กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดน ด่านสิ งขร จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
Cross- Border Tourism Development Strategy for Dan Singkhon,
Prachaup Khiri Khan Province
นิธกิ ร ม่วงศรเขียว อัฏฐมา นิลนพคุณ นรินทร์ สังข์รกั ษา
Nitikorn Muangsornkhiaw, Attama Nilnoppakun, Narin Sungrugsa
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Faculty of Management Science Silpakorn University
E-mail: nitikorn@ms.su.ac.th
บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึก ษาศัก ยภาพของชายแดน ด่ านสิงขร จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในการพัฒ นาเป็ น จุ ดหมาย
ปลายทางทางการท่องเที่ยว ศึกษาความต้องการของนักท่องเทีย่ วต่อการท่องเทีย่ วชายแดน ด่านสิงขร และเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนา
ด่านสิงขรให้เป็ นจุดหมายปลายทางทางการท่องเทีย่ ว เนื่องจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการพัฒนาการท่องเทีย่ วหลายกลุ่ม จึงใช้
การวิจยั แบบผสมผสานเพื่อเก็บข้อมูลจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย 2 กลุ่ม คือ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
ในหน่วยงานทัง้ ระดับจังหวัดและระดับท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการท่องเทีย่ วจํานวน 20 คน และใช้แบบสอบถามกับนักท่องเทีย่ ว
ที่มาท่องเที่ยวบริเวณชายแดนด่านสิงขรจํานวน 400 คน เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วนํ ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และวิเคราะห์โดย SWOT และใช้
TOWS Matrix เป็ นเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธ์ จากผลการวิเคราะห์นําเสนอกลยุทธ์หลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนด่าน
สิงขรได้ดงั นี้ เร่งรัดนโยบายปรับปรุงด่านสิงขรจากจุดผ่อนปรนพิเศษเป็ นด่านถาวร ปรับปรุงระบบพิธกี ารด่านศุลกากร จัดภูมทิ ศั น์ ให้
สวยงามมีจุดเด่นทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวของด่านสิงขรในอดีต มีรา้ นค้าปลอดภาษี เพิม่ สิง่ อํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ ว
คําสําคัญ: ด่านสิงขร การท่องเทีย่ วชายแดน กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเทีย่ ว

Abstract
This study aimed to investigate Dan Singkhon’s potentials in developing to a tourism destination and tourists’ needs
in Dan Singkhon tourism in order to propose a tourism development strategy for Dan Singkhon, Prachaup Khiri Khan Province.
Since there are various tourism stakeholders in tourism development process, mixed methods were applied to collect data. Indepth interview was applied to 20 key informants who were government agencies responsible in tourism development at local
and provincial levels and questionnaire was used to collect data from tourists visiting Dan Singkhon ( n= 400) . Data was
analyzed using content analysis and SWOT analysis, and then TOWS matrix was used to organize a tourism development
strategy for Dan Singkhon. The main proposed strategy includes; precipitating Dan Singkhon policy in upgrading to permanent
border, upgrading CIQ (custom, immigration and quarantine) process, improving Dan Singkhon landscape into a landmark that
can tell history of Dan Singkhon, providing a duty free shop and extending tourists’ facilities.
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1.บทนํา

อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ย ว (Tourism Industry) เป็ น
อุตสาหกรรมที่มคี วามสําคัญต่ อเศรษฐกิจของประเทศไทยมา
อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี พ.ศ.2500 เป็ นต้นมา นอกจากรายได้เป็ น
เงิน ตราต่ า งประเทศจากนั ก ท่ อ งเที่ย วนานาชาติ แ ล้ ว การ
ท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดการหมุน เวียนทางเศรษฐกิจ (Multiplier
Effect) ในจุ ด หมายปลายทางทางการท่ อ งเที่ย ว เนื่ อ งจาก
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ย วประกอบด้ว ยธุร กิจหลายประเภท ทัง้
ธุรกิจที่เกี่ย วข้อ งทางตรงและธุ ร กิจที่เกี่ย วข้อ งทางอ้อ ม หรือ
ธุรกิจที่ส นับสนุ น การซื้อบริการของนัก ท่ อ งเที่ย ว ทัง้ ชาวไทย
และชาวต่างชาติ จึงทําให้เกิดการจ้างงานเป็ นจํานวนมาก เกิด
การจับจ่ายใช้สอยจากนักท่องเทีย่ ว คนในท้องถิน่ และแรงงานใน
ระบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การท่ อ งเที่ย วยัง มีบ ทบาทในการช่ ว ย
กระตุ้นให้มกี ารนํ าทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์ อย่าง
กว้า งขวาง นอกจากนั น้ ผู้ท่ีอ ยู่ ในท้ อ งถิ่น สามารถประดิษ ฐ์
หัตถกรรมพื้นบ้าน ขายเป็ นของทีร่ ะลึกแก่นักท่องเทีย่ ว ในด้าน
สังคมวัฒนธรรม ทําให้วถิ ชี วี ติ ของคนในสังคมมีการพัฒนาและ
เปลีย่ นแปลง (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552)
ในปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติจาํ นวน
กว่า 32.5 ล้านคนเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย เพิม่
จากปี พ.ศ. 2558 ร้ อ ยละ 8.91 (กรมการท่ อ งเที่ ย ว, 2560)
เนื่องจากประเทศไทยมีเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม รวมถึงแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ คี วามสวยงามทางธรรมชาติ และคนไทยยังมีความ
เป็ นเจ้าบ้านทีด่ ี นอกจากนี้การท่องเทีย่ วยังเป็ นวิถชี วี ติ ประการ
หนึ่ งของคนยุค ใหม่ ถือเป็ น การพัก ผ่ อนหย่อ นใจ ทําให้ได้ร บั
ความรู้ ความเข้าใจในวัฒ นธรรมที่แ ตกต่ าง นอกเหนื อ จากมี
ทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายดังกล่าวแล้ว ประเทศไทย
ยังมีความได้เปรียบทางด้านการท่องเที่ยวชายแดนเนื่องจากมี
พรมแดนทีต่ ดิ ต่อประเทศเพือ่ นบ้านถึง 4ประเทศ
ชายแดนไทยมีค วามยาวทัง้ สิ้น 7,837 กิโลเมตร
เป็ นชายแดนทางบก 3,914 กิโลเมตร ทางนํ้ า 3,923 กิโลเมตร
มีพ้ืน ที่ช ายแดนติดกับ ประเทศเพื่อ นบ้านรวม 4 ประเทศ คือ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมีย นมา และสหพัน ธรัฐ
มาเลเซีย (ปรัชญากรณ์ ไชยคช, 2558) มีพรมแดนที่ตดิ ต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านทางบก ดังนี้ ไทย-เมียนมา 2,400 กิโลเมตร
ไทย-สปป.ลาว 702 กิโ ลเมตร ไทย-มาเลเซีย 647 กิโ ลเมตร
และไทย-กัมพูชา 165 กิโลเมตร ทําให้มกี ารท่ องเที่ยวบริเวณ
ชายแดนของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั ง้ ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ
โดยเฉพาะนัก ท่ อ งเที่ย วจากประเทศเพื่อ นบ้านที่ม ีช ายแดน
ติดต่อกับประเทศไทย (ปรัชญากรณ์ ไชยคช, 2558)
ความสัมพันธ์ท ั ่วไประหว่างไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน นับได้ว่าก้าวหน้าและดําเนินไปด้วยดี โดยมีการสถาปนา
กรอบความร่ ว มมือ ต่ า ง ๆ อาทิเช่ น กรอบความร่ ว มมือ อนุ

นิธกิ ร ม่วงศรเขียว และคณะ
ภู ม ิภ าคลุ่ ม แม่ น้ํ า โขง (Greater Mekong Sub-Region GMS)
ระหว่ า งไทยกับ กัม พู ช า นอกจากนั น้ อาเซี ย นหรือ สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เริม่ จัดทําเขตการค้า
เสรี อ าเซี ย น (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ตั ้ง แต่ ปี
2535 โดยมีการลงนามในกรอบความตกลงแม่บทว่าด้วยขยาย
ค ว าม ร่ ว ม มื อ ท างเศ รษ ฐกิ จ ข อ งอ าเซี ย น (Framework
Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation)
จากสภาพที่ต ัง้ ทางภูมศิ าสตร์ข องประเทศไทยที่
เป็ นจุดศูนย์กลางของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ นอกจากทําการค้าใน
รูปแบบปกติทม่ี กี ารนํ าเข้าและส่งออกทางท่าเรือและท่าอากาศ
ยานแล้ว ประเทศไทยยังสามารถทําการค้าชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้านที่ตงั ้ โดยรอบที่มอี าณาเขตติดต่ อกับไทย 4 ประเทศ
ได้อีกด้วย การค้าชายแดนนอกจากช่ วยให้เกิดการจับจ่ ายใช้
สอยของนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่ างชาติเพิม่ ขึ้นแล้ว
ยังช่ วยส่ งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ของสิน ค้าไทยใน
ตลาดประเทศเพือ่ นบ้าน เพราะมีต้นทุนค่าขนส่งตํ่ากว่าประเทศ
คู่แข่งอื่นๆ (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2550)
แม้ว่าการค้าชายแดนจะมีมูลค่าการค้าสูง
แต่ มกั ก่อปั ญหาการกระทบกระทังกั
่ บประเทศเพื่อนบ้านเสมอ
ทัง้ ปั ญ หาด้านพื้น ที่ ปั ญ หาการค้าผิด กฎหมาย ปั ญ หาสังคม
ปั ญ หาด้านเศรษฐกิจและปั ญหาการเมือ ง ทําให้ด่านชายแดน
บางแห่ ง ต้ อ งปิ ดตั ว ไป การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วบริเ วณ
ชายแดนจะเป็ นวิธหี นึ่งทีจ่ ะช่วยบรรเทาปั ญหาเหล่านี้ รวมถึงทํา
ให้บรรยากาศบริเวณชายแดนดีข้นึ ส่งเสริมทัง้ การค้าและการ
ท่องเทีย่ วได้ในขณะเดียวกัน
ด่านสิงขรเป็ นด่านเก่าแก่ ใช้เป็ นเส้นทางคมนาคม
ติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั น ตั ง้ แต่ ส มัย โบราณ ทั ง้ ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ใช้เป็ นเส้นทางลัดระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอ่าว
ไทย แม้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนของด่านสิงขรจะไม่มากนักเมือ่
เทียบกับด่านอื่น เช่น ด่านแม่สาย แต่การค้าชายแดนของด่าน
สิงขรมีก ารเติ บ โตอย่ างต่ อ เนื่ อ ง อัต ราการขยายตัว ในช่ ว งปี
พ.ศ. 2555 ถึง 2556 เฉลี่ย ร้อ ยละ 70.9 ต่ อปี ในปี พ.ศ. 2557
เนื่ อ งมาจากปั ญ หาทางการเมือ งทําให้อ ัต ราการขยายตัว ทาง
การค้ า ลดลงเหลือ ร้ อ ยละ 43.6 (เตชพล ฐิต ยารัก ษ์ , 2558)
อย่างไรก็ดรี ฐั บาลเมียนมามีนโยบายจะย้ายการขนส่งปลาจาก
เกาะสองมาที่ด่านสิงขร การเปิ ดด่ านการค้าถาวร ที่อํ าเภอ
เมือ ง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จะทําให้การค้าชายแดนของทัง้
สองประเทศพัฒนามากยิง่ ขึน้
ด่ านสิ งขรตั ง้ อยู่ ในอํ าเภอเมื อง จังหวัดประจวบคี ร ีข ันธ์
นอกจากจะเป็ นด่ านที่ม ีการเชื่อมโยงการเดิน ทางระหว่ า งประเทศ
ภายในภูมภิ าคที่สะดวกแล้ว ยังมีศ กั ยภาพในการทีจ่ ะพัฒนา
เป็ นจุดหมายปลายทางทางการท่องเทีย่ วทีส่ ามารถสร้างรายได้
เสริม แก่ ชุ ม ชน และผู้ ป ระกอบการค้ า ชายแดนของทั ง้ สอง
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ประเทศ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วชายแดนยังช่ ว ยส่ ง เสริม
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทย-เมียนมาอีกประการหนึ่งด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

2.1 ศึกษาศักยภาพของชายแดน ด่านสิงขร อําเภอ
เมือ ง จัง หวัด ประจวบคี ร ีข ัน ธ์ ในการพัฒ นาเป็ นจุ ด หมาย
ปลายทางทางการท่องเทีย่ ว
2.2 ศึก ษาความต้อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ย วต่ อ การ
ท่ อ งเที่ ย ว ช าย แ ด น ด่ าน สิ ง ข ร อํ าเภ อ เมื อ ง จั ง ห วั ด
ประจวบคีรขี นั ธ์
2.3 เสนอกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาด่ า นสิ ง ขร เป็ น
จุดหมายปลายทางทางการท่องเทีย่ ว

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ย วเป็ นอุ ต สาหกรรมที่ ม ีก าร
จัดการอย่างเป็ นระบบ มุ่งเน้ นด้านการบริการในเรือ่ งที่พกั แรม
ธุร กิจ อาหารและเครื่อ งดื่ม การคมนาคมขนส่ ง องค์ก รหรือ
บริษัท ตัว แทนด้านการท่ อ งเที่ย วและธุ ร กิจ สิน ค้าของที่ระลึก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี้ มเี ป้ าหมายเพื่อการพักผ่ อนหย่อ นใจ
(นิศา ชัชกุล, 2550)
จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรม
ที่ม ีค วามซับ ซ้อ น ประกอบด้ว ยธุ รกิจ
ที่ห ลากหลาย
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งก่อให้เกิดการจ้าง
งานเป็ น จํานวนมาก นอกจากนัน้ ยังมีผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย จาก
หลายภาคส่วน เช่น ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
เช่น ธุรกิจทีพ่ กั แรม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการบิน ธุรกิจร้านอาหาร
และธุ ร กิ จ ของที่ ร ะลึ ก หน่ วยงานภาครัฐ ที่ ม ี ส่ ว นในการ
พัฒ นาการท่ อ งเที่ย วทัง้ ทางตรงและทางอ้อ ม เช่ น กรมการ
ท่อ งเที่ย ว การท่องเที่ย วแห่ งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดและส่ว นตําบล ชุมชนที่อาศัย ใน
บริ เ วณ จุ ด ห มายป ลายทางทางการท่ องเที่ ย ว รวมถึ ง
นักท่องเทีย่ ว
ในการพัฒ นาการท่ องเที่ย ว ณ จุดหมายปลายทาง
การท่องเทีย่ วใดก็ตาม ต้องมีการวิเคราะห์สงิ่ แวดล้อมทางการ
ท่องเที่ยวทัง้ ในระดับมหภาคและในระดับจุลภาคของจุดหมาย
ปลายทาง เพื่ อ ให้ ท ราบศัก ยภาพในการพัฒ นาเป็ นแหล่ ง
ท่องเทีย่ ว ได้แก่
3.1 สิง่ แวดล้อมภายนอกหรือสิง่ แวดล้อมระดับมห
ภ า ค (External Environment ห รื อ Macro Environment) เป็ น
สิ่ งแวดล้ อ มที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ เกิ ด จากการวิ เคราะห์
สิง่ แวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจ (ชัยวัฒน์ จันทร์พทิ กั ษ์, 2556)
เนื่องจากถือว่าการจัดการท่องเที่ยว ต้องมีการบูรณาการหลักการ
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ทางธุ รกิจในการบริหารจัดการ และสิ่งแวดล้อมนี้ ถือเป็ นปั จจัย
สํ าคัญในการวางแผนการพัฒนาเนื่ องจากส่ งผลกระทบทางการ
ท่องเทีย่ ว ได้แก่
1) สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ย ภ า พ (Physical
environment) สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ ประกอบด้ วยสภาพภู ม ิ
ประเทศ สภาพอากาศ รวมทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ เช่น ภูเขา
ทะเล นํ้าตก พันธุพ์ ชื และสัตว์ในท้องถิน่ รวมถึงสิง่ ทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้
2) สิง่ แวดล้อมทางวัฒนธรรมและสังคม (Cultural
and social environment) เป็ นปั จจัย ที่ ม ีผ ลต่ อพฤติ กรรมในการ
ท่องเที่ยวของผูม้ าเยือน และการกําหนดกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว
นอกจากนี้สงั คม และวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ยังส่งผลต่ อวิถีช ีวติ ของชุ มชน ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วด้วย
3) สิ่ ง แวดล้ อ มท างเศ รษ ฐกิ จ (Economic
environment) ได้ แ ก่ ความสามารถใน การใช้ จ่ า ยในการ
ท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว สภาพเศรษฐกิจโดยรวมในพื้นที่ ค่า
ของเงิน ค่ า ครองชีพ ของพื้ น ที่ท่ อ งเที่ย ว ราคาสิน ค้ า ราคา
อาหาร ล้วนแต่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วทัง้ สิน้
4) สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technology
Environment) ปั จจุบนั เทคโนโลยีสมัยใหม่ (New Technology)
โดยเฉพาะเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Technology)
ทํ าให้ส ามารถส่ งผ่ านข้อ มูล ทางการท่ อ งเที่ย วได้ส ะดวกและ
รวดเร็ว นักท่ องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุก ที่ทุ ก
เวลา ทําให้เกิดการตลาดทีเ่ รียกว่า Cyber นักท่องเทีย่ วสามารถ
สํารองทีน่ งในการเดิ
ั่
นทาง จองห้องพัก และวางแผนการเดินทาง
ได้สะดวกรวดเร็วตามความต้องการของตน
5) สิ่ ง แวดล้ อ มทางการเมือ งและกฎหมาย
(Political and legal environment) ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร
พัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก เนื่องจากการท่องเทีย่ วนัน้
ต้ อ งทํ างานเกี่ย วข้อ งกับ หลายหน่ ว ยงาน ซึ่งล้ว นต้ อ งอาศัย
ระเบียบและกฎหมายเป็ นหลักในการดําเนินงาน และการเมือง
ท้อ งถิ่น ยังเป็ น ปั จจัย สํา คัญ ในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย ว การ
บริห ารจัด การ การวางนโยบายและการดู แ ลรัก ษาแหล่ ง
ท่องเทีย่ วอีกด้วย
3.2 สิง่ แวดล้อ มภายในหรือ สิง่ แวดล้อ มระดับ
จุ ล ภาค (Internal Environment) พิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบ
ทางการท่องเทีย่ ว ทีเ่ ป็ นสิง่ จูงใจให้เกิดการเดินทางมาท่องเทีย่ ว
ของนักท่องเทีย่ ว โดยนําเอาองค์ประกอบทางการท่องเทีย่ วของ
Buhalis (2000) และ Cooper และคณะ (2005, หน้ า 344-502)
มาประกอบการพิจารณาดังนี้
Buhalis (2000) จําแนกองค์ป ระกอบทางการ
ท่องเทีย่ วไว้ 6 ประการ หรือ 6 A’s ดังนี้
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1) แหล่งท่ อ งเที่ย ว (Attractions) ได้แก่ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้น
สถาปั ตยกรรมและกิจกรรมพิเศษ
2) การเข้าถึง (Accessibility) ได้แก่ ระบบการ
คมนาคมขนส่งทีเ่ ข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
3) สิ่งอํ านวยความสะดวก (Amenities) ได้แ ก่
ทีพ่ กั แรมและสถานที่จดั เลี้ยง ร้านสะดวกซื้อ และบริการอื่น ๆ
สําหรับนักท่องเทีย่ ว
4) แ พ็ ค เ ก็ จ ที่ มี ใ ห้ บ ริ ก า ร ( Available
Packages) รวมถึงการจัดเตรียมก่อนการเดินทางเพื่อให้การ
เดินทางราบรืน่ ซึง่ จัดโดยตัวแทนการเดินทาง
5) กิจ กรรม (Activities) ได้แ ก่ ทุ ก กิจกรรมที่
เกิดขึน้ ทีจ่ ุดหมายปลายทาง และสิง่ ทีน่ ักท่องเทีย่ วสามารถทําได้
ในระหว่างเดินทางท่องเทีย่ ว
6) บริก ารที่ ม ี ใ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Ancillary
services) ได้แก่ บริก ารที่นั ก ท่ อ งเที่ย วต้ อ งการ เช่ น บริก าร
ทางการเงิน (ธนาคาร หรือ ตู้ เ อที เ อ็ ม ) การโทรคมนาคม
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว โรงพยาบาล เป็ นต้น
ต่ อ มาในปี 2005 Chris Cooper และคณะ ได้
ให้คํานิย ามขององค์ป ระกอบทางการท่ อ งเที่ย วเพิ่มเติม โดย
องค์ประกอบทีเ่ พิม่ เติม คือ
ตัว กลางเชื่อ มโยง (Intermediation) ทํ าหน้ าที่เชื่อ มต่ อ ข้อ มู ล
ข่าวสารด้านการท่ อ งเที่ย ว จัดแพ็ค เกจการท่ อ งเที่ย ว เพื่อนํ า
สิน ค้าทางการท่อ งเที่ย วส่ งไปถึงนัก ท่ อ งเที่ยว ได้แก่ เอเจนซี่
บริษัทท่องเทีย่ วออนไลน์ บริษทั นํ าเทีย่ ว และตัวแทนจําหน่ าย
และโครงสร้าง นโยบายและการบริหารจัดการ ได้แก่ นโยบาย
การบริห ารจัดการด้านการท่ อ งเที่ย วของทุ ก ภาคส่ วนของผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิน่
3.3 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับวงจรชีวติ ของแหล่ง
ท่องเทีย่ ว
การพั ฒ น าแห ล่ ง ท่ อ งเที่ ย วน อกจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการท่องเทีย่ ว ต้องมีการวางกลยุทธ์

นิธกิ ร ม่วงศรเขียว และคณะ
ให้เหมาะสมกับ พื้น ที่แ หล่ งท่ อ งเที่ย วแต่ ล ะแห่ ง โดยคํ านึ งถึง
สภาพของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ จัดประเภทของการเจริญเติบโต
ด้านการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการเลือกใช้กล
ยุทธ์ท่เี หมาะสมกับแหล่งท่องเที่ย วมากที่สุด โดย Richard W.
Butler (2006) ได้ระบุวงจรชีวติ ของแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้หลัก
Tourism Life Cycle ซึ่งสามารถจัดแบ่งระดับของการท่องเที่ยว
ตามการเจริญเติบโตได้เป็ น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ ที่ 1 : ระยะเปิ ดตัว เป็ น ระยะที่แ หล่ ง
ท่ อ งเที่ย วเริ่ม มีก ารค้น พบ หรือ เริ่ม เปิ ด ตัว ในระยะนี้ แ หล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วจะยั ง มี ค วามสมบู ร ณ์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วยั ง ไม่ ม าก
สาธารณู ปโภคและสิง่ อํานวยความสะดวกยังไม่เพียงพอรองรับ
นักท่องเทียว
ระ ดั บ ที่ 2 : ระย ะ พั ฒ น า เป็ น ระย ะที่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเริ่ม เข้ า มาท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
ตอบสนองโดยการจัดเตรียมสาธารณูปโภคและสิง่ อํานวยความ
สะดวกไว้บริการนักท่ องเที่ยว เริม่ มีการทําธุรกิจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและที่พกั แรมขนาดเล็ก ต่อมาจะเริม่ มีการเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น เริม่ มีนักลงทุนจากภายนอกเข้ามาลงทุ น
ด้านสิ่งอํ านวยความสะดวก นั ก ท่ อ งเที่ย วมีค วามใกล้ช ิด กับ
ชุ ม ชนน้ อ ยลง แหล่ งท่ อ งเที่ย วได้ร บั การพัฒ นามากขึ้น และ
ตลาดการท่องเทีย่ วขนาดใหญ่จะเริม่ เข้ามาแทนที่
ระดับที่ 3 : ระยะอิ่ มตัว เป็ นระยะที่ทุกอย่าง
อิ่ม ตัว ในพื้น ที่ คุ ณ ภาพการบริการนั ก ท่ อ งเที่ย วตํ่ าลง ความ
ต้องการของนักท่องเทีย่ วหมดไป แหล่งท่องเทีย่ วเริม่ ทรุดโทรม
และต้องฟื้ นฟู
ระดับ ที่ 4 : ระยะถดถอย เป็ นระยะที่ ไ ม่
สามารถทํากําไรได้จากการท่องเทีย่ ว เริม่ มีการขายกิจการ และ
ผลกระทบจะตกอยู่ทช่ี ุมชนท้องถิน่
จากทฤษฎีด ังกล่ าวทํ าให้ไ ด้ก รอบแนวคิด ใน
การวิจยั ดังภาพที่ 1
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แนวทางการพัฒนาการท่ องเที่ยวชายแดนด่ านสิงขร

องค์ประกอบการท่องเที่ยวชายแดน
ด่านสิ งขรประจวบคีรีขนั ธ์
- ด้านแหล่งท่องเทีย่ ว
- การเข้าถึงและการเดินทาง
- สิง่ อํานวยความสะดวกและทีพ่ กั
- กิจกรรม
- แพ็คเก็จและตัวกลางเชื่อมโยง
- บริการอื่นๆ
โครงสร้าง นโยบายและการ
ดําเนิ นการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว
- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน
- ชุมชนท้องถิน่
บริบทชายแดนด่านสิ งขร และวงจร
ชีวิตของแหล่งท่องเที่ยว
ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อ
การท่องเที่ยวชายแดนด่านสิ งขร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิ ธีวิจยั

งานวิจยั นี้ใช้การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods
Research) เป็ น ระเบีย บวิธวี ิจยั ที่บูรณาการการวิจยั เชิงปริมาณ
และเชิง คุ ณ ภาพเข้าด้ว ยกัน ทัง้ เรื่อ งเทคนิ ค วิธีก าร แนวทาง
ความคิดรวบยอด เพื่อสามารถตอบคําถามการวิจยั ได้สมบูรณ์ ขน้ึ
(Johnson & Onwuegbuzi, 2004) โดยเลือกวิธกี ารดําเนินการวิจยั
แบบ Convergent Sequential Design ซึ่ ง เป็ นระเบี ย บวิ จ ัย วิ ธี
หนึ่งของการวิจยั แบบผสมผสาน เป็ นเจตนาของการออกแบบให้
เกิดการผสมผสานของการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
การบูรณาการนี้มสี ่วนช่วยให้มองเห็นปั ญหาที่เกิดขึน้ จากมุมมอง
หลายๆ ด้านทีส่ ามารถนํามาใช้ตรวจสอบได้ (Creswell, 2015) ดัง
ภาพที่ 2

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ
และการวิเคราะห์

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
และการวิเคราะห์
การบูรณาการ

อภิปรายผล
ภาพที่ 2 Convergent Sequential Design
ที่ มา: ดัดแปลงจาก Creswell, J.W., 2015
นอกจากการวิจยั แบบผสมผสาน จะเป็ นวิธกี ารวิจยั ที่
บู ร ณาการดังกล่ าวแล้ว ยังเป็ นการวิธีก ารตรวจสอบข้อ มูล เชิง
คุ ณ ภาพโดยใช้ ว ิธีก ารตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation)
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เพื่อให้ได้ข ้อมูลที่มคี วามถูกต้องและเชื่อถือได้ (Valid and Reliable)
(Denzin, 1978)
วิธกี ารตรวจสอบแบบสามเส้าที่นํามาใช้ในการตรวจสอบ
ข้อมูลในการวิจยั นี้ คือ
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)
2) ก ารต รว จ ส อ บ ส าม เส้ าด้ าน ท ฤ ษ ฎี (Theory
Triangulation) และ
3) การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิ ธีก ารรวบรวมข้ อ มู ล
(Methodological Triangulation)
4.1 ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั นี้เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1.) ข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากเอกสาร และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.) ข้อมูลปฐมภูมจิ ากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วด่านสิงขร แบ่งเป็ น
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูล
- นักท่องเที่ยวที่มาเยือนด่านสิงขร โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูล
4.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและกลุ่มตัวอย่าง
1) กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ในการศึกษา ใช้ว ิธเี ลือ ก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling Design) โดยพิ จ ารณาจาก
บทบาทหน้ าที่ ความสําคัญของตํ าแหน่ งหน้ าที่ ความชํานาญใน
วิช าชีพ และการให้ข ้อ มูล ที่ค รอบคลุ ม และถู ก ต้อ งทุ ก ประเด็น ที่
ศึกษา จากเจ้าหน้ าที่ภ าครัฐที่ปฏิบตั ิงานเกี่ย วกับการท่ อ งเที่ย ว
ผู้นํ าชุมชนอย่างเป็ น ทางการ และผู้แทนภาคเอกชน จํานวน 20
คน ได้แก่
- นายอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
- ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
- อุตสาหกรรมจังหวัดจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
- ผูอ้ ํานวยการส่วนบริการและศุลกากรจังหวัด
- ประชาสัมพันธ์จงั หวัดจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
- ผูก้ าํ กับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
- สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองด่านสิงขร
- นักวิชาการขนส่งชํานาญการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
- ผูอ้ ํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
- รองผูอ้ ํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 15
- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
- ผูอ้ ํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
- สว.ส.ทท.7 กก.2 บก.ทท. ตํารวจท่องเทีย่ วหัวหิน
- ตํารวจท่องเทีย่ วหัวหินจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
- ผ.อ.การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ประจวบคีรขี นั ธ์

นิธกิ ร ม่วงศรเขียว และคณะ
- ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
- ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
- นายกสมาคมธุรกิจท่องเทีย่ วจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
- หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองวาฬ
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึก ษา คือ นั ก ท่ อ งเที่ย วที่เดิน
ท างเข้ า ม าท่ อ งเที่ ย ว ช าย แ ด น ด่ าน สิ ง ข ร อํ าเภ อ เมื อ ง
ประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เนื่ อ งจากการเก็บ สถิตินัก ท่ อ งเที่ย วของจังหวัด
ประจวบคี ร ีข ัน ธ์ ไ ม่ ไ ด้ ม ีก ารแยกเก็ บ ในส่ ว นของอํ า เภอเมือ ง
ประจวบคีร ีข นั ธ์ จึงทํ าให้ไม่ ท ราบจํานวนประชากรที่แ น่ ช ัด จึง
กําหนดขนาดของกลุ่มตัว อย่าง โดยใช้สูต รของ โดยใช้สูต รของ
Cochran (1997) (อ้างถึงในประสพชัย พสุนนท์, 2555) ดังนี้
จากสูตรการคํานวณ
1
โดย n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการศึกษา
P แทนสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร กําหนดให้ม ี
ค่า P = 0.5
Z แทนระดับความมันใจที
่
่ร้อยละ 95 กําหนดให้มคี ่า Z =
1.96
e แทนระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างทีย่ อมให้
เกิดขึน้ ได้เท่ากับ 0.05
แทนค่า

n=

= 0.9604/0.0025
= 384
จากสูตรการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่ างเท่ ากับ 384 คน ดังนัน้ ในการวิจยั นี้จะใช้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
4.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั สร้างขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมต่ าง ๆ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถาม จากนั น้ จึง ทํ า การตรวจสอบเครื่อ งมือ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1) แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่องมือที่ใช้สําหรับกลุ่มผู้ให้
ข้ อ มู ล หลัก จะประกอบไปด้ ว ย ข้ อ คํ า ถามในประเด็ น หลั ก
ดังต่อไปนี้
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- ด้านนโยบายและแผนปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการ
การท่องเที่ยว การจัดการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอําเภอ
เมืองประจวบคีรขี นั ธ์
- สิง่ แวดล้อมที่ส่งผลต่ อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชายแดนด่านสิงขร
- ปั ญหา และอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
รวมถึงแนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ วด่านสิงขร
- สภ าพ ปั จจุ บ ั น ขอ งอ งค์ ป ระกอ บท างการ
ท่องเที่ยว 6 ประการ ของ Buhalis (2000) รวมกับ Cooper และ
คณะ (2005) ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) การเข้าถึงและ
การเดินทาง (Accessibility and Transportation) สิง่ อํานวยความ
สะดวกและทีพ่ กั (Amenities and Accommodation) กิจกรรมและ
นิ ท รรศการ (Activities and Event) แพ็ ค เก็ จ ที่ ม ี ใ ห้ บ ริ ก าร
(Available Packages) ก ารให้ บ ริ ก ารข อ งแ ห ล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
(Ancillary Service) ของชายแดนด่านสิงขร
- การมีส่วนร่ว มของชุมชนในการบริห ารจัดการ
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว และแหล่งท่องเทีย่ วในชุมชน
2) แบบสอบถาม
แ บ บ ส อ บ ถ าม เป็ น เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ สํ าห รั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วชายแดนด่ า นสิ ง ขร
ประจวบคีรขี นั ธ์ จํานวน 400 ชุด ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั ว่ ไปของกลุ่ ม
ตัวอย่าง เป็ นคําถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบ (Checklist)
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามด้า นความคิด เห็ น ของ
นักท่องเทีย่ วต่อการจัดการการท่องเทีย่ วตามองค์ประกอบทางการ
ท่อ งเที่ย ว 6 ประการของ Buhalis (2000) รวมกับ Cooper และ
คณะ (2005) มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิรท์ (Likert’s Scale)
ส่ ว นที่ 3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการและ
ข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ
ท่ องเที่ ย วด่ า น สิ ง ข ร เป็ น คํ า ถ ามป ลายเปิ ด (Open-ended
Question)

ทัง้ ในฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย ว และนอกฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย ว ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป และเลือกเก็บข้อมูลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
จากหลายภาคส่วนทีแ่ ตกต่างกันเพื่อให้คลอบคลุมเนื้อหา มีหลาย
ตัวอย่างในภาคส่ว นเดีย วกันเพื่อสร้างความเที่ย งตรงของข้อ มูล
และสร้างความเชือ่ มันจากการประมวลผลข้
่
อมูลร่วมกับผูช้ ่วยวิจยั
2) การตรวจสอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามของการวิ จ ัย สร้ า งขึ้ น จากการ
ทบทวนวรรณกรรมต่ างๆ และทําการตรวจสอบของเครื่องมือทัง้
การทดสอบความเทีย่ งตรง (Validity) และทดสอบความน่ าเชื่อถือ
(Reliability) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การทดสอบความเที่ย งตรง (Validity) โดยส่ ง
แบบสอบถามให้ ค ณ ะกรรมการที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ํานวน 5 ท่าน ทําการตรวจสอบข้อคําถามแต่ละข้อ
ว่าสอดคล้องตรงตามเนื้อหาหลัก ด้วยวิธกี ารทดสอบ IOC (Index
of Item - Objective Congruence) ได้ค่ าเท่ า กับ 0.91 ซึ่ง ถือ ว่ า
แบบสอบถามมีค วามเที่ย งตรงมาก จากนั น้ นํ า มาแก้ไ ขตามที่
ผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้เสนอแนะมา
- การทดสอบความน่ าเชื่อ ถือ (Reliability) โดย
การนํ าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test) กับ กลุ่ ม ตัว อย่ างที่
ใกล้ เคีย งกับ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศ ึ ก ษา จํ า นวน 30 คน โดยนํ า ไป
ทดสอบที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ แล้ว นํ ามาหาค่ า
ความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดยใช้วธิ ีการหาค่ าสัมประสิท ธิ ์
แอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) จากสูตร

4. 4 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
การตรวจสอบเครือ่ งมือมีดงั นี้
1) การตรวจสอบแบบสัมภาษณ์
แ บ บ สั ม ภ าษ ณ์ ส ร้ า งขึ้ น จาก ก ารท บ ท ว น
วรรณกรรมต่ างๆ และตรวจสอบความน่ าเชื่อ ถือ ของข้อ มูลโดย
วิธกี ารแบบสามเส้า (Triangular) โดยการทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากนัน้ จึงสร้างแบบสัมภาษณ์ตาม
แนวคิดและทฤษฏีโดยขอความเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ทําการสํารวจ
ข้อมูลของพื้นที่ดว้ ยวิธกี ารที่ต่างกัน ทัง้ การสังเกต การสัมภาษณ์
และการสืบค้น เอกสาร กําหนดช่วงเวลาเก็บข้อ มูลที่แตกต่ างกัน

คะแนนทีว่ ดั ได้จากแต่ละข้อ

α=

N 1 − ∑ s 2i 
N − 1  S2t 

2

โดยที่ α แทน ค่าสัมประสิทธิ ์ของความเชือ่ ถือได้ของเครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการวัด

∑ s i2 แทน

S2t

ผลรวมของความแปรปรวนของ

แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวม

ของทุกข้อคําถาม
N แทน จํานวนข้อคําถามทัง้ หมด
เมือ่ ทําการทดสอบแบบสอบถามกับนักท่องเทีย่ ว
ช าวไท ย ที่ เ ดิ น ท างม าท่ อ งเที่ ย วที่ อํ า เภ อ หั ว หิ น จั ง ห วั ด
ประจวบคีรขี นั ธ์ จํานวน 30 คน พร้อมทัง้ ทดสอบความน่ าเชื่อถือ
ของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบัค ได้เท่ากับ
0.957 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงอยู่ในระดับสูง จึง
นําไปเก็บข้อมูล

WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.7 No.3 (Sep–Dec 2018)

34
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเทีย่ วชายแดน...
การเก็บข้อมูลจากนักท่องเทีย่ วกลุ่มตัวอย่างเป็ น
การเก็บข้อด้วยตนเอง โดยการสุ่มแบบสะดวก (Convenience
Sampling) จากนักท่องเทีย่ วทีย่ นิ ดีให้ขอ้ มูล
4.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น
1) ข้อ มูล เชิงคุณ ภาพจากการสัมภาษณ์ และการ
สังเกตจะนํ ามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์และความถูกต้อง
ของข้อ มู ล วิเคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) จัด หมวดหมู่
ข้อมูลตามประเด็นการศึกษา สรุปผลและนําเสนอผลการศึกษาเชิง
พรรณนาความ (Descriptive) แต่ละประเด็นการศึกษา และทําการ
สังเคราะห์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในภาพรวมภายใต้วตั ถุประสงค์ของการ
วิจยั
2) ข้อ มูล เชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนักท่องเทีย่ วชาวไทยจํานวน 400 คน จะนํ ามา
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรหัสข้อมูล ลงคะแนน บันทึก
และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical
Package for the Social Science) แล้วนํ าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ย (Mean) ค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เป็ นรายด้าน
4.6 การอภิปรายผล
การอภิป รายผลจะทํ า การสรุ ป ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาทัง้ ผลการสํารวจเชิงสังเกต ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
ผลจากการประมวลผลจากแบบสอบถาม สรุปเป็ นประเด็น แยก
เป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ศัก ยภาพของชายแดน ด่ า นสิ ง ขร
อําเภอเมือ ง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในการพัฒนาเป็ นจุ ดหมาย
ปลายทางทางการท่องเทีย่ ว
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลจากความต้องการ
ของนักท่องเทีย่ ว
จากนัน้ นําผลสรุปทีไ่ ด้มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
โดยรวมของการพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนด่านสิงขร จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ด้วยเครื่อ งมือ SWOT เพื่อ วิเคราะห์ ห าจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ของการพัฒนาการท่องเทีย่ วชายแดน
ด่านสิงขร
นํ าผลที่ได้มาสังเคราะห์เพื่อนํ าเสนอแนวทางการ
พัฒนาการท่องเทีย่ ว ใช้เครื่องมือการกําหนดกลยุทธ์แบบ TOWS
Matrix เพื่อ หากลยุ ท ธ์ก ารพัฒ นาเชิงรุก กลยุ ท ธ์ก ารพัฒ นาเชิง
ป้ องกัน กลยุทธ์การพัฒนาเชิงแก้ไข และกลยุทธ์การพัฒนาเชิงรับ
เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ วชายแดนด่านสิงขร
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ต่อไป

นิธกิ ร ม่วงศรเขียว และคณะ

5. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
5.1 ผลการวิจยั
ส่วนที่ 1 ศักยภาพของชายแดน ด่านสิงขร อําเภอเมือง
จัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ์ ในการพัฒ นาเป็ นจุ ด หมายปลายทาง
ทางการท่องเทีย่ ว
ได้จากการสัมภาษณ์ การลงพื้น ที่
และจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
“ด่านสิงขร” หรือมีชอ่ื เรียกอีกชือ่ หนึ่งว่า “ช่องสันพราน”
หรือ “ช่องสันพร้าว” เคยเป็ นช่องทางผ่านในการเดินทัพทัง้ ทัพไทย
และ ทัพพม่า (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) รวมทัง้ เป็ นเมือง
หน้าด่านในสมัยกรุงศรีอยุธยา สําหรับป้ องกันการบุกรุกของพม่าที่
เดิ น ทั พ เข้ า มาทางด่ า นสิ ง ขร นอกจากนั ้น ยั ง เป็ นเส้ น ทาง
คาบสมุ ท รที่ ใช้ ใ นการคมนาคมติ ด ต่ อ ค้ า ขาย เนื่ อ งจากเป็ น
เส้น ทางลัดระหว่ างอ่ าวไทยกับมหาสมุท รอิน เดีย เป็ น เส้น ทาง
ระหว่างทะเลอ่าวไทยทีจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ผ่านช่องสิงขรและ
เมืองตะนาวศรีไปยังเมืองท่ามะริดบนฝั ง่ ทะเลอันดามันทีป่ ากแม่น้ํา
ตะนาวศรี ถือเป็ นเส้นทางคมนาคมทีม่ คี วามสําคัญในทางการค้า
ระหว่างประเทศตะวันตกและประเทศตะวันออก โดยเฉพาะจีนและ
อินเดียมายาวนานนับพันปี
จากมติ ท่ี ป ระชุ ม คณะรัฐ มนตรีส ัญ จร อํ า เภอหัว หิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในวัน ที่ 27 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบ
การเปิ ด จุ ด ผ่ อ นปรนการค้ า พิ เศษด่ า นสิง ขร ดํ า เนิ น การใน 3
ประเด็นเพิม่ เติมสําหรับผู้ผ่านแดนชาวเมียนมา คือ 1) เป็ นพื้นที่
อนุ ญ าตในการเดิน ทางให้ ส ามารถเดิน ทางได้ถึ ง อํ าเภอเมือ ง
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 2) เอกสารทีใ่ ช้ในการเดินทาง คือ หนังสือ
เดิน ทาง, บัต รผ่ า นแดน และบัต รผ่ า นแดนชัว่ คราว และ 3)
ระยะเวลาให้พาํ นักได้ 1 คืน
ด่านสิงขรเป็ นสถานที่จาํ หน่ ายสินค้าพื้นเมืองของไทย
และเมียนมา สินค้าที่สําคัญได้แก่ เฟอร์นิ เจอร์ไม้ พัน ธุ์ไม้ชนิ ด
ต่ า งๆ เครื่ อ งประดั บ ที่ ทํ า จากหิ น และพลอยหลากชนิ ด มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยววันละ 500-1,000 คน การเชื่อมโยง
พื้น ที่ก ับ เมีย นมาผ่ านทางด่ านสิง ขร ตามแนวชายแดนติด กับ
หมู่บ้านมุด่อง ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่อยู่บนเชิงเขา อาชีพหลัก คือ ทํา
สวน ทําไร่ ค้าขาย สินค้าทีส่ ่งออกจากไทยไปหมู่บา้ นมุด่อง ได้แก่
อาหารกระป๋ อง นํ้ามันพืช และขนมขบเคีย้ ว เป็ นต้น
สํา หรับ การเชื่อ มโยงการค้า และการท่ อ งเที่ย วไปยัง
เมืองอื่นในเมียนมา ได้แก่ 1) มะริดซึง่ เป็ นเมืองขนาดใหญ่ มีสภาพ
เป็ นเกาะแก่งจํานวนมาก อยู่ห่างจากชายแดนไทยด้านด่านสิงขร
ประมาณ 180 กิโลเมตร เมืองมะริดมีความอุดมสมบูรณ์ ของสัตว์
นํ้ าเค็ม และทรัพยากรทางทะเลสูง เมืองตะนาวศรี เป็ นชุมชน
ขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่ น 2) เมืองตะนาว
ศรี ห่างจากชายแดนไทยด้านด่านสิงขร ประมาณ 100 กิโลเมตร
มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่ าไม้ เป็ นแหล่งสัตว์น้ํ าจืด และ
แร่ธาตุ ท่สี ําคัญ คือ ถ่ านหิน (ลิก ไนท์) และมีศกั ยภาพในการทํา
การเกษตรกรรม
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Cross- Border Tourism Development Strategy...
โอกาสเชื่อ มโยงด้านการค้าชายแดนไทย-เมีย นมามี
แนวโน้ ม ขยายตัว เช่ น สิน ค้าวัส ดุก่ อ สร้างมีแ นวโน้ ม ขยายตัว
เพิม่ ขึน้ เนื่องจากฝั ง่ เมียนมามีความเจริญมากขึน้ จึงต้องการวัสดุ
ก่อ สร้างมาสร้างบ้านเรือ นเป็ นจํานวนมาก การเชื่อ มโยงสิน ค้า
วัต ถุ ดิบ ด้า นการประมง จากเมือ งมะริด ที่ม ีเกาะถึ ง 800 เกาะ
สามารถนํ าเข้าผ่านช่องทางด่านสิงขร เพื่อเข้าสู่ภตั ตาคารในไทย
หรือส่งเป็ นวัตถุดบิ สําหรับแปรรูป โดยผูป้ ระกอบการไทยมีความ
พร้อม ที่จะรับซื้อสินค้าต่ างๆทัง้ สินค้าประมงและสิน ค้าทางการ
เกษตรจากเมีย นมา จึงมีผู้ป ระกอบการสิน ค้าอุ ป โภค บริโภค
ลงทุนค้าขายผ่านช่องทางด่านสิงขรมากขึน้ เนื่องจากเป็ นเส้นทางที่
ใกล้กว่าการผ่านด่านชายแดนไทย-เมียนมาโดยใช้เส้นทางอืน่
สําหรับศักยภาพด้านการท่องเที่ย วนัน้ ถ้ามีก ารเปิ ด
ด่านสิงขรเป็ นด่านถาวร โดยจะได้ประโยชน์ ในการเชื่อมโยงด้าน
ท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างไทยและเมียนมา โดยเฉพาะการสร้าง
เส้นทางท่องเทีย่ วใหม่ ทัง้ เส้นทางท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ ใน
เส้นทางจากด่านสิงขรเชื่อมไปยังตะนาวศรีและมะริด และเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงอ่ าวไทยกับทะเลอัน ดามัน เป็ นการ
เชื่อ มโยงจุดขายด้านทะเลของอ่ าวไทยและหมู่เกาะมะริดที่มหี มู่
เกาะกว่ า 800 เกาะ และเป็ นหมู่ เกาะที่ ไ ด้ ร ับ ความนิ ย มจาก
นักท่องเทีย่ ว และติดอันดับ 1 ใน 10 แหล่งดํานํ้าทีส่ วยงามทีส่ ุดใน
โลก ทําให้เกิดการแลกเปลีย่ นนักท่องเทีย่ วระหว่าง 2 ประเทศทัง้
นักท่องเทีย่ วท่องถิน่ และนักท่องเทีย่ วจากนานาชาติได้เพิม่ ขึน้
และจะเป็ นโอกาสทางการท่ อ งเที่ ย วของจัง หวั ด
ประจวบคีร ีข นั ธ์ และเป็ น ช่ อ งทางให้นั ก ลงทุ น ไทยไปลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเมียนมา เนื่องจากมะริดมีเพียงโรงแรม
ขนาดเล็ก ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว พร้อมขยายการลงทุนทัง้
ในฝั ง่ ไทยและเมีย นมา และขณะนี้ ม ีนัก ลงทุ น ชาวไทยได้ล งทุ น
โรงแรมในมะริดแล้ว (เตชพล ฐิตยรักษ์, 2558)
ส่ ว นที่ 2 ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ การ
ท่องเทีย่ วชายแดน ด่านสิงขร อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับองค์ประกอบด้านแหล่ง
ท่องเที่ย ว พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มคี วามต้อ งการ
แหล่งท่องเทีย่ วดึงดูดใจนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 54.8) มีการจัดการ
สิ่ง ปลูก สร้า งที่ ก ลมกลืน กับ ธรรมชาติ (ร้อ ยละ47.1) มีป้ ายสื่อ
ความหมายที่ ให้ค วามรู้แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ย ว (ร้อ ยละ 44.9) มีก าร
จัดการปรับภูมทิ ศั น์ โดยรอบแหล่ งท่ องเที่ย วให้สวยงาม (ร้อยละ
44.9) มีร ะบบรักษาความปลอดภัย ที่ม ีมาตรฐาน (ร้อ ยละ 43.3)
ความปลอดภัย ของแหล่งท่อ งเที่ย ว (ร้อ ยละ 43.0) มีเจ้าหน้ าที่/
พนักงานให้บริการที่มไี มตรีจติ (ร้อยละ 42.4) มีพ้นื ที่สําหรับจอด
รถเพียงพอ (ร้อยละ 41.8)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับด้านการเดินทางและการ
เข้าถึง พบว่ าผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ม ีค วามต้อ งการ ใน

nitikorn et.al.
ระดับมากทุกด้าน (ค่าเฉลีย่ =3.74 , S.D. = 0.63) เรียงลําดับดังนี้
การเดินทางท่องเที่ยวมีความสะดวก (ร้อยละ51.1) มีเส้นทางการ
เข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วในอําเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์อย่างเพียงพอ
(ร้อยละ49.5) มีป้ายบอกทางทีช่ ดั เจนไปยังแหล่งท่องเที่ยว (ร้อย
ละ46.7) คุณภาพของการให้บริการการขนส่งสาธารณะ (ร้อยละ
43.7) มีผปู้ ระกอบการขนส่งหลายรายเป็ นทางเลือกในการเดินทาง
(ร้อยละ 42.7) สภาพของเส้นทางสู่แหล่งท่องเทีย่ ว (ร้อยละ 42.7)
การเดินทางโดยรถสาธารณะภายในอําเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ไป
ยังแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ มีเพียงพอ (ร้อยละ 42.1)
ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มูล เกี่ย วกับ ด้านสิ่งอํ า นวยความ
สะดวกและทีพ่ กั พบว่าตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามต้องการ
ในระดับ มากทุ ก ด้าน (ค่ าเฉลี่ย =3.65, S.D. =0.70) เรีย งลําดับ
ดังนี้ มีพ่พี กั ให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ (ร้อยละ 43.3)
ทีพ่ กั มีคุณภาพและมาตรฐานทีด่ ี (ร้อยละ 43.0) ราคาของทีพ่ กั มี
ความเหมาะสม (ร้อยละ 42.7) มีสาธารณูปโภค(ไฟฟ้ า,นํ้ าประปา,
โทรศัพท์) (ร้อยละ 42.4) ทีพ่ กั มีเพียงพอต่อความต้องการ (ร้อยละ
41.8) มีสงิ่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ, ร้านค้า
ของทีร่ ะลึก (ร้อยละ 39.9) สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ มีสภาพดี
ใช้ ง านได้ (ร้อ ยละ 39.3) คุ ณ ภาพของของอาหารที่ ให้ บ ริก าร
(ความสดใหม่ /รสชาติ) (ร้อ ยละ38.4) มีร้านอาหารเพีย งพอต่ อ
ความต้อ งการ (ร้อ ยละ 38.4) ราคาของอาหารมีค วามเหมาะสม
(ร้อยละ 38.1)
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด้ า นกิ จ กรรมและ
นิทรรศการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามต้องการใน
ระดับมากทุ กด้าน (ค่าเฉลี่ย =3.65, S.D. =0.77) เรียงลําดับดังนี้
มีกิจ กรรมการท่ อ งเที่ย วที่ดํ าเนิ น การโดยชุ ม ชน (ร้อ ยละ42.7)
รูปแบบของเทศกาลมีความหลากหลาย แปลกใหม่ น่ าสนใจ (ร้อย
ละ 42.7 ) มีกจิ กรรมทีเ่ ชิดชูเอกลักษณ์ ของท้องถิน่ (ร้อยละ 41.8)
มีการจัดเทศกาลที่เชิดชูและอนุ รกั ษ์เอกลักษณ์ ของท้องถิน่ (ร้อย
ละ 41.8) ช่วงเวลาในการจัดเทศกาลต่างๆ มีความเหมาะสม (ร้อย
ละ 41.5) รูปแบบของกิจกรรมการท่ องเที่ยวมีค วามหลากหลาย
(ร้ อ ยละ 41.5) กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วมี ค วามเป็ นมิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิน่ (ร้อยละ 40.9) มีการจัดเทศกาล
ส่ ง เสริม การเดิน ทางท่ อ งเที่ ย ว และการประชาสัม พัน ธ์ แ หล่ ง
ท่ อ งเที่ย วจัดโดยการท่ อ งเที่ย วแห่ งประเทศไทย (ร้อ ยละ 40.6)
การจัดเทศกาลมีก ารประชาสัมพัน ธ์ท่ดี ี (ร้อยละ 37.8) กิจกรรม
การท่องเทีย่ วมีความน่ าสนใจ แปลกใหม่ (ร้อยละ 36.8)
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด้ า นแพ็ ค เก็ จ ที่ ม ี
ให้บริการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคี วามต้องการใน
ระดับปานกลางทุกด้าน (ค่าเฉลีย่ =3.51 , S.D. =0.79) เรียงลําดับ
ดังนี้ มีช่องทางการนํ าเสนอแพ็คเกจอย่างต่ อเนื่อง (ร้อยละ 42.7)
ราคาของแพ็ค เกจมีความเหมาะสม (ร้อ ยละ 41.8) แพ็ค เกจการ
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กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเทีย่ วชายแดน...
ท่องเทีย่ วมีบริการทีค่ รบถ้วนตลอดการท่องเทีย่ ว (ร้อยละ 40.2) มี
การจัดทําแพ็ค เกจการท่ องเที่ยวหลายรูปแบบ (ร้อ ยละ 39.6) มี
ช่องทางการนํ าเสนอแพ็คเกจที่หลากหลาย (ร้อยละ 39.3) มีการ
นําเสนอแพ็คเกจทีแ่ ปลกใหม่ น่ าสนใจ (ร้อยละ 39.0) แพ็คเกจการ
ท่องเที่ยวสามารถตอบสนองความต้องการ (ร้อยละ 39.0) มีการ
โฆษณาประชาสัม พัน ธ์แพ็ค เกจการท่อ งเที่ย วที่ม ีประสิท ธิภ าพ
(ร้อยละ 39.0) การจัดแพ็คเกจร่วมกับบริการอื่นๆ เช่น บัตรเครดิต
, โรงแรม (ร้อ ยละ 39.0) มีบริษัทนํ าเที่ยวหรือบริษัทตัวแทนการ
ท่องเที่ยวทีจ่ ดั มาท่องเทีย่ วอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ให้
เลือ กหลายแห่ ง (ร้อ ยละ 37.2) มีค วามสะดวกสบายในการจอง
และการชําระเงิน (ร้อยละ 36.5)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับด้านการให้บริการอื่นๆ
ของแหล่งท่องเที่ยว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคี วาม
ต้องการในระดับปานกลางทุกด้าน (ค่าเฉลีย่ =3.44 , S.D. =0.92)
เรียงลําดับดังนี้ มีตู้ ATM ให้บริการอย่างเพียงพอ (ร้อยละ 35.0) มี
ศูน ย์ช่วยเหลือนั ก ท่ อ งเที่ย วที่มปี ระสิท ธิภ าพ (ร้อ ยละ 33.4) ใน
แหล่ งท่ อ งเที่ย วมีบ ริก ารอิน เตอร์เน็ ต ไร้ส าย(WIFI)ฟรี (ร้อ ยละ
33.1) มีส ถานพยาบาลใกล้ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (ร้อ ยละ 33.1) มี
เจ้าหน้าที/่ ตํารวจเพียงพอให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว (ร้อยละ 33.1)
มีก ารประชาสัม พัน ธ์ ข ้อ มู ล แก่ นั ก ท่ อ งเที่ย ว (ร้อ ยละ 33.1) มี
มัค คุ เทศก์ท้อ งถิ่น ให้บ ริก าร ณ แหล่ งท่ อ งเที่ย ว (ร้อ ยละ 32.2)
ชุมชนท้องถิน่ มีความเป็ นมิตร และพร้อมให้ความช่วยเหลือ (ร้อย
ละ 31.3)
5.2 การอภิปรายผล
การอภิ ป รายผลที่ ไ ด้ จ ากการวิจ ัย ใช้ ก ารวิ เ คราะห์
SWOT สามารถอภิ ป รายผลในประเด็ น ที่เป็ นจุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ง
โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเทีย่ วชายแดนด่านสิงขร
ได้ดงั นี้
จุดแข็ง (S: Strengths)
1) ด่ า น สิ ง ขรตั ้ง อยู่ ใ ก ล้ ต ั ว อํ า เภ อเมื อ ง จั ง ห วั ด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ระยะทาง 22 กม. ได้เปรียบในด้านการเดิน ทาง
เข้าถึง
2) เส้นทางการเดินทางไปยังด่านสิงขรมีความสะดวกมี
ถนน 4 เลนทําให้การจราจรมีความคล่องตัวสูง
3) มีป้ายบอกทางชัดเจนจากถนนเพชรเกษมไปยังด่าน
สิงขร
4) เป็ นประตู จ ากกรุ ง เทพ ฯไปสู่ ภ าคใต้ ส ามารถ
เชือ่ มโยงเส้นทางการท่องเทีย่ ว การค้า การลงทุน ไปยังจังหวัดอื่น
5) เป็ นด่านเก่าแก่ มีช่อื เสียงมายาวนาน มีเรือ่ งราวทาง
ประวัตศิ าสตร์อนั ควรค่าแก่การศึกษา
6) ลักษณะทางกายภาพทางภูมศิ าสตร์ทไ่ี ด้เปรียบของ
ด่านสิงขรเป็ นภูเขา มีความเป็ นธรรมชาติ สามารถเชื่อมโยงในมิติ
ของการท่องเทีย่ ว

นิธกิ ร ม่วงศรเขียว และคณะ
7) สามารถจัด เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชื่อ มโยง เขาช่ อ ง
กระจกอ่าวน้อย ได้ภายใน 1 วัน
8) ด่ า นสิง ขรอยู่ ใกล้ท่ า เรือ นํ้ าลึก อํ าเภอบางสะพาน
ประมาณ 99 ก.ม. สะดวกสําหรับเส้นทางขนส่งไปยังภาคใต้และ
จังหวัดอื่นใกล้เคียง
9) มีส ถานพยาบาลบริเวณใกล้เคีย งด่ า นสิงขร ห่ า ง
ประมาณ 6 กม.
จุดอ่อน (W: Weaknesses)
1) พืน้ ทีม่ จี าํ กัด เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีข่ องกรม
ป่ าไม้ จึงทําให้ดาํ เนินกิจกรรมได้ยากติดขัดด้วยระเบียบราชการ
2) ยังไม่มศี นู ย์ช่วยเหลือนักท่องเทีย่ วทําให้
นักท่องเทีย่ วขาดความเชือ่ มัน่
3) บุคลากรทางการท่องเทีย่ วยังมีไม่เพียงพอ และไม่ม ี
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่
4) สินค้าทีน่ ํามาขายบริเวณตลาดการค้าชายแดนด่าน
สิงขร ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ามาจากถิน่ อื่น
5) ยังไม่มสี นิ ค้าทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของด่านสิงขรทีจ่ ะ
ดึงดูดใจให้นกั ท่องเทีย่ วมาซือ้ ซํ้า
6) ขาดการจัดระเบียบทางการค้า
7) ขาดการจัดระเบียบด้านสถานที่ เช่นการจอดรถ
8) สิง่ อํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร ทีพ่ กั และ
ร้านขายของทีร่ ะลึก ยังมีไม่เพียงพอ
9) ขาดคุณภาพในการบริการ ทัง้ เรือ่ งร้านอาหาร ทีพ่ กั
และร้านขายของทีร่ ะลึก
10) บริเวณด่านสิงขรไม่มธี นาคาร หรือ ตูเ้ อทีเอ็ม
โอกาส (O: Opportunities)
1) รัฐมีนโยบายเปิ ดเป็ นด่านถาวรทําให้ชาวต่างชาติ
สามารถเดินทางผ่านด่านสิงขรและทําการตรวจลงตราวิซ่าได้
3) เส้นทางการคมนาคมทีห่ น่ วยงานภาครัฐของไทย
กําลังดําเนินการทัง้ สร้างถนน 4 เลน และทํา Overpass เพือ่ เข้า
ด่านสิงขร จะก่อให้เกิดประโยชน์ทงั ้ ด้านการค้าชายแดน และการ
ท่องเทีย่ ว
4) ทางการพม่ากําลังดําเนินการสร้างถนนจากมะริด
มายังด่านสิงขร คาดว่าจะเสร็จในปี 2560
5) เมือ่ ถนนจากมะริดมายังด่านสิงขรสร้างเสร็จ จะเป็ น
เส้น ทาง Logistics จากเมือ งมะริดของพม่า ผ่านด่ านสิงขรไปยัง
เมืองปลายทางทัง้ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ และจังหวัดทางภาคใต้
อื่นๆ ซึง่ จะช่วยย่นระยะทาง
6) หมูบ่ า้ นมูด่องของพม่าทีต่ งั ้ อยู่ตดิ ชายแดนด่านสิงขร
ไม่มปี ั ญหาชนกลุ่มน้ อยทําให้โอกาสในด้านการท่องเที่ยว การค้า
และการลงทุน เจริญเติบโตสูงขึน้
7) มีห น่ วยงานราชการดู แ ลรักษาความปลอดภัย ใน
เส้นทางไปด่านสิงขร
อุปสรรค (T: Treats)
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1) ปั ญหาการปั กปั นเขตแดนระหว่างไทยกับพม่า ยังอยู่
ระหว่างการเจรจาของรัฐทัง้ 2 ฝ่ าย
2) ปั ญหาด้านความมันคงเป็
่
นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการ
เปิ ดเป็ นด่านถาวร
3) พืน้ ทีข่ องด่านสิงขรเป็ นของกรมป่ าไม้
หากจะขยายพืน้ ทีต่ อ้ งได้รบั ความยินยอม
4) บริเวณทีต่ งั ้ ของด่านสิงขรยังไม่มอี าคาร CIQ ซึง่ เป็ น
อาคารส่วนบริการด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
5) ขณะนี้ ด่านสิงขรเป็ น จุดผ่ อนปรนพิเศษเข้าออกได้
เฉพาะชาวไทยและชาวพม่า
6) ชาวเมียนมาทีเ่ ดินทางผ่านด่านสิงขรสามารถเข้ามา
พํานักได้เพียง 3 วัน และจํากัดให้อยู่ได้เฉพาะ อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์
7) นักท่องเที่ยวต่ างชาติไม่สามารถตรวจลงตราวีซ่าที่
ด่านสิงขรในขณะนี้ได้
8) ความร่วมมือในการเปิ ดเป็ นด่านถาวรต้องขึน้ อยู่กบั
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

6. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั สรุปได้ว่าแหล่งท่องเทีย่ วชายแดน
ด่านสิงขรอยู่ในระดับที่ 2 ระยะพัฒนา เนื่ องจากมีการพัฒนาสิ่ง
อํ า นวยความสะดวกและการเข้ า ถึ ง จนมี ค วามพร้ อ มรองรับ
นักท่องเทีย่ ว มีการเข้ามาลงทุนด้านการท่องเทีย่ วของภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีการประชาสัมพัน ธ์ข่าวสารถึงนัก ท่ อ งเที่ย ว และ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งถิ่ น รู้จ ัก และบอกต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วมีก าร
ปรับปรุงกิจกรรมและบริการทางการท่องเทีย่ วบ้างแล้ว
อย่างไรก็ดจี ากการวิเคราะห์สงิ่ แวดล้อมทางการ
ท่องเทีย่ วด้วยเครือ่ งมือ SWOT สามารถเสนอแนวทางการพัฒนา
แหล่งท่อ งเที่ยวอย่ างยั ่งยืน ของแหล่ งท่ องเที่ย วระดับที่ 2 ระยะ
พัฒนาด้วยการใช้เครือ่ งมือ TOWS Matrix และได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เชิงนโยบายเพือ่ นํากลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 กลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาการท่องเทีย่ วด่านสิงขร
กลยุทธ์เชิ งรุก (SO Strategy)
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
S1O1 ด่านสิงขรตัง้ อยู่ใกล้ตวั
อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ประมาณ 20
กิโลเมตร และมีนโยบายเปิ ด
เป็ นด่านถาวรทําให้ชาวต่างชาติ
สามารถเดินทางผ่านด่านสิงขร
และทําการตรวจลงตราวีซ่าได้

เป็ นเรือ่ งทีร่ ฐั ควรเห็น
ความสําคัญในการเร่งรัดเปิ ด
ด่านสิงขรเป็ นด่านถาวรเพือ่ ให้
มีจาํ นวนนักท่องเทีย่ วเข้ามาใน
พืน้ ทีม่ ากขึน้ ทัง้ ยังทําให้
การค้าบริเวณชายแดน
ขยายตัว ทําให้เศรษฐกิจดีขน้ึ

nitikorn et.al.
กลยุทธ์เชิ งรุก (SO Strategy)

ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย

S2O3 เส้นทางการเดินทางไป
ยังด่านสิงขรมีความสะดวก มี
ถนน 4 เลน และเส้นทางการ
คมนาคมทีห่ น่ วยงานภาครัฐ
ของไทยกําลังดําเนินการทัง้
สร้างถนน 4 เลน และทํา
Overpass เพือ่ เข้าด่านสิงขร จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย

ภาครัฐควรสร้างความร่วมมือ
กับหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะ
หน่ วยงานในระดับท้องถิน่
เพือ่ ให้ความใส่ใจในการ
ดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ท่องเทีย่ ว เช่น จัดทําถนน
ปลอดภัย มีการปลูกต้นไม้
ข้างทางเพือ่ ความร่มรืน่ งดงาม
มีป้ายบอกทางทีช่ ดั เจนไปยัง
แหล่งท่องเทีย่ วใกล้เคียง เป็ น
ต้น

S2O4 เส้น ทางการเดิน ทางไป
ยั ง ด่ า นสิ ง ขรมี ค วามสะดวก
กําลังดําเนิน การสร้างถนนจาก
มะริดมายังด่านสิงขร คาดว่าจะ
เสร็จในปี 2560

สร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐของทัง้ 2 ประเทศ มี
การร่างข้อตกลงทีช่ ดั เจน
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ทงั ้
ทางด้านการท่องเทีย่ ว และ
ด้านการค้ากับทัง้ สองประเทศ
รวมถึงมีความร่วมมือที่
ก่อให้เกิดเส้นทางการขนส่ง
เพือ่ กระจายสินค้าจากด่าน
สิงขรไปยังเมืองมะริดของพม่า
และยังเป็ นประตูการค้าไปยัง
ภาคใต้และจังหวัดอืน่ ๆ อีก
ด้วย

S3O7 มีป้ายบอกทางชัดเจน มี
การจัด Zoning บริเวณหน้า
ด่านให้คงความเป็ นธรรมชาติจะ
สร้างความเป็ นเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของด่านสิงขร

ภาครัฐควรสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ชุมชน เพือ่ หาเอกลักษณ์ของ
ด่านสิงขร และช่วยกัน
เผยแพร่ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ทัง้ กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถชี วี ติ เพือ่ ให้
เกิดการจัดการการท่องเทีย่ ว
อย่างยังยื
่ น

S7O5 ด่ านสิงขรอยู่ ใกล้ท่ าเรือ ภาครัฐ ควรสนั บ สนุ นและ
นํ้ า ลึ ก อํ า เภ อ บ า ง ส ะ พ า น สร้างความร่วมมือเพื่อให้เมียน
ประมาณ 99 ก.ม. และถ้าถนน มาสร้า งถนนได้สํ าเร็จ อัน จะ
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กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเทีย่ วชายแดน...
กลยุทธ์เชิ งรุก (SO Strategy)

ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย

จากมะริดมายังด่ านสิงขรสร้าง ก่ อ ให้ เกิด ประโยชน์ ท างด้ า น
เสร็จ จะเป็ น เส้น ทาง Logistics การค้ า อุ ต ส าห ก รรม การ
จากเมือ งมะริด ของพม่ า ผ่ า น ลงทุน และการท่องเทีย่ ว
ด่านสิงขรไปยังเมือ งปลายทาง
ทัง้ สมุทรสาคร กรุ งเทพฯ และ
จังหวัด ทางภาคใต้ อ่ืน ๆ ซึ่งจะ
ช่วยย่นระยะทาง

นอกการกลยุทธ์เชิงรุกแล้ว ยังมีกลยุทธ์
เชิงรับ ซึง่ นําเสนอในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 กลยุทธ์เชิงรับในการพัฒนาการท่องเทีย่ วด่านสิงขร
กลยุทธ์เชิ งรับ (WT
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
Strategy)
W1T3 พื้น ที่มจี ํากัด เนื่ อ งจาก
ส่วนใหญ่ เป็ นพื้น ที่ข องกรมป่ า
ไม้ จึงทําให้ดําเนิ น กิจกรรมได้
ยาก และพื้น ที่ข องด่ า นสิง ขร
เป็ น ของกรมป่ าไม้ ห ากจะ
ขยายพื้ น ที่ ต้ อ งได้ ร ั บ ความ
ยินยอม

หน่ วยงานภาครัฐในท้องถิน่
เช่น อบต.ควรมีการ
ประสานงานกับกรมป่ าไม้ และ
ระหว่างหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเจ้าของพืน้ ทีเ่ พือ่ ขออนุ ญาต
ใช้พน้ื ทีใ่ นการดําเนินกิจกรรมที่
ด่านสิงขรให้เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงดึงชุมชนให้ม ี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิน่

W2T7 ยัง ไม่ ม ีศู น ย์ ช่ ว ยเหลือ อบต. และด่านสิงขรควร
นักท่องเที่ยวและนักท่ องเที่ย ว ประสานงานกับกระทรวงการ
ต่างชาติไม่สามารถตรวจลงตรา ท่องเทีย่ วและกีฬาเพือ่ ขอความ
อนุ เคราะห์ในการจัดตัง้ ศูนย์
วีซ่าทีด่ ่านสิงขรในขณะนี้ได้
ช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว เพือ่
สร้างความมันใจให้
่
นักท่องเทีย่ วเมือ่ เดินทางมา
เทีย่ วด่านสิงขร จะทําให้
นักท่องเทีย่ วเกิดความรูส้ กึ
ปลอดภัย และถ้ามีเหตุการณ์ใด
ๆ เกิดขึน้ จะมีหน่วยงานที่
พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ
นักท่องเทีย่ วได้ตลอดเวลา

นิธกิ ร ม่วงศรเขียว และคณะ
กลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับเป็ นกลยุทธ์ในการพัฒนา
ซึ่งควรมีการเร่งรัดให้มกี ารดําเนินเพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
ในท้องถิน่ เป็ นไปได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ดี กลยุทธ์เชิงป้ องกัน
และกลยุทธ์เชิงแก้ไข ก็สามารถนํามาใช้ในบางสถานการณ์เพือ่ ให้
สามารถเปลี่ย นอุ ป สรรคเป็ น โอกาสได้ จึงนํ าเสนอกลยุ ท ธ์เชิง
ป้ องกันและกลยุทธ์เชิงแก้ไขไว้ในตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ตารางที่ 3 กลยุ ท ธ์เชิงป้ อ งกัน ในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วด่ าน
สิงขร
กลยุทธ์เชิ งป้ องกัน (ST
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
Strategy)
S1T1 ด่านสิงขรตัง้ อยู่ใกล้ตวั
อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ประมาณ 20
กม. และปั ญหาการปั กปั นเขต
แดนระหว่างไทยกับพม่า ยังอยู่
ระหว่างการเจรจาของรัฐทัง้ 2
ฝ่ าย

กระทรวงการต่างประเทศควร
สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ
ทัง้ 2 ฝ่ าย เพือ่ เจรจาให้ด่าน
สิงขรเปิ ดเป็ นด่านถาวร เพือ่
ประโยชน์ทางการค้าชายแดน
เสริมสร้างศักยภาพในการ
ลงทุนของต่างชาติ รวมถึงด้าน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วก็จะได้
ประโยชน์เช่นเดียวกัน

S8T7 มีหน่ วยงานราชการดูแล
รักษาความปลอดภัย ใน
เส้นทางไปด่านสิงขรแต่
นักท่องเทีย่ วต่างชาติไม่
สามารถตรวจลงตราวีซ่าทีด่ ่าน
สิงขรในขณะนี้ได้

มีตํารวจตระเวนชายแดน มี
หน่ วยงานเฉพาะกิจ จงอางศึก,
มีจุดตรวจของ สภต.คลองวาฬ
ให้การดูแลในเรือ่ งรักษาความ
ปลอดภัย ทําให้นกั ท่องเทีย่ ว
เกิดความมันใจในความ
่
ปลอดภัยเมือ่ มาเทีย่ วด่าน
สิงขร ซึง่ จะทําให้อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วเกิดความ
เจริญเติบโตขึน้

จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์เชิงป้ องกันเป็ นกลยุทธ์ท่ตี ้อง
อาศัยนโยบายภาครัฐในทุก ระดับโดยเฉพาะในระดับประเทศใน
การสนับสนุ น จึงทําให้เกิดขึน้ ได้ยาก
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ตารางที่ 4 กลยุทธ์เชิงแก้ไขในการพัฒนาการท่องเทีย่ วด่านสิงขร
กลยุทธ์เชิ งแก้ไข (WO
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
Strategy)
W9O3 ขาดคุ ณ ภาพ ใน
ก า ร บ ริ ก า ร ทั ้ ง เรื่ อ ง
ร้านอาหาร ทีพ่ กั และร้าน
ขายของทีร่ ะลึก มีเส้นทาง
การคมนาคมที่หน่ วยงาน
ภ าค รั ฐ ข อ งไท ย กํ า ลั ง
ดําเนินการทัง้ สร้างถนน 4
เล น แล ะทํ า Overpass
เพื่ อ เข้ า ด่ าน สิ ง ข ร จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์กบั ทุก
ฝ่ าย

อบต.อาจให้ค วามรู้ ให้ คํ าแนะนํ า
กับเจ้าของร้านค้า ผูป้ ระกอบการต่าง
ๆ เพื่ อ เพิ่ม คุ ณ ภาพในการบริก าร
ทัง้ ในเรื่องของทีพ่ กั ร้านอาหาร และ
ร้านขายของที่ร ะลึก และเมื่อ ทํ า ได้
อย่างมีคุณภาพแล้ว นักท่องเทีย่ วจะ
เกิ ด ความพึ ง พอใจ มีก ารบอกต่ อ
และกลับมาใช้บริการอีก

W10O1 บ ริ เ ว ณ ด่ า น
สิงขรไม่มธี นาคาร หรือ ตู้
เอที เอ็ ม และมีน โยบาย
เปิ ดเป็ นด่ า นถาวรทํ า ให้
ชาวต่ างชาติสามารถเดิน
ทางผ่านด่านสิงขรและทํา
การตรวจลงตราวิซ่าได้

ธน าค ารแห่ งป ระเท ศ ไท ย ค ว ร
พิ จารณ าจั ด ตั ้ ง ธน าค าร ห รื อ ตู้
เอที เอ็ ม เพื่ อ รองรับ ความต้ อ งการ
ของชาวบ้า น ชุ ม ชน นั ก ท่ อ งเที่ย ว
หรือ ผู้ม าเยือ น และเมื่อ ทุ ก ฝ่ ายเกิด
ความสะดวกในการมีธนาคาร จะทํา
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ท างการค้ า การ
ลงทุน เพิม่ ขึน้ ด้วย

กลยุทธ์เชิงแก้ไขเป็ นกลยุทธ์ท่ตี ้องอาศัยความร่วมมือจากผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงจะสามารถดําเนินการได้
นอกจากกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้ว
ในการทําการวิจยั ในระยะต่ อ ไป ควรมีการเสนอกลยุ ทธ์ในการ
จัด การ เพื่อ ให้การท่ อ งเที่ย วเกิดประโยชน์ สู งสุ ด แก่ ชุ ม ชน ณ
จุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ ว

nitikorn et.al.
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