาได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ภายใต้วาระสงขลาปี 2562 
“สงขลาเมืองแห่งความสุข” จ านวน 12 วาระ โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และในทุก ๆ ด้าน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด พร้อมผลักดันให้จังหวัด “สงขลาเป็นเมืองแห่งความสุข” 

วาระสงขลา ประเด็นเป้าหมาย 

1.สงขลาสวย สะอาด 1.1 การแยกเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ระบบการเก็บขน
ขยะ 

1.2 คนสงขลาไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 

1.3 สงขลาร่วมใจใช้ถุงผ้า ปลอดกล่องโฟม ลด
พลาสติก 

1.4 ตลาดสดสะอาด 

1.5 หาดสมิหลาสวย สะอาด 

1.6 ถนนเข้าสู่เมืองสวย สะอาด 

1.7 ฟ้ืนฟูและพัฒนาคลองส าโรง 

2. สร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน 2.1 นักเรียน นักศึกษา เป็นต้นแบบในการรักษาวินัย
จราจร 

2.2 รณรงค์ถนนปลอดภัย รักษาวินัยจราจร 
(โครงการถนนสีขาว) 

2.3 การแก้ไขปัญหาการท่ีกีดขวางเส้นทาง
การจราจร 

2.4 การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองหาดใหญ่ 

3. สงขลาศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง 3.1 พัฒนาเมืองเก่าสงขลา ท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง 

3.2 พัฒนาเขาน้อยและเขาตังกวนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวกลางเมืองสงขลา 

3.3 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเกาะยอ 

3.4 พัฒนาการทอ่งเที่ยวทะเลสาบสงขลา 
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3.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางศรัทธาคาบสมุทร
สทิงพระ 

3.6 การพัฒนาการท่องเที่ยวเขาคอหงส์ 

3.7 พัฒนาสงขลาสู่ MICE City 

3.8 สงขลาเมืองอาหาร 

3.9 จัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ 

3.10 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการ
ท่องเที่ยว 

4. สงขลาเมืองกีฬา 4.1 ส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

4.2 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ 

4.3 จัดการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ 

4.4 การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย 

4.5 จัดการแข่งขันชกมวยสงขลาไทยไฟท์ 

4.6 สร้างนักกีฬาสงขลาสู่ความเป็นเลิศ 

4.7 จัดตลาดนัดกีฬาและสุขภาพ 

5. ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และพิทักษ์แหล่ง
ทรัพยากร  

 

5.1 ฟ้ืนฟูป่าชายเลนและหญ้าทะเลในทะเลสาบ
สงขลา 

5.2 สร้างพ้ืนที่เพาะพันธุ์สัตว์น ้าและเลี้ยงตัววัยอ่อน 

5.3 เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น ้าเศรษฐกิจใน
ทะเลสาบสงขลา  

5.4 อนุรักษ์โลมาอิรวดี  

5.5 เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น ้า
ชายฝั่ง  

5.6 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ปะการังเกาะขาม  

5.7 ฟ้ืนฟูและสร้างความอุดมสมบูรณ์คลองสายหลัก 
5.8 อนุรักษ์และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ป่าผาด า 
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5.9 พัฒนาแหลมสนอ่อนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
อนุรักษ์ 

6. พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า 

 

6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าลุ่มน ้าคลองอู่
ตะเภา 

6.2 แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน ้าเทพา-นาทวี 

6.3 แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน ้าคลองภูมี 

6.4 แก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ  

6.5 สร้างแก้มลิงขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

6.6 ส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน ้า 

7. พัฒนาการเกษตรเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร 

 

7.1 พัฒนาการผลิตผลไม้เกรดพรีเมี่ยม  

7.2 ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผักปลอดภัย 

7.3 พัฒนาสงขลาสู่การเป็นเมืองสมุนไพร  

7.4 ส่งเสริมการผลิตข้าวแปลงใหญ่  

7.5 สร้างคุณค่าและมูลค่าทางการตลาดตาลโตนด
สงขลา  

7.6 ส่งเสริมการปลูกและการตลาดกาแฟสงขลา  

7.7 ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เชิงพาณิชย์  

7.8 พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการช าแหละและ
แปรรูปเนื้อสัตว์  

7.9 ส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปสัตว์น ้า 

8. พัฒนาเศรษฐกิจเมืองสงขลาให้เข้มแข็ง 

 

8.1 พัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่  

8.2 ปลุกกระแสการตลาดจังหวัดสงขลา 

8.3 สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ SME  

8.4 ส่งเสริมการจัด Business Matching  

8.5 ส่งเสริมระบบ Social Business  

8.6 พัฒนาสินค้าเกรดพรีเมียมจังหวัดสงขลา  
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8.7 พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO - Industry) 

9. ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

9.1 จัดตั้งส านักงานบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

9.2 จัดกิจกรรม SEZ Talk  

9.3 เร่งรัดก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม  

9.4 สร้างอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO - Industry)  

9.5 พัฒนาระบบโลจิสติกส์  

9.6 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน  

9.7 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

10. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 

10.1 สร้างค่านิยมจิตสาธารณะ 

10.2 ส่งเสริมการสร้างวินัยของนักเรียนในจังหวัด
สงขลา  

10.3 ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม  

10.4 จัดกิจกรรมบรรยายธรรมตามหลักศาสนา 

10.5 สร้างองค์กรคุณธรรม 

11. แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเข้มข้น 

 

11.1 โครงการชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ  

11.2 โครงการโรงเรียนสีขาว  

11.3 โครงการ TO BE NUMBER ONE 

11.4 การปราบปรามผู้ค้ารายย่อย 

12. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

12.1 การป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน  

12.2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตเมืองเศรษฐกิจ  

12.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งในเขตพ้ืนที่ 4 อ าเภอ  

12.4 เพ่ิมศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติ 
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ภาคผนวก 7 

 

เอกสารประกอบการนำเสนอการประเมินการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
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ภาคผนวก 8 

 

เอกสารประกอบการประชุมน าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 

 เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
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ภาคผนวก 9 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
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กลุ่มที่1 สงขลา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางสาวกนกกุล ทรงเดชพีรกร 
นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญ
การ 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

2 นางสาววลัยรัตน์ ตันติเศรณี รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครสงขลา 

3 นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนากรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 

4 นางสาวจุฑาลักษ์ แก้วแสงทอง 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฏิบัติการ 

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 

5 นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อ านวยการ สวนสัตว์สงขลา 
6 นางสาวนันทรัตน์ มหาสวัสดิ์ หัวหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล 

7 นางมยุรี พานชัย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา เทศบาลเมืองสิงหนคร 

8 นายกิตธนา สุบรรพวงศ์ กรรมการสมาคมฯ 
สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดสงขลา 

9 ดร.นัยนา โงว้ศิร ิ
ประธานโปรแกรมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

10 นางสาวสาลินี ทิพย์เพ็ง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 

11 นายกมล สุทธิวรรณโณภาส 
นายกสมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา 

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว 
จังหวัดสงขลา 

12 นางสาวนงลักษณ์ ก้งเซ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

13 นางสาวจินตนา นวลละออง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานฝ่ายเลขาฯ (CMGF) 
ศูนย์บริการวิชาการ 

14 นายสุนทร พัฒนายุกูล กรรมการ ภาคีคนรักเมืองสงขลา 

15 นายอัมมาร์ นาวี ผู้บริหาร โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 
16 นางสาวมัทนา สังข์ศิริ ผู้จัดการ ท่องเที่ยวชุมชนพะโคะ 

17 นางเสน่ห์ บัวมาก ผู้ประสานงาน ท่องเที่ยวชุมชนพะโคะ 

18 นางสาวสุชาดา ทองพูน ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ ชมรมท่องเที่ยวเกาะยอ 
29 นางสาวอรอุมา ชูหมุน ผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมเลคอินน์ 

20 นางสาวสุดาวัลย์ คงชู ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก โรงแรมเลคอินน์ 

21 ดร.จเร สุวรรณชาต ิ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

22 นายศุภวิชญ์ สวัสดี เลขาฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานจังหวัดสงขลา 
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23 ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. 

24 นายสุวนนท์ ชูจันทร์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 
 
กลุ่มที่ 2 หาดใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางจุไรรัตน์ จันทรวงศ์ 
นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญ
การ 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

2 นายเลิศศักดิ์ ทองค า 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฏิบัติการ 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 

3 นางสาวอัยดา อูเจ๊ะ นายกสมาคมฯ 
สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาล 
ไทย-อาเซียน 

4 นางพัฒนฉัตร พลับขาว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลเมืองคลองแห 

5 นายกฤษณ์ ประธานฎร์นิกร กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเพรสซิเด้นท์ 

6 นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ผู้อ านวยการคลินิก คลินิกชุมชนอบอุ่นหมอเกรียงศักดิ์ 

7 นายกฤษณ์ ประธานราษฎร์นิกร กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเพรสซิเด้นท์ 

8 นางสาวมณทาทิพย์ พงษ์เกษตร กรรมการ บริษัท ปิรามิดทราเวล จำกัด 

9 นายวัชรสิทธิ์ ภิญโญณนันท ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ท่องไทยทั่วทิศ 

10 นายนริศ แก้วสลับนิล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สวนสัตว์สงขลา 

11 นางสาวสิรีธร โสพร 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

ส านักงานฝ่ายเลขาฯ (CMGF)  
ศูนย์บริการวิชาการ 

12 นางสาวฉัตรชนี หมู่สันติสุข นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล 

13 นางสาวติรณา ขุนวิเศษ เจ้าหน้าที่การตลาด โรงพยาบาลศิครินทร์ 

14 นางสาวทัศรา เจ็ดเสมียนใหม่ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศิครินทร์ 

15 ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการ 
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
ม.อ. 

16 นายสมิต สมิตชัยจุพิพัฒน์ อุปนายก 
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว 
จ.สงขลา 

17 นายสุรเชษฐ์ ประยืนยง ประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.สงขลา 
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18 นายวรวิทย์ ยุทธวงค์ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต 5 

19 นายเอกสิทธิ์ แซ่เซ็ง  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

20 นางสาวธมลวรรณ สุวรรณ   

21 นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

 
กลุ่มที่ 3 สะเดา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายสฤษดิ์ โต๊ะหีม เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปริก 

2 นายพงศ์สวัสดิ์ ถาพรสวัสดิ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองสะเดา 

3 นางสาววรรณวิภา เพ็ชรแก้ว 
นักวิชาการวัฒนธรรม 
ช านาญการ 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดสงขลา 

4 นางสาวนัสรีย์ แตมาม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 

5 นายกอเส็ม ดาฮี รองนายยกเทศมนตรี เทศบาลต าบลปริก 

6 ผศ.ดร.พายัพ มาศนิยม 
รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารและพัฒนา 

สถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

7 นายตุลาคาน อะหลี พนักงาน เทศบาลเมืองสะเดา 

8 นายโตหอง แซ่หลี 
นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ 
จังหวัดสงขลา 

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ 
จังหวัดสงขลา 

9 นางสาวพรรษา บัวรัตนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานฝ่ายเลขาฯ (CMGF) 
ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. 

10 นางสาวซาโรนี บินบอสอ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล 

11 นางธนิดา อาคมฤกษ์ Operation Manager หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียน 

12 นางอัลนาห์ เดวิส 
ผู้อำนวยการกองวิชาการและ
แผนงาน 

เทศบาลตำบลปริก 

13 ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย อาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 

14 นางวราพร ชูภักด ี เลขานุการ มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 
15 นางสาวเขมิกา ถึงแก้วธนกุล นักวิจัย มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 

16 นางสาวศิริลักษณ์ แคล้วคลาด ผู้สื่อข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 

17 นายจิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง ผู้สื่อข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 
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18 นางสาวกุลสินี ด้ามทอง   

19 นายวรเมธ สุคนธพันธุ์   
20 นายพงสรรญ คัณทะโร เจ้าหน้าทีโ่ครงการ ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ 

21 นางสาวรัชริน เล่าส้ม เจ้าหน้าทีโ่ครงการ ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ 

 

กลุ่มที่ 4 ภาพรวมและนโยบาย 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 นางสาวเกษรา คารี นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
3 นายอุทัย คงนวลใย นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

4 นายบันลือเดช ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดสงขลา 

5 คุณศิริรัตน์ กองทอง 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ 
พัฒนาอุตสหกรรม 

ส านักงานอุตสากรรมจังหวัดสงขลา 

6 นางสาวศุลีพร แก้วสองเมือง นักวิชาการขนส่งช านาญการ ส านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 

7 นางสาววงค์ทิพย์ จันทราโส นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ส านักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 

8 นายพบโชค เสฏฐปัญโญ ปลัดอำเภอ สำนักงานจังหวัดสงขลา 

9 ร.ต.อ. สุริยะ กุมมาร รอง สว.ฝอ.ฯ ต ารวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ 

10 นายสมเกียรติ อินทสุวรรณโณ 
นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
ช านาญการ 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 

11 ดร.พธสน ใจห้าว รองผู้อ านวยการ 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ม.อ. 

12 นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการ 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

สาขาภาคใต้ตอนล่าง 

13 นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภา 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
จังหวัดสงขลา 

14 นายพลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และชุมชนสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

15 อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

16 นางสาวนฤมล ผลบุญ หัวหน้าส านักงาน  สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
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17 นายนิธิศ กุลวิจิตร เลขาสมาคมฯ 
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัด
สงขลา 

18 
นางสาวสุดารัตน์ อมรเจริญ
ทรัพย์ 

จนท.บคส.3 ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 

19 นายวุฒิชัย เพชรสุวรรณ กรรมการ ภาคีคนรักเมืองสงขลา 

20 นางสาวปาริชาด สอนสุภาพ ผู้จัดการ Songkhla station 

21 นางสาวพิชญ์ภูรี พ่ึงสำราญ ที่ปรึกษา 
มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ 

22 นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ์ เจ้าหน้าทีโ่ครงการ ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ 

23 นางสาวลักษิกา นุ้ยกุล เจ้าหน้าทีโ่ครงการ ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ 
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ภาคผนวก 10 

 

ประมวลภาพกิจกรรม  
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การประเมินการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  

 เส้นทางที่ 1 สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก  
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 เส้นทางท่ี 2 สะเดา: เปิดประตู่สู่อาเซียน 
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 การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของ

จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

     
 

   
 

        
 

   

 
 


