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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค  (1) เพื่อศึกษาองคประกอบของแหลงทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว
ประวัติศาสตร ท่ีเกาะตะรุเตา อุทยานแหงชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล (2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ประวัติศาสตร ท่ีเกาะตะรุเตา อุทยานแหงชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกดวยแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับเจาหนาท่ีของอุทยานซ่ึงเปนผูใหขอมูลหลัก จํานวน 14 คน จากนั้น
วิเคราะหสรุปประเด็นขอมูล ใชการนําเสนอผลการวิจัยแบบบรรยายเพ่ืออธิบายผลการวิจัยขอมูลดานองคประกอบ
ของแหลงทองเท่ียว 5 As  องคประกอบ SWOT และขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาในแหลงทองเท่ียวประวัติศาสตร 

 ผลการวิจัยพบวา (1) แหลงทองเท่ียวประวัติศาสตรเกาะตะรุเตามีองคประกอบของแหลงทองเท่ียว 
5 As ครบถวน ไดแก ความดึงดูดใจ การเขาถึง ความประทับใจ ส่ิงอํานวยความสะดวกและกิจกรรม แตตองมีการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขในสวนท่ียังบกพรอง (2) แนวทางในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวประวัติศาสตร ไดแก 2.1) 
ควรมีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและบํารุงรักษาแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูใหคงสภาพสมบูรณอยางตอเนื่อง 2.2)  
ควรมีการตัดถนนเพื่อทําเสนทางเช่ือมตอระหวางอาวตะโละวาวกับอาวตะโละอุดัง 2.3) ควรมีการปรับปรุงดานส่ิง
อํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอรองรับนักทองเท่ียว 2.4) ควรมีการพัฒนาปรับปรุงและซอมแซม
แหลงประวัติศาสตรอาวตะโละวาวใหม 2.5) ควรมีการสรางเสนทางศึกษาประวัติศาสตรอาวตะโละอุดัง 2.6) ควร
สงเสริมความรวมมือและการประสานงานรวมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวและ2.7) ควรสงเสริม
การประชาสัมพันธเพื่อใหความรูความเขาใจในการเท่ียวชมท่ีถูกตองแกนักทองเท่ียว 
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Abstract 
The purposes of this research were (1) to study the 5 As historical destination component at Tarutao island in 

Satun Province; (2) to present the guidelines for historical destination development at Tarutao island in Satun 
Province. This research was qualitative research, the researcher in-depth interviewed with the semi-structure 
stakeholder 14 Tarutao park officers key informants. The summarized and analyzed the interviewed data by using 
descriptive research writing about 5 As historical destination component, SWOT component, and recommendations 
guidelines for historical destination development. 

 The results of the study were as follows, (1) the 5 As historical destination component of Tarutao 
island had completed, such as Attraction Accessibility Amenity Ancillary and Activity, but should be improvement; 
(2) the  guidelines for historical destination development were as follows, 2.1) to supporting the preservation and 
maintenance of historical destination continuous; 2.2) to make the road building connection between Talo Wao and 
Talo Udang gulf; 2.3) to improvement and provide the facilities for tourists carrying capacity; 2.4) to development and 
improvement the historical destination at Talo Wao gulf; 2.5) to building the historical route at Talo Udang gulf; 2.6) 
to supporting the coorperation and coordination to management of tourism resources; and 2.7) to promote the public 
relations  a better understanding for tourists visitation propriety. 
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