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บทคัดย่อ
บทความวิจัยมี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อเสนอแนวทางการพัฒ นาขีดความสามารถของ
เครือข่ายธุรกิจดานาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ พืนที่วจิ ัยประกอบด้วย 1) เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
และ 3) เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต
สภาพการณ์ปัจจุบันของเครือข่ายธุรกิจดานาเพื่อการท่องเที่ยวของแต่ละพืนที่มี
ความแตกต่างกัน โดยพืนที่เกาะเต่าเป็นเครือข่ายที่มีผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
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การท่องเที่ยวสูงสุดในด้านต่าง ๆ ทังด้านที่พักแรม ร้านอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ นอกจากนัน
ยังมีศักยภาพของระบบสาธารณูปโภคที่มีความได้เปรียบกว่าพืนที่เกาะล้านและพืนที่เกาะ
ราชา ทังด้านการบริการของสถานพยาบาลและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งทังสองประเด็น
นีเป็นสิ่งสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับความต้องการขันพืนฐานของนักท่องเที่ยว และมีความจาเป็น
สาหรับกิจกรรมดานาเพื่อการท่องเที่ยว ทังนีเพราะการดานาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มี
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และเหตุการณ์เสี่ยงภัยสูง ทังจากขันตอนการดานา สภาพแหล่ง
ดานา รวมทังความผิดพลาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดานาลึกด้วย
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายธุรกิจดานาเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน คือ 1) การใช้มาตรการทางสังคมนาการใช้มาตรการทางกฎหมาย 2) การสร้าง
เครือข่ายในการเฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเล 3) การสร้างมาตรฐานการจัดการกิจกรรมดา
น าเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว 4) การก าหนดและควบคุ ม นโยบาย ควรเป็ น ความร่ ว มมื อ และ
การผสานกาลั งของภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคชุ มชน 5) การเร่ง สร้างความตระหนัก
การปลุกจิตสานึกการใช้ป ระโยชน์อย่างยั่ง ยืน และการสร้างองค์ความรู้และฐานมวลชน
เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ม กัน ที่ ดีต่ อ ทรั พ ยากรทางทะเล 6) การส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พผู้น า
การดานาของคนไทยให้เป็นมัคคุเทศก์หรือผู้นาการดานาท้องถิ่น

ค้าส้าคัญ: การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดานาลึก เครือข่ายธุรกิจ
Abstract
This research paper aims to propose the guidelines for capacity networking of Scuba
business for sustainable tourism. It employs both quantitative and qualitative research method
to study 3 areas of diving activity in Thailand; which are 1) Koh Tao, Surat Thani Province; 2)
Koh Lan, Chonburi Province; and 3) Koh Raja, Phuket Province.
The Existing situation of Scuba business networking in the studied areas are different.
The network in Koh Tao is the most related with tourism in terms of accommodation, restaurant,
and other small business. It is also more potential in terms of amenities, particularly in medical
and security services. Both of services are necessary service for Scuba diving tourism activity;
due to the activity is high risk of accident and incident from its procedure and equipment, as
well as the natural condition.
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The guidelines for capacity networking of Scuba business for sustainable tourism are
1) the use of social measures prior the legal measure; 2) the development of Marine Watch
Dog network from the existing Scuba business network; 3) the initiatives of Scuba tourism
standard; 4) the policy of cross-sectoral collaboration among private, public, and local agencies
in Scuba tourism; 5) the capacity building and development for sustainable development,
together with knowledge-based community in marine resources and its utilization; 6) the
promotion of local dive leader and tour guide for Scuba diving in Thailand.
Keywords: Tourism, Sustainable Tourism, Scuba Diving, Scuba Business Network

บทน้า
กิจกรรมดานาลึก (SCUBA Diving) เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Activity) อย่าง
หนึ่งที่สร้างและกระจายรายได้กับพืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย โดนเฉพาะพืนที่เกาะล้าน
จังหวัดชลบุรี เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต จัดเป็นพืนที่ทีมีการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งในการเรียนการสอนดานาลึก และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวดานาลึกในปริมาณสูง (สุชาย วรชนะนันท์ และคณะ, 2555) ซึ่งการท่องเที่ยวดา
นาลึกนีเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายตลอดการเดินทางในราคาสูง เกี่ยวข้องและ
เชื่อมโยงกับธุ รกิจบริการทั งในและนอกพืนที่ ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวด าน าลึก ประเทศไทยมี
การจัดการเรียนการสอนดานาลึกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล มีนักดานา
ลึกผ่านการอบรมทักษะการดานาระดับต่าง ๆ จากประเทศไทยเป็นเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
รวมทังกลับมารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดาน าให้สูงขึนด้ วย นอกจากนันนักท่องเที่ ยว
ด านาลึกยังเป็นกลุ่มที่มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สร้างผลกระทบเชิงลบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เครือข่ายธุ รกิจดาน าเป็นระบบและกลไกของการท่องเที่ยวดาน าลึก ประกอบด้วย
ธุรกิจบริการเฉพาะด้านการดานาลึก อาทิ ร้านขายอุปกรณ์ดานาลึก โรงเรียนสอนการดานาลึก
เรือบริการนักดานาลึก เป็นต้น นอกจากนันยังมี ธุรกิจบริการพืนฐานของการท่องเที่ยว อาทิ
โรงแรมที่ พั ก ร้ านอาหาร การขนส่ ง สาธารณะ เป็ น ต้ น ทั งนี เครื อข่ า ยธุ รกิ จ ด าน าเป็ น
ระบบปฏิ บั ติ การเชิ งพื นที่ ที่ มี ผลประโยชน์ ทางธุ รกิ จร่ วมกั น และมี การเชื่ อมโยงกั บระบบ
การบริหารการพัฒนาพืนที่ของภาครัฐ รวมทังมีความสัมพันธ์กับชุมชนในพืนที่อกี ด้วย จึงทาให้
เครือข่ายธุรกิจดานาเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการสร้างผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
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ให้กับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกับการสร้างผลประโยชน์ด้านสังคมและ
ด้านวัฒนธรรมให้กับชุมชนในพืนที่ การพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายธุรกิจดานาจึงเป็ น
การยกระดับระบบและกลไกทางธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
และด้ านวั ฒนธรรม มี สอดคล้ องกั บแนวทาง Sustainable Consumption and Production ตาม
กรอบแนวคิดสากลของการพั ฒนาอย่ างยั่งยืนที่ อ้างไว้ ในวิสั ยทั ศน์ “The Future We Want”
(United Nations, 2012)

พืนที่วิจัย
บทความวิจัยนี มี วัตถุ ประสงค์เพื่ อเสนอแนวทางการพั ฒนาขีดความสามารถของ
เครือข่ายธุ รกิจด าน าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยพืนที่วิจัยมี ลั กษณะเป็ นเกาะที่แยก
จากแผ่นดินใหญ่ และที่มี กิจกรรมการท่องเที่ยวด าน าลึก ทั งนี พืนที่วิจัยจะต้องไม่เป็นเกาะ
ที่ อยู่ ในเขตอุ ท ยานแห่ งชาติ เนื่ องจากพื นที่ ดั งกล่ าวไม่ สามารถใช้ เ ป็ น สถานที่ ตั งกิจการ
เพื่อดาเนินธุ รกิจได้ ตามกฎหมาย ดั งนั นพืนที่ในการวิจัยนีประกอบด้วย 1) เกาะเต่า จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 2) เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี และ 3) เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต

ขอบเขตเชิงเนือหา
การวิจัยนีมุ่งประเด็นเนือหาที่กิจกรรมดานาลึกเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง ซึ่ง
การดานาสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ (กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว, ม.ป.ป.) คือ 1) การดานาตืน
(Snorkeling หรือ Skin Diving) เป็นการดานาระดับผิวนา มีความลึกไม่มากนัก สามารถดานาได้
โดยไม่ มี ถั งอากาศช่ วยในการหายใจ มี เพี ยงแค่ หน้ ากากด าน า ท่ อหายใจ ชู ชี พและตี นกบ
2) การด าน าลึ ก แบบใช้ ถั ง อากาศ (Self-contained Underwater Breathing Apparatus Diving:
SCUBA Diving) เป็นการด าน าที่ มี ระดั บลึกลงไปจากผิวน า ต้องใช้อุปกรณ์ถังอากาศเพื่อช่ วย
หายใจ ซึ่งผู้ที่ จะสามารถด าน าลึ กได้ต้ องผ่านการเรี ยนในหลั กสู ตรเริ่ มต้ น ได้แก่ หลั กสู ตร
นักด าน าขันต้น (Open Water Diver Course) ผู้ด าน าลึ กสามารถเรียนหลั กสู ตรนั กด าน าขันสู ง
(Advanced Open Water Diver Course) ต่ อ ไปจนถึ ง หลั ก สู ต รนั ก ด าน ากู้ ภั ย (Rescue Diver)
เมื่อสาเร็จผ่านหลั กสูตรนั กดานากู้ภั ยแล้ว นักดานายังสามารถเลือกเรียนต่อได้สองแนวทาง
ได้แก่ การเรียนการดานาแบบพิเศษ ซึง่ มีให้เลือกมากมายหลายอย่าง เช่น นักดานาลึก นักดานา
ในเรือจม ดานากลางคืน ดานาในกระแสนา ฯลฯ อีก 5 สาขา ทาให้นักดานาได้รับการรับรองเป็น
Master Scuba Diver ซึ่ งเป็ นระดั บสู งสุ ดของการเป็ น นั กด าน าแบบนั นทนาการ หรื อ เรี ยน
หลักสูตรการเป็นผู้ควบคุมการดานา (Divemaster) ซึ่งจะทาให้สามารถไปเรียนต่อเป็นผู้ฝึกสอน
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การด าน าได้ 3) การด าน าลึ กแบบไม่ติดถังอากาศ (Self non-contained Underwater Breathing
Apparatus Diving: SNUBA Diving) เป็นการดานาแบบใหม่ที่ใช้อากาศ จากบนผิวนาแทนการพกถัง
อากาศลงไปใต้นา โดยใช้อุปกรณ์ดานาพืนฐานได้แก่ หน้ากาก ตีนกบ เข็มขัดถ่วงนาหนัก และ
ท่ออากาศ ยาวไม่เกิน 6 เมตร ต่อเข้ากับเครื่องส่งหรือถังอากาศที่ลอยอยู่เหนือผิวนาด้วยทุ่นลอย
ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ตามแรงดึงของคนที่ลงไปดานา การดานาแบบ SNUBA เหมาะสาหรับผู้ที่ไม่มี
ใบอนุญาตของสถาบันดานา
กิ จกรรมด าน าลึ ก ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมการท่ องเที่ ยว จึ งได้ ถู กน ามาพิ จารณาร่ วมกั บ
องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ของการท่ องเที่ ยวได้ แ ก่ 1) การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ องเที่ ยว 2) ที่ พั ก แรม
3) สิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ฐานความคิดของการวิจัยนีคือ การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการผสานประโยชน์ของการอนุรักษ์และการพัฒนา โดยที่การท่องเที่ยวสามารถใช้
ในการสร้างประโยชน์สาธารณะโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม
ซึ่งสามารถดาเนินการควบคู่กับการสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และด้านธุรกิจที่ดาเนินการอยู่
แล้ว นอกจากนันการท่องเที่ยวยังเป็ นกลไกในการบริการการพัฒนาโดยใช้พืนที่เป็ นตั วตั ง
ผ่านการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และการผสานพลังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาควิชาการ
และภาคประชาสังคม ในการบูรณาการภารกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายสากล “The Future We Want” (United Nations, 2012)

วิธีด้าเนินการ
การดาเนินการวิจัยเริ่มจากส ารวจและวิเคราะห์สภาพการณ์ปั จจุบั นของเครื อข่าย
ธุรกิจดานาเพื่อการท่องเที่ยว โดยการวิจัยเชิงพืนที่เพื่อยืนยันสภาพปัจจุบันของพืนที่วิจัยกับ
ผลการทบทวนเอกสาร พร้อมกับการศึกษาขีดความสามารถด้านการจัดการการท่องเที่ ยว
โดยการสัมภาษณ์และสนทนาเชิงลึกกับผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่ายธุรกิจ
ด าน า แล้ วน ามาวิ เคราะห์ ร่ วมกั บ ผลการศึ กษาความคิ ดเห็ นของนั ก ท่ องเที่ ยวที่ มี ต่ อขี ด
ความสามารถของเครื อข่ า ยธุ รกิ จด าน า ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ยเชิ ง ปริ ม าณ เก็ บ ข้ อมู ล โดยใช้
แบบสอบถามนั ก ท่ องเที่ ยวด าน าลึ ก ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารจากผู้ ป ระกอบการในพื นที่ ห รื อ หรื อ
นักท่องเที่ยวที่ซือรายการท่องเที่ยวจากที่อ่ืนแต่มาใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดานาใน
พืนที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งไม่
มีการเก็บสถิติจานวนนั กท่ องเที่ยวด านาลึก จึงก าหนดขนาดกลุ่มตั วอย่างที่ 400 ตั วอย่าง
ตามแนวทางของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดั บค่าความเชื่อมั่ นที่ร้อยละ 95 และระดั บ
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 โดยได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ 384 ชุด (กัลยา วาณิชย์บัญชา,
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2549, 74) 3) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แ บบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า งและ
แบบสอบถามเพื่ อการเก็ บ ข้ อมู ล กั บ นั ก ท่ องเที่ ย วกลุ่ ม ด าน าลึ ก น าแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Content Validity) จานวน 3 ท่าน หลังจาก
นันได้นาแบบสอบถามไปทาการทดสอบ (Try Out) กับนักท่องเที่ยวจานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบ
หาความเชื่ อมั่ น (Reliability) ของเครื่ องมื อ โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของคอรนบาค
(Cronbach Alpha Coefficient) จากการนาแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.9680 4) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาแบบสอบถามที่ได้ไปทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
จริงกับกลุ่มตัวอย่ างที่ก าหนดไว้ จานวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตั วอย่างแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) โดยกระจายไปยังพืนที่ที่ศึกษาทัง 3 พืนที่ 5) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) สถิ ติ ที่ ใช้ ได้ แ ก่ ความถี่ ค่ า ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และสถิติเชิงอนุ มาน
(Inference Statistics) การค านวณสั มประสิทธิ์สหสั มพันธ์แบบเพียรสั น (Pearson Correlation)
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคานวณทางสถิติ

ผลการวิจัย
สภาพปัจจุบันของเครือข่ายธุรกิจดานาเพื่อการท่องเที่ยวสะท้อนให้เห็นว่า ประเภท
ธุรกิจมีความร่วมมือกันโดยเฉพาะผู้ป ระกอบการธุรกิจดานาหรือเป็นของธุรกิจดาน ากับ
ธุรกิจที่พักซึ่งเป็นผลจากลักษณะเฉพาะของการดานาเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการดานา
ลึก (SCUBA Diving) ของนั ก ท่องเที่ยวชาวต่า งชาติห รือแม้ แต่นัก ท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้อง
โดยสารเครื่องบิน ท าให้ต้องใช้เ วลาหลั งการด าน าลึกเป็ น เวลา 24 ชั่ วโมงเป็ น อย่า งน้อย
จึงโดยสารเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย ลักษณะดังกล่าวผู้ประกอบการธุรกิจดานามีความ
เข้าใจถึงความต้องการและข้อจากัดเป็นอย่างดี จึงเกิดเครือข่ายธุรกิจดานาด้านอุปทานขึน
ทั งนีธุ รกิจที่พัก ย่อมด าเนิน การอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนีผู้ป ระกอบการด าน ายัง
เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเรือข้ามฝากและเรือให้บริการดานา ตลอดจน ผู้ประกอบการ
อาหารและเครื่องดื่มภายในพืนที่และโดยรอบของการดาเนินธุรกิจดานา อย่างไรก็ตามมี
ผู้ประกอบการแบบครบวงจรบ้างแต่มีเพียงไม่กี่ราย
ประเภทธุรกิจมีความร่วมมือกันโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจดานาหรือเป็นของ
ธุ รกิจด านากับ ธุ รกิจที่พัก ซึ่งเป็ น ผลจากลั กษณะเฉพาะของการด าน าเพื่อการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะการดานาลึก (SCUBA Diving) ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดานาทังชาวต่างชาติรวมถึง
ชาวไทย ผู้ประกอบการธุรกิจดานามีความเข้าใจถึงความต้องการและข้อจากัดเป็นอย่างดี
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จึง เกิด เครือข่ายธุ รกิจ ด าน าด้า นอุป ทานขึ น ทั งนีธุ รกิจที่พัก ย่อมด าเนิน การอาหารและ
เครื่องดื่ม นอกจากนีผู้ประกอบการดานายังเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเรือข้ามฝากและเรือ
ให้บริการดานา ตลอดจน ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มภายในพืนที่และโดยรอบของ
การดาเนินธุรกิจดานา ทังนีมีผู้ประกอบการแบบครบวงจรบ้างเพียงเล็กน้อย แนวทางการ
พัฒนาขีดความสามารถของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวดานาลึกจาแนก
เป็นประเภทได้ตามที่ได้ดาเนินการศึกษาประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 1) การเดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวดานาลึก ในด้านมาตรฐาน ราคา กฎหมาย ความเท่าเทียม ระบบสารสนเทศ
2) ท่ า เที ย บเรื อ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การขยายท่ า เที ย บเรื อ การปรั บ ปรุ ง ให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล 3) เรือที่ให้บริการดานาลึก การบังคับใช้กฎหมาย การรักษาสิ่งแวดล้อม
การอบรมบุคลากร การแจ้งข้อกาหนดให้แก่ผู้ใช้บริการ การสร้างเครือข่ายและ การจัดตัง
กองทุน 4) ที่พักที่นักท่องเที่ยวกลุ่มดานาลึกเลือกใช้บริการ การจัดสิ่งอานวยความสะดวก
การรักษาสิ่งแวดล้อม การอบรมบุคลากร และ การพัฒนาด้านเครือข่าย 5) การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ระหว่า งการท่องเที่ ยวด าน าลึก การรัก ษาสิ่ง แวดล้อม การอบรม
บุคลากร และการพัฒนาเครือข่าย 6) การบริหารจัดการโดยภาครัฐที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
ด าน าลึ ก การร่ ว มกั น มี ข้ อ ตกลงเฉพาะของพื นที่ เ พื่ อ การดู แ ลทรั พ ยากร กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นักท่องเที่ยวกลุ่มดานาลึกได้แสดงความคิดเห็นต่อความคาดหวังและประสบการณ์ต่อธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวดานาลึกทัง ความคาดหวังต่อการเดินทางโดยกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวกลุ่มดานาลึกมีค่าเฉลี่ยที่ 3.28 ระดับดีมากสูงกว่าประสบการณ์ที่ค่าเฉลี่ยที่
2.99 อยู่ในระดับดีปานกลาง และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.415 ซึ่งแสดงว่าระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและประสบการณ์ต่อการเดิ นทางมีความสัมพันธ์กันอยู่
ในระดับต่า ความคาดหวังต่อท่าเทียบเรือที่ให้บริการท่องเที่ยวดานาลึกโดยกลุ่มตัวอย่าง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ด าน าลึก มี ค่า เฉลี่ ย ที่ 3.28 อยู่ ใ นระดั บ ดี ม ากแต่ เ มื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ
ประสบการณ์พบว่ายังสูงกว่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดานาลึกที่มีคา่ เฉลี่ยที่ 3.04
อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ ท่ า กั บ 0.426 ซึ่ ง แสดงว่ า ระดั บ
ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ า งความคาดหวั ง และประสบการณ์ ต่ อท่ า เทีย บเรื อ ที่ ใ ห้บ ริ ก ารการ
ท่องเที่ยวดานาลึกมีความสัมพันธ์กันในระดับต่า ความคาดหวังต่อเรือที่ให้บริการดานาลึก
โดยกลุ่ม ตัวอย่างนั กท่องเที่ยวกลุ่มด าน าลึกได้ค่าเฉลี่ยที่ 3.33 อยู่ในระดั บ ดีม ากแต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับประสบการณ์พบว่ายังสูงกว่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดานาลึกที่
ได้ค่าเฉลี่ยที่ 3.11 อยู่ในระดับดีมาก และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.499 ซึ่งแสดงว่า
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ระดับความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและประสบการณ์ต่อเรือที่ให้บริการท่องเที่ยวดา
นาลึกมีความสัมพันธ์กันอยูใ่ นระดับต่า ความคาดหวังต่อที่พักโดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
กลุ่มดานาลึกได้ค่าเฉลี่ยที่ 3.31 อยู่ในระดับดีมากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับประสบการณ์พบว่า
ยังสูงกว่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดานาลึกที่ได้ค่าเฉลี่ยที่ 3.17 อยู่ในระดับดีมาก
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.493 ซึ่งแสดงว่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหวังและประสบการณ์ต่อการบริการที่พักกลุ่มนักท่องเที่ยวดานาลึกมีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่า ความคาดหวังต่อการบริการอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวกลุ่มดานาลึกได้
ค่าเฉลี่ยที่ 3.34 อยู่ในระดั บ ดีม ากแต่เ มื่อเปรียบเทียบกับ ประสบการณ์พบว่า ยัง สู ง กว่ า
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดานาลึกที่ได้ค่าเฉลี่ยที่ 3.18 อยู่ในระดับดีมาก และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.437 ซึ่งแสดงว่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง
และประสบการณ์ ต่ อ การบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วด าน าลึ ก มี
ความสั ม พันธ์ในระดั บ ต่ า ความคาดหวัง ต่อการบริห ารจัด การโดยรัฐของกลุ่ม ตั วอย่ า ง
นัก ท่องเที่ยวกลุ่ม ด าน าลึก ได้ค่า เฉลี่ย ที่ 3.02 อยู่ในระดั บ ดีม ากแต่เ มื่ อเปรี ยบเทีย บกั บ
ประสบการณ์พบว่าสูงกว่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดานาลึกที่ได้ค่าเฉลี่ยที่ 2.55
อยู่ในระดั บ ดีป านกลาง และค่า สั ม ประสิท ธิ์ส หสัม พัน ธ์เ ท่า กับ 0.386 ซึ่ง แสดงว่า ระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและประสบการณ์ต่ อการบริหารจัดการโดยรัฐต่อกลุ่ม
นักท่องเที่ยวดานาลึกมีความสัมพันธ์ในระดับต่า

อภิปรายผล
สภาพการณ์ปัจจุบันของเครือข่ายธุรกิจดานาเพื่อการท่องเที่ยวของแต่ละพืนที่มี
ความแตกต่างกัน โดยพืนที่เกาะเต่าเป็นเครือข่ายที่มีผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยวสูงสุดในด้านต่าง ๆ ทังด้านที่พักแรม ร้านอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ นอกจากนันยังมี
ศักยภาพของระบบสาธารณูปโภคที่มีความได้เปรียบกว่าพืนที่เกาะล้านและพืนที่เกาะราชา
ทังด้านการบริการของสถานพยาบาลและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งทังสองประเด็นนีเป็น
สิ่ง ส าคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับ ความต้องการขันพื นฐานของนั ก ท่ องเที่ ยว และมี ค วามจาเป็ น
สาหรับกิจกรรมดานาเพื่อการท่องเที่ยว ทังนีเพราะการดานาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มี
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และเหตุการณ์เสี่ยงภัยสูง ทังจากขันตอนการดานา สภาพแหล่ง
ดานา รวมทังความผิดพลาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดานาลึกด้วย
ขีดความสามารถของเครือข่ายธุ รกิจดานา ด้านการให้บริการของผู้ให้บ ริก ารใน
เครือข่ายธุรกิจดานานันไม่อยู่ในระดับที่ดีเ พียงพอ ท าให้สิ่ งที่ได้รับจากการท่องเที่ยวนัน
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ต่ากว่าความคาดหวังที่คิดไว้ก่อนเดินทางมาท่องเที่ยว เพราะเป็นการซือการบริการ แต่ผลที่
ได้รับนันไม่สูงเทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนทาให้เสมือนว่าไม่คุ้มค่ากับการท่องเที่ยว หรือ
เกิดจากการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารในด้านการท่องเที่ยวจากภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ก ารโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ ทั งในสื่ อ หลั ก และสื่ อสั ง คมออนไลน์ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจดานาเอง หรือเกิดจากความต้องการ
ของตัวนัก ท่องเที่ยวเองที่มักจะคาดหวังการบริก ารและสิ่ง อานวยความสะดวกจากการ
ท่องเที่ยวในระดับที่สูง
ด้านการเข้าถึงพืนที่ดานาลึกของทังสามพืนที่มีความสะดวก มีความหลากหลายของ
วิธีการเดินทาง มีการจัดการดานาที่นักท่องเที่ยวกลุ่มดานาลึกที่สามารถใช้บริการได้
ด้ า นการบริ ก ารที่ พั ก ในทุ ก พื นที่ วิ จั ย มี ที่ พั ก ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย
มีป ริม าณมากที่ส ามารถรองรับ นั กท่องเที่ยว แต่ยัง มี ปั ญ หาเรื่องการบริห ารจัดการและ
การบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวดานาลึกเนื่องจากระยะเวลา
การพานักที่มีความต้องการที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือนักท่องเที่ยวทั่วไป
ด้านการบริหารอาหารและเครื่องดื่มในการให้บริการนักท่องเที่ยวดานาลึกนันเป็น
การดาเนินการบนเรือที่ให้บริการนานักดานาไปยังจุดดานาทาให้มีข้อจากัดบางประการที่
เกิดจากด้านการสื่อสาร หรือตัวของนักท่องเที่ยวเอง

สรุปผล
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายธุรกิจดานาเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนมีดังนี
1) การใช้มาตรการทางสังคมนาการใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยการสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมการมีส่วนร่วม กระตุ้นความ
ร่วมมือ และ สร้างการผสานกาลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน ในการร่วมกัน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ หลังจากนันจึงใช้มาตรการทาง
กฎหมายในการเมื่อเริ่มมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึน
2) การสร้า งเครือข่า ยในการเฝ้ า ระวัง ทรัพ ยากรทางทะเล (Marine Watch Dog)
เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ นักท่องเที่ยว คนในชุมชน รวมทังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมดานาและการท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการดูแลรัก ษาทรัพยากรทางทะเล ร่วม
ติดตามและรายงานสถานการณ์ของกิจกรรมดานาเพื่อการท่องเที่ยว รวมทังร่วมป้องกัน
ผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยวทีมีตอ่ ทรัพยากรทางทะเล
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3) การสร้างมาตรฐานการจัดการกิจกรรมดานาเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมาตรฐานนี
เป็นมาตรฐานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมดานาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่ใช่มาตรฐาน
แข่ ง ขั นและเพิ่ม ศัก ยภาพธุ ร กิจด าน าเพื่ อเพิ่ม รายได้ จากการท่อ งเที่ ย ว ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ม
ผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรทางทะเล มาตรฐานนีจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ซึ่ ง ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งต่ า งๆจะได้ พั ฒ นาและยกระดั บ สู่ ม าตรฐานสากลต่ อ ไป การสร้ า ง
มาตรฐานนีจาเป็นต้องใช้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐอย่างน้อย 3 หน่วยงาน คือ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ในบทบาทของผู้ อนุรักษ์ทรัพยากร) กรมการท่องเที่ยว (ใน
บทบาทของผู้ พัฒ นาอุป ทานของการท่องเที่ยว) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ใน
บทบาทของผู้ส่งเสริมอุปสงค์ของการท่องเที่ยว) นอกจากนันอาจยังต้องมีความร่วงมมือจาก
หน่วยงานอื่นๆทังภายในประเทศและต่างประเทศด้วย
4) การกาหนดและควบคุมนโยบาย ควรเป็นความร่วมมือและการผสานกาลังของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคชุมชน โดยภาครัฐมีบทบาทในการเป็นผู้กากับดูแล (Regulator)
และ ผู้เอืออานวย (Facilitator) ภาคเอกชนมีบทบาทในการเป็นผู้ดาเนินงาน (Operator) และ
ผู้ ก ระจายผลประโยชน์ (Benefit Distributor) ส่ ว นภาคชุ ม ชนมี บ ทบาทในการเป็ น ผู้ ดู แ ล
ทรัพยากร
5) การเร่ ง สร้ า งความตระหนั ก การปลุ ก จิ ต ส านึ ก การใช้ ป ระโยชน์อ ย่ า งยั่ง ยืน
(Sustainable Concept) และการสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละฐานมวลชน (Capacity Building)
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตอ่ ทรัพยากรทางทะเล
6) การส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้นาการดานาของคนไทยให้เป็นมัคคุเทศก์หรือ
ผู้นาการดานาท้องถิ่น (Local Dive Leader)
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