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บทคัดยGอ
บทความวิจัยมีวัตถุประสงค5เพื่อ 1) วิเคราะห5องค5ประกอบเชิงสำรวจของการจัดการชายหาดปCาตอง
และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการชายหาดปCาตอง การวิจัยใชKรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี คือ
การวิจัยเชิงคุณภาพ มีผูKใหKขKอมูลสำคัญไดKแกQ นักทQองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตQางประเทศ จำนวน 30 คน
คัดเลือกผูKใหKขKอมูลสำคัญโดยการเลือกแบบเจาะจง คือเจาะจงเปWนนักทQองเที่ยวที่เดินทางมาทQองเที่ยวยัง
ชายหาดปCาตองขณะทำการเก็บขKอมูล เครื่องมือการวิจัยคือแบบสัมภาษณ5 วิเคราะห5ขKอมูลเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห5เชิงเนื้อหา สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ กลุQมตัวอยQางแบQงเปWนนักทQองเที่ยวชาวไทย 200 คนและ
นักทQองเที่ยวชาวตQางชาติ 200 คน โดยคัดเลือกกลุQมตัวอยQางแบบโควตKา เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถาม
วิเคราะห5ขKอมูลโดยใชKสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงสำรวจดKวยวิธีการสกัดองค5ประกอบ
หลักดKวยวิธี Principal Components Analysis และเลือกวิธีการหมุนแกน Varimax
ผลการวิจัยพบวQา 1) การวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงสำรวจของการจัดการชายหาดปCาตองสามารถจัด
องค5ประกอบประสิทธิภาพการจัดการชายหาดไดK 6 องค5ประกอบจากทั้งหมด 39 ตัวแปร ไดKแกQ ดKานกายภาพ
ชายหาด ดKานการแบQงเขต ดKานผูKประกอบการ ดKานความปลอดภัยและสิ่งสนับสนุนการทQองเที่ยว ดKาน
สิ่งแวดลKอม และดKานสุขอนามัย 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการในแตQละองค5ประกอบพบวQา
ประสิทธิภาพการจัดการชายหาดสูงสุด ไดKแกQ ความกวKางของชายหาด ความเหมาะสมของการใหKบริการของ
สถานบันเทิง ปริมาณรKานอาหาร ความเหมาะสมของการใหKบริการกิจกรรมทางน้ำ ความใสของน้ำทะเล ความ
เพียงพอและความพรKอมใชKงานของหKองอาบน้ำและหKองน้ำสาธารณะ ดKานที่มีประสิทธิภาพการจัดการต่ำที่สุด
ไดKแกQ ความสะอาด ความปลอดภัยของถนน ความเหมาะสมของราคา จำนวนที่จอดรถสาธารณะ การจราจร
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และ ความสะอาดของหKองอาบน้ำสาธารณะ โดยผลการศึกษาสามารถนำไปประยุกต5ใชKเพื่อวางแผนการจัดการ
การทQองเที่ยวไดKในอนาคต
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ; การจัดการชายหาด; การวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงสำรวจ; หาดปCาตอง

Abstract

The research article consisted of the following objectives: (1) to conduct the
exploratory factor analysis of Patong beach management; and 2) to evaluate the efficiency of
Patong beach management. The study used a mixed-methods approach. The qualitative
approach included 30 Thai and foreign tourists who were chosen using purposive sampling,
i.e. tourists who visited Patong Beach while the data were being collected. The research
instrument was an interview form. The qualitative data were analyzed by content analysis.
The quantitative approach included 200 Thai tourists and 300 foreign tourists who were
selected using quota sampling. The research instrument was a questionnaire. The obtained
data were analyzed by using descriptive statistics while the exploratory factor analysis used
principal component analysis and Varimax rotation technique.
From the study, the following results are found: (1) The exploratory factor analysis of
Patong beach management consists of 6 components from 39 variables which are physical
beach, zoning, entrepreneurs, safety and conditions contributing to tourism, environment, and
hygiene; (2) From the evaluation of management efficiency, the following components found
to have the highest level of management efficiency: beach width, the suitability of the service
provided by nightclubs, the amount of restaurants, the suitability of water activities, the water
visibility (at sea), the sufficiency and preparedness of bathrooms and public toilets. The
components with the lowest level of management efficiency are: hygiene, road safety, suitable
pricing, the amount of public parking, traffic, and the cleanliness of public bathrooms. The
research results can be used to plan tourism management in the future.
Keywords: Efficiency; Beach Management; Exploratory Factor Analysis; Patong Beach

บทนำ
ชายหาด เปWนพื้นที่ที่มีคุณคQาทางระบบนิเวศและมีความสำคัญตQอวิถีชีวิตความเปWนอยูQ ชายหาด
กQอใหKเกิดมูลคQาทางเศรษฐกิจมหาศาลจากการทQองเที่ยว และสรKางรายไดKหลักใหKกับหลายประเทศ รวมทั้งเปWน
ทรัพยากรที่มีความสำคัญทั้งทางดKานสังคมและดKานสิ่งแวดลKอมระบบนิเวศ สำหรับในประเทศไทย ชายหาดถือ
เปWนทรัพยากรหลักทางการทQองเที่ยวเนื่องจากมีความสวยงาม หลายชายหาดมีชื่อเสียงเปWนที่รูKจักไปทั่วโลก
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โดยพบวQานักทQองเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยจำนวนมากมีวัตถุประสงค5การเดินทางเพื่อมาชมความงาม
ทางทะเล หรือ Sea Sand Sun ซึ่งเปWนจุดขายหลักของการทQองเที่ยวของไทย จึงอาจกลQาวไดKวQาเปŽาหมายหลัก
ทางการทQองเที่ยวในประเทศไทยคือ “การทQองเที่ยวชายหาด” หรือ “Beach Destination” โดยเฉพาะอยQาง
ยิ่งชายหาดในภาคใตKของประเทศไทย พบวQา จังหวัดภูเก็ต เปWนจังหวัดที่มีนักทQองเที่ยวเดินทางมาทQองเที่ยว
ชายหาดมากที่สุด และพบวQาชายหาดที่เปWนแหลQงสรKางรายไดKจากการทQองเที่ยวทางทะเลและชายหาดมากที่สุด
ของประเทศคื อ หาดปC า ตอง (The Office of National Economic and Social Development Board,
2011) เนื่องจากเปWนชายหาดปCาตองเปWนชายหาดที่สวยงาม มีกิจกรรมทางน้ำที่หลากหลายและกิจกรรมยQาน
สถานบันเทิงที่โดQงดังและมีชื่อเสียงเปWนที่รูKจักกันทั่วโลก ชายหาดปCาตองจึงกลายเปWนสินคKาสำคัญทางการ
ทQองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ดKวยความเจริญของชายหาดปCาตองและปริมาณความตKองการทำกิจกรรมในหาดปCาตองที่เพิ่มมากขึ้น
แบบกKาวกระโดด จึงเปWนสาเหตุที่ทำใหKเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บนชายหาดและเกิดผลกระทบตQอทั้งเศรษฐกิจ
ชุมชน สิ่งแวดลKอมและสังคม เชQน เกิดปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น เกิดกลิ่นจากขยะ เกิดน้ำเสียไหลลงสูQทะเล
เกิดมลภาวะทางเสียงเนื่องจากชายหาดปCาตองเปWนแหลQงทQองเที่ยวยามค่ำคืนซึ่งเปWนที่นิยมของนักทQองเที่ยว
หรือ เกิดคQาครองชีพสูง เปWนตKน ชายหาดจึงจำเปWนตKองมีการจัดการโดยคำนึงถึงองค5ประกอบอื่น ๆ เชQน
คุณภาพความใสของน้ำทะเล ความปลอดภัยของพื้นทรายในการทำกิจกรรมชายหาด สิ่งอำนวยความสะดวก
ความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ เปWนตKน เพื่อตอบโจทย5ความตKองการของผูKใชKชายหาด ซึ่งลKวนเปWนป“จจัย
สำคัญในการตัดสินใจมาทQองเที่ยวและการมาเที่ยวซ้ำของนักทQองเที่ยว (Schuhmann, 2012) โดยจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการชายหาดปCาตองเพื่อใหKตอบสนองความตKองการของนักทQองเที่ยวหรือ
สรK างประสบการณ5 ที ่ ดี ใ หK ผู K ใ ชK ชายหาดนั ้ น พบวQ า การจั ดการชายหาดมี เ กณฑ5 มาตรฐานที ่ เ กี ่ ยวขK องกั บ
ประสิทธิภาพการจัดการชายหาดแตกตQางกันออกไป เชQน การประเมินเพื่อวัดประสบการณ5ของผูKใชKหาด การ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการโดยสQงผลตQอการเลือกชายหาดสำหรับการพักผQอนในวันหยุด (Khattabi,
Williams, and Ergin, 2009; Micallef, Williams, Radic, and Ergin, 2004) เปW น ตK น ดั ง นั ้ น ผู K ว ิ จ ั ย จึ ง
ตKองการวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงสำรวจของการจัดการชายหาดปCาตองและประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
ชายหาดปCาตอง เนื่องจากจากการทบทวนวรรณกรรมพบวQา การศึกษาที่ผQานมาสQวนใหญQเปWนการศึกษา
เกี่ยวกับเกณฑ5การจัดการชายหาดเปWนประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ (Micallef, Williams, and Gallego
Fernandez, 2011) การจัดภูมิทัศน5ชายหาด (Ergin, Williams, and Micallef, 2006) การจัดการชายหาด
เพื่อปŽองกันแนวชายฝ“šง (Ativitavas, 2005) เปWนตKน ซึ่งไมQไดKเปWนเกณฑ5ที่มาจากการสังเคราะห5จากความ
ตKองการของผูKใชKชายหาดโดยตรง ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผูKวิจัยมุQงนำเสนอองค5ประกอบที่สำคัญในการ
จัดการชายหาดและศึกษาประสิทธิภาพการจัดการชายหาดเพื่อสามารถตอบสนองความตKองการของผูKใชKหาด
และสามารถนำประโยชน5ที่ไดKจากผลการศึกษาไปวางแผนจัดการชายหาดเพื่อการทQองเที่ยวไดKอยQางอยQางยั่งยืน
การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการทQองเที่ยวชายหาด
คือ หาดปCาตอง จังหวัดภูเก็ต ตามที่กลQาวมาขKางตKน เนื่องจากเปWนชายหาดที่มีชื่อเสียง และเปWนชายหาดที่สรKาง
รายไดKตQอระบบเศรษฐกิจเปWนอยQางมาก

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน/ มจร ป3ที่ 10 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2565)

556

วัตถุประสงคUของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงสำรวจของการจัดการชายหาดปCาตอง
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการชายหาดปCาตอง

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปWนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ประกอบดKวยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ มีลำดับขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1.1 ผูKใหKขKอมูลสำคัญสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพคือ นักทQองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตQางประเทศ
จำนวน 30 คน โดยมีเกณฑ5การคัดเลือกแบบเจาะจงคือเจาะจงเปWนนักทQองเที่ยวที่เดินทางมาทQองเที่ยวยัง
ชายหาดปCาตองขณะทำการเก็บขKอมูล
1.2 เครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ
แบบสัมภาษณ5 มีการตรวจสอบเครื่องมือโดยการนำแบบสัมภาษณ5สQงใหKอาจารย5ที่ปรึกษาและผูKเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือตามคำแนะนำ
1.3 การรวบรวมขKอมูล มีการขออนุญาตกลุQมตัวอยQางในการบันทึกเสียง ถอดขKอความ เรียบเรียง และ
ตรวจสอบความถูกตKอง เพื่อนำขKอมูลไปวิเคราะห5
1.4 การวิเคราะห5ขKอมูล ใชKการวิเคราะห5เชิงเนื้อหาโดยการตรวจสอบสามเสKา (Guba & Lincoln,
1989) จากผูKทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ มีลำดับขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
2.1 ประชากรและกลุ Q ม ตั ว อยQ า งสำหรั บ การวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ ไดK แ กQ นั ก ทQ อ งเที ่ ย วชาวไทยและ
นักทQองเที่ยวชาวตQางประเทศ คำนวณขนาดกลุQมตัวอยQางจากจำนวนนักทQองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตป¡ พ.ศ. 2562
ซึ ่ งมี จำนวน 4,725,543 คน (Phuket Province Statistical Office, 2019) แทนคQ าในสู ตรของ Yamane
(1973) ใชKระดับความเชื่อมั่น 95% ทำใหKไดKจำนวนกลุQมตัวอยQาง 400 คน เลือกกลุQมตัวอยQางแบบโควตKา
(Quota Sampling) โดยแบQงเปWนนักทQองเที่ยวไทย 200 คนและนักทQองเที่ยวตQางชาติ 200 คน โดยเปWน
นักทQองเที่ยวที่เดินทางมาทQองเที่ยวยังชายหาดปCาตองในขณะที่ทำการเก็บขKอมูลเทQานั้นและตKองเปWนผูKมี
ประสบการณ5ในการทำกิจกรรมการทQองเที่ยวในหาดปCาตอง
2.2 การสรKางและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ผูKวิจัยใชKแบบสอบถามที่ไดKออกแบบ
สอดคลKองกับวัตถุประสงค5การวิจัยทั้งสองขKอ ประกอบดKวย แบบสอบถามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งตัว
แปรในแบบสอบถามไดKมาจากการสกัดตัวแปรที่สำคัญดKานตQาง ๆ จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการชายหาดปCาตอง โดยขKอคำถามมีทั้งหมดจำนวน 39 ขKอ เปWนแบบสอบถามปลายป¥ด
จาก 6 ระดับ มีเกณฑ5การใหKคะแนนคำตอบในแบบสอบถามเปWนมาตราสQวนประมาณคQา (Rating scale) 6
ระดับจากมากที่สุดคือ มีระดับประสิทธิภาพมากที่สุดจนถึงระดับต่ำที่สุดคือไมQมีประสิทธิภาพ
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2.3 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและการตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือดKวยการหาคQาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูKเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทQานตรวจสอบ และนำ
แบบสอบถามมาหาคQาดัชนีความสอดคลKองระหวQางขKอคำถามกับวัตถุประสงค5 (Index of item – Objective
Congruence (IOC)) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีคQาความสอดคลKองของขKอคำถามทั้งหมดเทQากับ 0.88 และมีขKอ
คำถามรายขKอสูงกวQา 0.5 ทุกขKอ ซึ่งถือวQาขKอคำถามมีความสอดคลKองกับวัตถุประสงค5 (Turner, and Carlson,
2003) จากนั้นผูKวิจัยไดKปรับปรุงขKอคำถามตามขKอเสนอแนะและนำแบบสอบถามมาตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยการนำแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กับกลุQมตัวอยQางที่คลKายกลุQมตัวอยQางจริงจำนวน 40
คน หาไดKดKวยการวัดคQาสัมประสิทธิ์แอลฟา พบวQาการศึกษานี้มีคQาความเชื่อมั่นเทQากับ 0.886 ซึ่งสามารถเปWน
ใชKในการเก็บขKอมูลไดK (Vanichbuncha, 2014)
2.4 การเก็บรวบรวมขKอมูล การเก็บขKอมูลตั้งแตQชQวงเวลา 8.00-11.00 น. และชQวงเวลา 14.00-18.00
น. บริเวณหนKาชายหาดปCาตอง รวมทั้งบริเวณรKานคKา รKานอาหาร โรงแรม บริษัทนำเที่ยว และบริเวณยQาน
แหลQงทQองเที่ยวที่มีผูKประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวขKองกับการทQองเที่ยวในหาดปCาตอง โดยใหKผูKตอบแบบสอบถาม
ทำแบบสอบถามดKวยตนเองจนกวQาจะสมบูรณ5
2.5 การวิเคราะห5ขKอมูล ทำการสกัดองค5ประกอบใหมQดKวยวิธี Principal Components Analysis
และเลือกวิธีการหมุนแกน Varimax โดยใชKโปรแกรมทางคอมพิวเตอร5 และใชKสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistic) ไดKแกQคQาความถี่ รKอยละ คQาเฉลี่ย

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาวิจัยมีรายละเอียดดังตQอไปนี้
วัตถุประสงค4ที่ 1 เพื่อวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงสำรวจของการจัดการชายหาดปCาตอง ผูKวิจัยไดK
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเกณฑ5ที่ใชKจัดการชายหาดปCาตอง พบประเด็นหลักที่ใชKในการจัดการชายหาดไดKแกQ
ความกวKางของชายหาด ความละเอียดของทราย คุณภาพน้ำ สิ่งมีชีวิตชายหาดทัศนียภาพ ความสามารถใน
การรองรับของกิจกรรมและการทQองเที่ยว การเขKาถึง ความสะอาด การใชKประโยชน5จากชายหาด สิ่งอำนวย
ความสะดวก ความปลอดภัยและทัศนคติผูKใชKชายหาด ดังตาราง 1
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ตารางที่ 1 เกณฑ5ประเมินการจัดการชายหาด
ผู#เขียน
Department of
Tourism
(2018)
Micallef et al.
(2011)
Micallef et al.
(2004)
Khattabi et al.
(2009)
Cervantes and
Espejel (2008);
Leatherman
(1997)
Botero,
Pereira, Tosic,
and Manjarrez
(2015)
Ergin et al.
(2006).
Jeenbubpha
(2009)
Cagilaba and
Rennie (2005)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
หมายเหตุ* 1 = ความกวGาง, 2 = ความละเอียดของพื้นทราย, 3 = คุณภาพน้ำ, 4 = สิ่งมีชีวิตชายหาด, 5 = ทัศนียภาพ, 6 = บรรยากาศ,
7 = สภาพการบุกรุกชายหาด, 8 = ความหลากหลายของกิจกรรม , 9 = ความสามารถรองรับกิจกรรม, 10 = การเขGาถึง, 11 = ความสามารถใน
การรองรับการท]องเที่ยว, 12 = การมีส]วนร]วมในการจัดการ, 13 = ความสะอาด, 14 = การใหGความรูG, 15 = การใชGประโยชน/ชายหาด, 16 = สิ่ง
อำนวยความสะดวก, 17 = การใชGประโยชน/สาธารณะ 18 = ความปลอดภัย, 19 = เศรษฐกิจชายหาด, 20 = ทัศนคติผูGใชGหาด

โดยประเด็นการจัดการชายหาดที่ไดKขKางตKนนั้นมีความสอดคลKองกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถ
สรุปไดKวQานักทQองเที่ยวใหKความสำคัญในเรื่องประสิทธิภาพชายหาด ดังตQอไปนี้
1) ลักษณะทางกายภาพของชายหาด นักทQองเที่ยวสQวนใหญQใหKสัมภาษณ5วQา ความสวยงามของชายหาด
ความกวKางสามารถทำกิจกรรมไดKหลากหลาย ความใสและความสะอาดของน้ำทะเล ทัศนียภาพของชายหาด
เปWนสิ่งดึงดูดใจใหKนักทQองเที่ยวมาเที่ยว จึงสQงผลตQอประเมินประสิทธิภาพ
2) ความสะอาด เนื่องจากหาดปCาตองมีจำนวนนักทQองเที่ยวและผูKพักอาศัยเปWนจำนวนมาก ความสะอาด
จากขยะ ของเสีย ความสะอาดของสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะเชQน หKองน้ำ หKองอาบน้ำ รวมทั้งกลิ่นจาก
ขยะ กลิ่นรบกวนตQาง ๆ บนชายหาดเปWนสิ่งสำคัญที่สQงผลตQอภาพลักษณ5ชายหาดและประสิทธิภาพการจัดการ
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3) ความปลอดภั ย เปW นประเด็ นที ่ นั กทQ องเที ่ ยวใหK ความสำคั ญเปW นอั นดั บตK น ๆ นั กทQ องเที ่ ยวใหK
ความสำคัญในประเด็นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สินทั้งทางน้ำ บนถนนและในสถานบันเทิง
จำนวนเจKาหนKาที่และความพรKอมของอุปกรณ5ดูแลความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน
4) สิ่งอำนวยความสะดวก เชQน รQมเตียงชายหาด สาธารณูปโภค ที่พัก รKานอาหาร ถนน เปWนตKน
นักทQองเที่ยวสQวนใหญQชอบความครบครันของสิ่งอำนวยความสะดวกสบายของชายหาดปCาตอง จึงเปWนประเด็น
หนึ่งที่สQงผลตQอการจัดการ
5) การจัดการการทQองเที่ยว เชQน การจัดการเรื่องที่จอดรถ การจราจร จำนวนคน เปWนตKน
จากการศึกษาขKางตKน ไดKนำขKอมูลไปรQวมวิเคราะห5เพื่อสรKางแบบสอบถามซึ่งมีขKอคำถามจากตัวแปร
ทั้งหมด 39 ขKอ โดยผลการศึกษาพบวQา วิเคราะห5องค5ประกอบเชิงสำรวจ มีคQา KMO = .949 จึงสรุปไดKวQา
ตั ว แปรมี ค วามสั ม พั น ธ5 ก ั น (Angsuchoti, Wijitwanna, and Pinyopanuwat, 2008) ขK อ มู ล จึ ง มี ค วาม
เหมาะสมที่นำไปวิเคราะห5องค5ประกอบแบบเชิงสำรวจไดK เมื่อนำไปทดสอบคQา Significant = 0.000 พบวQามี
คQ านK อยกวQ า 0.05 จึ ง ปฏิ เ สธ H0 นั ่ นคื อ ตั วแปรที ่ สั ง เกตไดK ไ มQ เ ปW นอิ สระกั น จึ ง สามารถนำไปวิ เ คราะห5
องค5ประกอบเชิงสำรวจไดK ซึ่งพบวQา องค5ประกอบที่ไดKมีตัวแปรตั้งแตQ 3 ตัวขึ้นไป มีคQา Eigen Value มากกวQา
1 ทุกองค5ประกอบ มีคQารKอยละของความแปรปรวนสะสมรKอยละ 65.70 และมีคQาน้ำหนักองค5ประกอบ
(Factor Loading) มากกวQา 3 ทุกตัวตามเกณฑ5 (Angsuchot et al. 2008) จึงจัดกลุQมองค5ประกอบใหมQไดK
ทั้งหมด 6 องค5ประกอบ และไมQมีตัวแปรใดถูกตัดออก ดังนี้
องค5ประกอบที่ 1) การจัดการชายหาดปCาตองดKานกายภาพชายหาด ประกอบดKวย 10 ตัวแปรโดยเรียง
ตามคQา factor loading มากไปนKอย ไดKแกQ ชายหาดมีความรQมรื่น (.773) ความกวKางของชายหาดเอื้อตQอการ
ทำกิจกรรมทQองเที่ยว (.772) ชายหาดมีบรรยากาศเหมาะแกQการพักผQอน (.751) ชายหาดเห็นภูมิทัศน5ชัดเจน
(.751) สิ่งปลูกสรKางบริเวณชายหาดมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ (.741) การจัดการความสะอาดจากขยะ
(.624) พื้นชายหาดสามารถเดินดKวยเทKาเปลQาไดKโดยไมQมีอันตรายจากหินหรือของมีคม (.592) ความหลากหลาย
ของกิจกรรมทางน้ำบนหาดปCาตอง (.592) การจัดการกลิ่นจากขยะ (.587) และ ความนQาสนใจของกิจกรรม
ทางน้ำ (.530)
องค5ประกอบที่ 2. การจัดการดKานความปลอดภัยและสิ่งสนับสนุนการทQองเที่ยว ประกอบดKวย 8 ตัวแปร
โดยเรียงตามคQา factor loading มากไปนKอย ไดKแกQ การจัดการความพรKอมดKานสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐาน เชQน
น้ำ ไฟ โทรศัพท5 (.720) การจัดการแหลQงบริการน้ำดื่มสาธารณะ (.644) การจัดการการใหKบริการเตียง
อาบแดด และรQมกันแดด (.638) การจัดการความพรKอมของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (.630)
การจัดการดKานความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย5สินบนชายหาดปCาตอง (.574) การจัดการความเหมาะสมของ
การใหKบริการกิจกรรมทางน้ำบริเวณหาดปCาตอง (.574) การจัดการการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ เชQน
เจKาหนKาที่ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ จุดรวมพล จุดแจKงเหตุ จุดปฐมพยาบาล (.487) และการจัดการจำนวนที่
จอดรถสาธารณะ (.435)
องค5ประกอบที่ 3) การจัดการดKานสิ่งแวดลKอมชายหาด ประกอบดKวย 5 ตัวแปร โดยเรียงตามคQา factor
loading มากไปนKอย ไดKแกQ การจัดการการจราจรบริเวณหาดปCาตอง (.786) การจัดการเสียงรบกวนจากสถาน
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บันเทิงไปยังชายหาด (.781) การจัดการเสียงรบกวนจากการจราจรไปยังชายหาด (.767) การจัดการคราบ
น้ำมันบนผิวน้ำทะเลที่สังเกตไดKดKวยการมองเห็น (.657) และน้ำทะเลมีความในสามารถมองเห็นไดKดKวยตา
เปลQา (.507)
องค5ประกอบที่ 4) การจัดการดKานสุขอนามัย ประกอบดKวย 4 ตัวแปร โดยเรียงตามคQา factor loading
มากไปนKอย ไดKแกQ ความสะอาดของหKองอาบน้ำสาธารณะ (.813) ความสะอาดของหKองน้ำสาธารณะ (.810)
ความเพียงพอและความพรKอมใชKงานของหKองอาบน้ำสาธารณะ (.779) ความเพียงพอและความพรKอมใชKงาน
ของหKองน้ำสาธารณะ (.728)
องค5ประกอบที่ 5) การจัดการดKานการจัดการผูKประกอบการ ประกอบดKวย 7 ตัวแปร โดยเรียงตามคQา
factor loading มากไปนKอย ไดKแกQ การจัดการจำนวนรKานคKา หาบเรQ แผงลอย (.758) การจัดการจำนวนเตียง
นวดชายหาด (.729) การจัดการความพรKอมของศูนย5บริการการทQองเที่ยว (.561) การจัดการจำนวนถังขยะ
สาธารณะ (.545) การจัดการความเหมาะสมของราคาสินคKาและบริการทQองเที่ยวบริเวณหาดปCาตอง (.462)
การจัดการปริมาณรKานอาหารบริเวณชายหาดปCาตอง (.431) การจัดการความสะดวกของถนนเขKาสูQชายหาด
ปCาตอง (.316)
องค5ประกอบที่ 6) การจัดการดKานการแบQงเขต ประกอบดKวย 5 ตัวแปร โดยเรียงตามคQา factor
loading มากไปนKอย ไดKแกQ การจัดการความเหมาะสมของการใหKบริการของสถานบันเทิง (.604) การจัดการ
การใชKพื้นที่บนชายหาดปCาตอง (.545) ความพรKอมของปŽายขKอมูลแสดงขKอมูลตQาง ๆ เชQน ปŽายเตือนภัย ปŽายขKอ
หKาม ปŽายการแจKงชQวงเวลาเขKา-ออกชายหาด ปŽายโซนขายของ โซนเลQนน้ำ โซนกางรQมชายหาด (.527) การ
จัดการความปลอดภัยของถนนเขKาสูQชายหาดปCาตอง (.437) และ การจัดการจำนวนคนบนหาดปCาตอง (.424)
จากองค5ประกอบขKางตKน ผูKวิจัยสรุปตัวแปรในแตQละองค5ประกอบ และ คQาเฉลี่ยในแตQละองค5ประกอบไวK
ในตาราง 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการชายหาดปCาตอง
องค$ประกอบ

ตัวแปร

องค?ประกอบที่ 1
1. ชายหาดมีความร+มรื่น
ประสิทธิภาพดnานกายภาพ 2. ความกวnางของชายหาด
ชายหาด
3. ชายหาดมีบรรยากาศเหมาะแก+การพักผ+อน
4. ชายหาดเห็นภูมิทัศน?ชัดเจน
5. สิ่งปลูกสรnางกลมกลืนกับธรรมชาติ
6. การจัดการความสะอาด
7. พื้นชายหาดสามารถเดินดnวยเทnาเปล+าไดnโดยไม+มี
อันตรายจากหินหรือของมีคม
8. ความหลากหลายของกิจกรรมทางน้ำ
9. การจัดการกลิ่นจากขยะ
10. ความน+าสนใจของกิจกรรมทางน้ำ

Factor
Loading
.77
.77
.75
.75
.74
.62
.59

ค:าเฉลี่ย

.59
.58
.53

3.40
3.43
3.43

3.52
3.65
3.58
3.62
3.39
3.27
3.32
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องค?ประกอบที่ 2
ประสิทธิภาพดnานความ
ปลอดภัยและสิ่งสนับสนุน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

องค?ประกอบที่ 3
ประสิทธิภาพดnาน
สิ่งแวดลnอมชายหาด

1.
2.
3.
4.
5.

องค?ประกอบที่ 4
ประสิทธิภาพดnาน
สุขอนามัย

ค:าเฉลี่ยรวม = 3.44
การจัดการความพรnอมดnานสาธารณูปโภค
การจัดการแหล+งบริการน้ำดื่มสาธารณะ
การจัดการการใหnบริการเตียงอาบแดดและร+ม
การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
การจัดการดnานความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย?สินบน
ชายหาดป…าตอง
การจัดการความเหมาะสมของการใหnบริการกิจกรรม
ทางน้ำบริเวณหาดป…าตอง
การจัดการการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ
การจัดการจำนวนที่จอดรถสาธารณะ
ค:าเฉลี่ยรวม = 3.02
การจัดการการจราจรบริเวณหาดป…าตอง
การจัดการเสียงรบกวนจากสถานบันเทิง
การจัดการเสียงรบกวนจากการจราจร
การจัดการคราบน้ำมันบนผิวน้ำทะเลที่สังเกตไดnดnวยการ
มองเห็น
ความใสของน้ำทะเล
ค:าเฉลี่ยรวม = 3.03

1. ความสะอาดของหnองอาบน้ำสาธารณะ
2. ความสะอาดของหnองน้ำสาธารณะ
3. ความเพียงพอและความพรnอมใชnงานของหnองอาบน้ำ
สาธารณะ
4. ความเพียงพอและความพรnอมใชnงานของหnองน้ำ
สาธารณะ
ค:าเฉลี่ยรวม = 2.74
Factor ที่ 5 ประสิทธิภาพ 1. การจัดการจำนวนรnานคnา หาบเร+ แผงลอย
ดnานการจัดการ
2. การจัดการจำนวนเตียงนวดชายหาด
ผูnประกอบการ
3. การจัดการความพรnอมของศูนย?บริการการท+องเที่ยว
4. การจัดการจำนวนถังขยะสาธารณะ
5. การจัดการความเหมาะสมของราคาสินคnาและบริการ
ท+องเที่ยวบริเวณหาดป…าตอง
6. การจัดการปริมาณรnานอาหารบริเวณชายหาดป…าตอง
7. การจัดการความสะดวกของถนนเขnาสู+ชายหาดป…าตอง
ค:าเฉลี่ยรวม = 3.12

561

.72
.64
.63
.63
.57

3.06
2.72
3.16
3.04
3.05

.57

3.27

.48
.43

3.26
2.57

.79
.78
.76
.65

2.72
3.00
3.00
3.15

.50

3.30

.81
.81
.77

2.66
2.70
2.80

.72

2.80

.75
.72
.56
.54
.46

3.20
3.20
3.25
3.03
3.02

.43
.31

3.32
3.17
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Factor ที่ 6 ประสิทธิภาพ
ดnานการแบ+งเขต

1. การจัดการความเหมาะสมของการใหnบริการของสถาน
บันเทิง
2. การจัดการการใชnพื้นที่ (Zone2) บนชายหาดป…าตอง
3. ความพรnอมของป‰ายขnอมูลแสดงขnอมูลต+าง ๆ เช+น ป‰าย
เตือนภัย ป‰ายขnอหnาม ป‰ายการแจnงช+วงเวลาเขnา-ออก
ชายหาด ป‰ายโซนขายของ โซนเล+นน้ำ โซนกางร+ม
ชายหาด
4. การจัดการความปลอดภัยของถนนเขnาสู+ชายหาดป…าตอง
5. การจัดการจำนวนคนบนหาดป…าตอง
ค:าเฉลี่ยรวม = 3.12
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.60

3.40

.54
.53

3.33
3.37

.43
.42

2.91
3.03

วัตถุประสงค4ที่ 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการชายหาดปCาตอง โดยผูKตอบแบบสอบถามคือ
นักทQองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตQางชาติ โดยใชKเครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นประสิทธิภาพ
การจัดการชายหาดปCาตอง ผลการศึกษาพบวQา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการชายหาดโดยรวมในแตQละ
องค5ประกอบมีคQาประสิทธิภาพการจัดการชายหาดในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดเรียงตามองค5ประกอบ
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ องค5ประกอบ 1 ประสิทธิภาพดKานกายภาพชายหาดมีคQาเฉลี่ย 3.44 รองลงมา
คือ องค5ประกอบ 6 ประสิทธิภาพดKานการแบQงเขตมีคQาเฉลี่ย 3.21 องค5ประกอบ 5 ประสิทธิภาพดKานการ
จัดการผูKประกอบการมีคQาเฉลี่ย 3.12 องค5ประกอบ 3 ประสิทธิภาพดKานสิ่งแวดลKอมชายหาดมีคQาเฉลี่ย 3.03
องค5 ป ระกอบ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพดK า นความปลอดภั ย และสิ ่ ง สนั บ สนุ น การทQ อ งเที ่ ย วมี ค Q า เฉลี ่ ย 3.02 และ
องค5ประกอบ 4 ประสิทธิภาพดKานสุขอนามัยมีคQาเฉลี่ย 2.74 ตามลำดับ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการชายหาดโดยรวมในทุกดKานมีคQาเฉลี่ย 3.09
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแตQละองค5ประกอบพบวQา ประสิทธิภาพการจัดการชายหาดที่อยูQใน
ระดับสูงที่สุดในแตQละดKาน ไดKแกQ ความกวKางของชายหาดมีคQาเฉลี่ย 3.65 ความเหมาะสมของการใหKบริการของ
สถานบันเทิงคQาเฉลี่ย 3.40 ปริมาณรKานอาหารบริเวณชายหาดปCาตองมีคQาเฉลี่ย 3.32 ความใสของน้ำทะเล
มีคQาเฉลี่ย 3.30 ความเหมาะสมของการใหKบริการกิจกรรมทางน้ำบริเวณหาดปCาตองมีคQาเฉลี่ย 3.27
สำหรับประสิทธิภาพการจัดการชายหาดที่ตKองเรQงจัดการใหKดีขึ้น ไดKแกQ ความสะอาดจากขยะบริเวณ
ชายหาดปCาตองคQาเฉลี่ย 3.27 ความปลอดภัยของถนนเขKาสูQชายหาดปCาตองคQาเฉลี่ย 2.91 และจำนวนคนบน
หาดปCาตองคQาเฉลี่ย 3.03 ความเหมาะสมของราคาสินคKาและบริการทQองเที่ยวมีคQาเฉลี่ย 3.02 และจำนวนถัง
ขยะสาธารณะมีคQาเฉลี่ย 3.03 การจราจรบริเวณหาดปCาตองมีคQาเฉลี่ย 2.72 จำนวนที่จอดรถสาธารณะมี
คQาเฉลี่ย 2.57 ความเพียงพอและความพรKอมใชKงานของหKองอาบน้ำและหKองน้ำสาธารณะมีคQาเฉลี่ย 2.80 และ
ความสะอาดของหKองอาบน้ำสาธารณะมีคQาเฉลี่ย 2.66 และหKองน้ำมีคQาเฉลี่ย 2.70 ตามลำดับ ดังตาราง 2
ขKางตKน
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องคUความรูbใหมG

จากการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงสำรวจและการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
ชายหาด กรณีศึกษาหาดปCาตอง จังหวัดภูเก็ต” ผูKวิจัยไดKสรุปองค5ความรูKที่ไดKสังเคราะห5จากการวิจัยโดยการ
แสดงแผนภาพ ดังแผนภาพที่ 1
ดGานกายภาพ

ดGานความปลอดภัย
และสิ่งสนับสนุน

ดGานสิ่งแวดลGอม

ดGานสุขอนามัย

ดGาน
ผูGประกอบการ

ดGานการแบ]ง
เขต

ความร(มรื่น
ความกว/าง
บรรยากาศ
ภูมิทัศน;
สิ่งปลูกสร/าง
ความสะอาด
พื้นชายหาด
ความหลากหลาย
ของกิจกรรม
9. กลิ่นจากขยะ
10. ความน(าสนใจ
ของกิจกรรม
ทางน้ำ

1. สาธารณูปโภค
2. น้ำดื่มสาธารณะ
3. เตียงอาบแดด ร(ม
4. สิ่งอำนวยความ
สะดวกคนพิการ
5. ความปลอดภัยทั้งชีวิต
แลทรัพย;สิน
6. กิจกรรมทางน้ำ

1. การจราจร
2. เสียงรบกวนจาก
สถานบันเทิง
3. เสียงรบกวนจาก
การจราจร
4. คราบน้ำมันบนผิว
น้ำทะเลที่มองเห็น
5. ความใสของน้ำ

1. ความสะอาดของ
ห/องอาบน้ำสาธารณะ
2. ความสะอาดของ
ห/องน้ำสาธารณะ
3. ความเพียงพอและ
ความพร/อมใช/งาน
ของห/องอาบน้ำ
สาธารณะ
4. ความเพียงพอและ
ความพร/อมใช/งาน
ของห/องน้ำสาธารณะ

1. จำนวนร/านค/า
2. จำนวนเตียงนวด
3. ความพร/อมของ
ศูนย;บริการท(องเที่ยว
4. จำนวนถังขยะ
5. ความเหมาะสมของ
ราคาสินค/าและบริการ
ท(องเที่ยว
6. ปริมาณร/านอาหาร
7. ความสะดวกของ
ถนนเข/าสู(ชายหาด

1. การให/บริการของ
สถานบันเทิง
2. การใช/พื้นที่บน
ชายหาด
3. ความพร/อมของ
ปXายข/อมูลแสดงข/อมูล
4. การจัดการความ
ปลอดภัยของถนน
5. การจัดการจำนวน
คนบนหาดปYาตอง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7. ความปลอดภัยทาง
น้ำ
8. ที่จอดรถสาธารณะ

รูปภาพที่ 1 องค5ประกอบของการจัดการชายหาด
จากภาพที่ 1 องค5ประกอบของการจัดการชายหาด สามารถแบQงไดKเปWน 6 องค5ประกอบหลัก ไดKแกQ
1) การจัดการชายหาดปCาตองดKานกายภาพชายหาด ซึ่งเปWนการจัดการที่เกี่ยวขKองกับภาพลักษณ5ของชายหาดที่
สามารถมองเห็นไดK 2) การจัดการดKานความปลอดภัยและสิ่งสนับสนุนการทQองเที่ยว เปWนองค5ประกอบของการ
จัดการชายหาดที่นักทQองเที่ยวใหKความสำคัญ 3) การจัดการดKานสิ่งแวดลKอมชายหาด เปWนองค5ประกอบของการ
จัดการชายหาดที่สQงผลตQอสภาพแวดลKอมของชายหาด 4) การจัดการดKานสุขอนามัย เปWนองค5ประกอบของการ
จัดการชายหาดที่เกี่ยวขKองกับความสะอาดซึ่งนักทQองเที่ยวใหKความสำคัญในระดับสูง 5) การจัดการดKาน
ผูKประกอบการ เกี่ยวขKองกับจำนวน และความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และ 6) การจัดการดKานการแบQง
เขต เปWนตัวแปรที่มีความสำคัญตQอการจัดสรรพื้นที่เพื่อใชKประโยชน5และนำไปสูQความยั่งยืน

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงสำรวจการประเมินประสิทธิภาพการจัดการชายหาด
เพื่อการทQองเที่ยว กรณีศึกษาหาดปCาตอง จังหวัดภูเก็ต” สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดKดังตQอไปนี้
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค5ขKอที่ 1 พบวQา องค5ประกอบเชิงสำรวจของการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการชายหาดปCาตองในการศึกษานี้มีการประเมินจากผูKใชKชายหาดโดยตรง โดยพบวQา ตัวแปรดKานความ
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สะอาดของหKองน้ำและหKองอาบน้ำสาธารณะมีคQาน้ำหนักที่สุด (0.81) ทั้งนี้เปWนเพราะวQาหKองน้ำสาธารณะมี
ระยะหQางไกลกันและมีจำนวนนKอย ทำใหKมีปริมาณการเขKาใชKบริการทั้งจากนักทQองเที่ยวและผูKประกอบการบน
ชายหาดจำนวนมาก ซึ่งความสะอาดของหKองน้ำและหKองอาบน้ำสาธารณะถือเปWนสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐาน
ดังนั้นจึงเปWนตัวแปรสำคัญในประสิทธิภาพการจัดการชายหาดดKานสุขอนามัย นอกจากนี้ แมKวQาชายหาดปCาตอง
เปWนชายหาดที่มีสิ่งอำนวยครบครัน แตQการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและการสรKางความเชื่อมั่น
ดKานความปลอดภัยใหKนักทQองเที่ยว ถือเปWนป“จจัยหลักที่สQงผลตQอการตัดสินใจเดินทางของนักทQองเที่ยวไดK อีก
ทั้งความหลากหลายของธุรกิจการทQองเที่ยวและกิจกรรมการทQองเที่ยวบนหาดปCาตอง ทำใหKเกิดความจำเปWนที่
จะตKองมีการจัดการดKานการแบQงเขตเนื่องจากบางกิจกรรมไมQเหมาะสมที่จะทำในพื้นที่เดียวกันไดK และบาง
พื้นที่จำเปWนตKองจัดสรรเขตพื้นที่เพื่อประโยชน5ตQอนักทQองเที่ยว ชุมชนและสิ่งแวดลKอม ซึ่งจะนำไปสูQการจัดการ
ที่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองความตKองการของผูKใชKชายหาด ซึ่งสามารถวิเคราะห5ประกอบเชิงสำรวจของการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการชายหาดเพื่อการทQองเที่ยวไดKทั้งหมด 6 องค5ประกอบจากทั้งหมด 39 ตัวแปร โดยไมQมี
ตัวแปรใดถูกตัดทิ้ง ดังนี้ (1) ดKานกายภาพชายหาด เปWนองค5ประกอบที่มีเกณฑ5การประเมินลักษณะทาง
กายภาพและความสะอาด ชายหาดที่เปWนภาพลักษณ5ชายหาดและสQงผลตQอทัศนคติการเลือกชายหาดเพื่อเปWน
แหลQงทQองเที่ยว (2) ดKานการแบQงเขต เปWนเกณฑ5การประเมินที่ดำเนินการนโยบายของภาครัฐเพื่อคืนพื้นที่และ
สQงผลตQอความเหมาะสมของสถานที่การใหKบริการของสถานบริการตQาง ๆ (3) ดKานการจัดการผูKประกอบการ
เปWนเกณฑ5การประเมินที่เกี่ยวขKองกับเรื่องราคา และความเหมาะสมของผูKประกอบการ (4) ดKานสิ่งแวดลKอม
ชายหาด เปWนเกณฑ5สำคัญตQอการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบชายหาด (5) ดKานความปลอดภัยและ
สิ่งสนับสนุนการทQองเที่ยว เปWนเกณฑ5ที่สรKางความเชื่อมั่นและความสะดวกใหKแกQนักทQองเที่ยว และ (6) ดKาน
สุขอนามัย เปWนเกณฑ5ประเมินประสิทธิภาพที่สรKางความเชื่อมั่นดKานความสะอาดปราศจากโรคของการ
ใหKบริการหKองน้ำและหKองอาบน้ำสาธารณะ สอดคลKองกับงานวิจัยของ James (2000) และ Van Maele,
Pond, Williams, and Dubsky (2000) ซึ่งอธิบายวQา การจัดการชายหาดตKองตอบสนองความตKองการของ
ผูKใชKหาด ควบคูQไปกับการปกปŽอง รักษาและปรับปรุงชายหาดไปพรKอมกัน องค5ประกอบที่ไดKจากการศึกษา
เปWนไปตามหลักการจัดการอยQางยั่งยืนของ United Nations Environment Programme (UNEP), (2005)
โดยยึดหลักความยั่งยืน คือ คำนึงถึงดKานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลKอม
2) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการชายหาดปCาตองเพื่อการทQองเที่ยว พบวQา ชายหาดตKองเรQง
ปรับปรุงการจัดการในดKานความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รวมถึงความเหมาะสมของ
ราคาสินคKาและบริการทQองเที่ยว ซึ่งจะเห็นไดKวQาความสะอาดและความปลอดภัยของชายหาด เปWนประเด็นที่
นักทQองเที่ยวใหKความสำคัญในการจัดการสูงที่สุด เนื่องจากนักทQองเที่ยวมักจะคาดหวังในความสะอาดและ
ความปลอดภัยของแหลQงทQองเที่ยว โดยเฉพาะอยQางยิ่งชายหาดปCาตอง ซึ่งเปWนแหลQงทQองเที่ยวทางธรรมชาติ
นักทQองเที่ยวมักจะคาดหวังกับความสะอาดของชายหาดเนื่องจากเปWนภาพลักษณ5ที่สQงผลตQอการตัดสินใจของ
นักทQองเที่ยว นอกจากนั้น ชายหาดปCาตองยังเปWนแหลQงทQองเที่ยวที่นักทQองเที่ยวทำกิจกรรมทั้งบนบกและในน้ำ
ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ดังนั้นความปลอดภัยจึงเปWนป“จจัยสำคัญที่นักทQองเที่ยวคำนึงถึง สอดคลKองกับ
ผลการศึกษาของ Zielinski, Botero, and Yanes (2019) ซึ่งศึกษาวQาความสะอาดของชายหาดมีความสำคัญ
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และควรมีกลยุทธ5การจัดการที่เหมาะสม และสอดคลKองกับการศึกษาของ Phillips, and House (2009) ซึ่งใหK
ความสำคัญกับการประเมินประสิทธิภาพการจัดการชายหาดในเรื่องความสะอาดและปลอดภัยของชายหาด
เปWนอันดับแรก

สรุป
ชายหาด เปWนแหลQงทQองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะหาดปCาตองซึ่งมีเปWนแหลQงทQองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดั บโลก การจั ดการอยQ างมี ประสิ ทธิ ภาพจึ งเปW นสิ ่ งสำคั ญตQ อการสรK างความมั ่ นใจในการเดิ นทางของ
นักทQองเที่ยว ซึ่งทุกองค5ประกอบของการจัดการชายหาดมีความสำคัญตQอการจัดการเพื่อนำไปสูQภาพลักษณ5
ทางการทQองเที่ยวที่ดีและยังเปWนองค5ประกอบการจัดการชายหาดที่สำคัญยังตKองมีการคำนึงถึงการแบQงโซน
สำหรับใชKประโยชน5ในพื้นที่ เพื่อใหKเกิดการทQองเที่ยวที่ความยั่งยืน

ขbอเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผูKวิจัยมีขKอเสนอแนะ ดังนี้
1. ข]อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ชายหาดพื้นที่อื่นสามารถใชKองค5ประกอบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการชายหาดจาก
งานวิจัยนี้ไดK หรือ อาจมีการเก็บขKอมูลทัศนคติผูKใชKชายหาดเพิ่มเติมกQอนการประเมินเพื่อใหKเขKากับบริบทของ
พื้นที่นั้น ๆ แตQหากเปWนชายหาดเพื่อวัตถุประสงค5ประเภทอื่น ควรมีการทบทวนวรรณกรรมเพื่อสังเคราะห5ตัว
แปรเพิ่มเติมเนื่องจากอาจมีตัวแปรที่มีความเฉพาะเจาะจงตQอบริบทของพื้นที่
2. ข]อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตbอไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตQอไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
2.1 การศึกษาครั้งตQอไปควรศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายการจัดการชายหาดหรือแนวทางการ
ปรับปรุงแกKไขประสิทธิภาพการจัดการชายหาดในประเด็นที่ตKองจัดการเรQงดQวน ซึ่งไดKแกQ ความสะอาด ความ
ปลอดภัย จำนวนคนบนหาดปCาตอง ความเหมาะสมของราคาสินคKาและบริการ การจราจร จำนวนที่จอดรถ
สาธารณะ ความเพียงพอ ความพรKอม และความสะอาดของหKองน้ำและหKองอาบน้ำสาธารณะ
2.2 การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการชายหาดครั้งตQอไป ควรมีการวิเคราะห5บริบทชายหาด
และผลกระทบที่สQงผลตQอประสิทธิภาพการจัดการรQวมดKวย เพื่อใหKประสิทธิภาพชายหาดเกิดประโยชน5ตQอ
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