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บทคัดยอ
  การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือระบชุนดิของคลสัเตอรการทองเทีย่วและคนหาวธิกีารวเิคราะหคลสัเตอร        

การทองเที่ยว และการวิเคราะหความรวมมือกันระหวางองคกรดานการทองเที่ยวในจังหวัดสงขลา                    

โดยวิธีการศึกษาภาคสนาม เก็บขอมูลจากการสัมภาษณภาคธุรกิจการทองเที่ยว จํานวน 56 ราย หนวยงาน           

การปกครองสวนทองถ่ินและสถาบันการศึกษา จาํนวน  22 ราย และการใชขอมลูของกิจกรรมธุรกจิการทองเท่ียว   

เสนอการวิเคราะหโดยวิธีการประเมินของผู เชี่ยวชาญดานธุรกิจการทองเท่ียวของจังหวัดสงขลา                           

ดานสัญลักษณ ไดแก ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม  สถาบัน  โครงสรางพื้นฐาน  จัดอันดับคะแนนลักษณะ  

ของแตละองคประกอบตามสัญลกัษณการกอตวัของคลัสเตอร ควบคูไปกับการหาคาดัชนีในความเช่ียวชาญ      

การผลติในภาพรวมของจังหวัดสงขลาตอการผลติในภาคใตทัง้หมด   สามารถระบุไดวาเกดิการกอตวัคลัสเตอร

การทองเที่ยวโดยมือมนุษย  วิธีการนี้สามารถนํามาเอามาใชแกปญหาไดระดับหนึ่งสําหรับการวิเคราะห        

การกอตัวของคลัสเตอรการทองเที่ยวของจังหวัดสงขลา   เนื่องจากขาดขอมูลสถิติไมสามารถที่จะวิเคราะห        

ความเชี่ยวชาญการผลิตในทองถิ่นได การระบุความสัมพันธของสมาชิกภายในคลัสเตอรการทองเที่ยว       

จังหวัดสงขลาเปนวิธีการอยางหนึ่งที่อธิบายดานกลยุทธความรวมมือกันของภาคการผลิตที่เกี่ยวของและ                      

การใหสนับสนุนภาคการบริการหลักการทองเที่ยวของการสรางผลิตภัณฑการทองเที่ยวในพ้ืนที่นํามาสู            

การอธิบายการระบุคลัสเตอรการทองเที่ยวไดในท่ีสุด

แนวคิดและวิธีการระบุคลัสเตอรการทองเที่ยวจังหวัดสงขลา*
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คําสําคัญ
  คลัสเตอรการทองเที่ยว   คาดัชนีความเช่ียวชาญการผลิตในทองถิ่น  

Abstract
  The objective of this research was aimed to identify the types of tourism clusters, to analyze  

tourism cluster and a synergy between the tourism organizations in Songkhla. In present study, 

field data was collected using the interview with 56 tourism entrepreneurs; 22 local government       

agencies and educational institutions, as well as tourism operation information was adopted.             

The finding was presented by the tourism experts of Songkhla in term of symbols such as geographic, 

economic, social, institutional, and infrastructure, scores ranking for individual components by 

symbols, formed clusters, coupled with      identifying the index for the manufacturing expertise in 

Songkhla and whole southern provinces.  The results show that the tourism clusters are formed by 

human; which this approach can be taken to solve the problems to some degrees relating to the 

analysis of formation of Songkhla tourist clusters, because it lacks of statistical data for analysis of 

local manufacturing expertise. The identified member relationship within Songkhla tourism clusters 

is a strategy to explain the strategic cooperation among the concerned manufacturing sectors and 

the contribution to tourism service and tourism product development, eventually leading to the discus-

sion to identify the tourism clusters.

Keywords 
  Tourism Cluster,  Index of Local Productivity

บทนํา
  ปจจุบนัการพัฒนาเศรษฐกิจภมูภิาคใหมคีวามย่ังยนืตองอาศัยนโยบายคลัสเตอรเพือ่เพิม่ความสามารถ

ในการแขงขันจนกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญในตลาดโลก  จากประสบการณในตางประเทศที่ผานมาแสดง

ใหเห็นวาประสิทธิภาพของนโยบายคลัสเตอรขึ้นอยูกับการระบุคลัสเตอรที่ถูกตอง (Simonova  & Ivanova, 

2009) ดังนั้นหนวยงานภาครัฐ หากนํานโยบายคลัสเตอรมาใชพัฒนาในพื้นที่  ควรที่จะระบุคลัสเตอรในพื้นที่  

แตปญหาสวนใหญเกิดจากเจาหนาที่รัฐในระดับภูมิภาคขาดความเขาใจในขั้นตอนของการระบุคลัสเตอร      

เนื่องจากการนําเอาประสบการณจากตางประเทศมาใชกับเง่ือนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยซ่ึงมี      

ความซับซอนสงผลใหการระบุคลัสเตอรเนนไปที่ความไดเปรียบดานนโยบายซ่ึงขึ้นอยู กับโครงสราง                 

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากกวาความรวมมือระหวางเจาภาพเศรษฐกิจ
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  วิธีการระบุคลัสเตอรในพื้นที่จึงกลายเปนประเด็นสําคัญในภารกิจของการวิจัยปจจุบันเน่ืองจาก

เปนการวิเคราะหระเบียบ  วธิกีารบงบอก   การพฒันารปูแบบการบูรณาการของคลัสเตอร และการประเมินผล

ระดับการพัฒนาของคลัสเตอรในพ้ืนที่  การประเมินผลตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการพัฒนาของการทองเท่ียว        

และเศรษฐกิจการทองเที่ยวในระดับภูมิภาคที่ผานมายังมีการศึกษาดานวรรณกรรมของประเทศนอยมาก      

จึงจําเปนตองพัฒนาวิธีการระบุคลัสเตอรทางเศรษฐกิจ และการตรวจสอบลักษณะของวิธีการท่ีนําเสนอ         

อันจะกอใหเกิดแนวทางการศึกษาคลัสเตอรการทองเที่ยวในภูมิภาคตอไป  

  ปจจุบันนักวิชาการไดเสนอแนวคิดและวิธีการระบุคลัสเตอร 3 วิธหีลัก ดังนี้

  1.  การระบุตวัตนของคลัสเตอรจากมุมมองของความสามารถในการแขงขันดวยขอสมมติฐาน  และ             

การทดสอบขอสมมติฐาน  เชน ระดับหวงโซมูลคาภายในภาคการผลิต การแขงขันนวัตกรรมเทคโนโลยี        

ความสมัพนัธของบรษิทัในพ้ืนทีท่างภูมศิาสตร  องคประกอบหลกัของวธินีี ้ คอื การวเิคราะหบรษิทัขนาดใหญ

หรอืการกระจุกตวัของธรุกจิทีค่ลายกัน  การระบุหวงโซทีเ่กีย่วของของบริษทัแนวต้ัง  การแบงสถานประกอบการ

ที่ประกันคลัสเตอรดานทักษะเฉพาะเทคโนโลยี  เงินทุนและโครงสรางพ้ืนฐานในสมาชิกคลัสเตอร                        

การคนหานโยบายภาครัฐ  โครงสรางพื้นฐาน   กฎหมายที่มีผลตอสมาชิกคลัสเตอร  (Porter,  2005)                  

การกําหนดสัญลักษณหลักของคลัสเตอรที่มีศักยภาพมีดังนี้  เกิดการกระจุกตัวของสมาชิกคลัสเตอรในพื้นที่

ที่ขอจํากัดทางภูมิศาสตรและเกิดการเปรียบเทียบการแขงขันระหวางภูมิภาค   มีบริษัทชั้นนําที่นําไปสู          

ความเขมขนท่ีเอื้อตอการดึงดูดสถานประกอบการ   การสนับสนุนผูประกอบการและใหบริการปฏิสัมพันธ

ความรวมมือระหวางเครือขายดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   มีอัลกอริทึมที่นําเสนอเพื่อระบุตัวตนของ

คลัสเตอรที่ไดรับผลสําเร็จในดานการเกิดของคลัสเตอรทองเที่ยวในภูมิภาค (Galiullina, Galimov &               

Shabanova, n.d)    อยางไรก็ตามวิธีการนี้เมื่อนํามาใชมีขอบกพรองที่สําคัญ คือ  การวิเคราะหเชิงคุณภาพ

และการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ

  2.  การวิเคราะหคลัสเตอรที่มีศักยภาพของภูมิภาคเพ่ือระบุแนวทางในการพัฒนาการแขงขันหรือ
การรวมตัวกันของภูมิภาคอยางยั่งยืน วัดจากความเชี่ยวชาญการผลิตดานปริมาณและคุณภาพ ใช                      
คาสัมประสิทธิ์ การผลิตในทองถ่ิน   สัมประสิทธิ์จีนี่ซึ่งเปนตัวบงช้ีทางเศรษฐกิจมหภาคดานความแตกตาง        
ของรายไดของประชากรจากการเบี่ยงเบนของการกระจายรายไดอยางเทาเทียมกันของประชากรในประเทศ 
(Lozovskij  &  Starodubceva, 2006) วิธีการนี้ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
   ขั้นตอนท่ี 1:  การวิเคราะหเชิงปริมาณในการแขงขันอยางยั่งยืน  คือ  การกําหนดตําแหนงทาง  
การตลาดของอุตสาหกรรมในภูมิภาคโดยใชการคํานวณของตัวช้ีวัดหลักที่สะทอนใหเห็นถึงความม่ันคงใน  
การแขงขันในภูมิภาคและศักยภาพในการจัดคลัสเตอร  เชน คาสัมประสิทธ์ิของการผลิตตอหัวและ               
ความเช่ียวชาญการผลิตในทองถ่ิน (Ermishina, 2011)
   ขั้นตอนที่ 2:  การวิเคราะหเชิงคุณภาพของคลัสเตอรและองคประกอบของฐานทรัพยากร               
ทีจ่าํเปนสาํหรับความสามารถในการแขงขนัของสถานประกอบการในภูมภิาคเพ่ือระบุการพัฒนาอยางย่ังยนื
สําหรับการแขงขันในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของการประเมินจํานวนของเงื่อนไข   เชน  ปจจัยการผลิต    อุปสงค
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สาํหรบัตลาดในประเทศ  และซัพพลายเออรการแขงขนัของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

ที่เกี่ยวของและปจจัยที่สรางแรงจูงใจตอการกอตัวของกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ

   ขั้นตอนท่ี 3:  การวิเคราะหคลัสเตอรเพื่อกําหนดลักษณะของการดําเนินการควบคุมการแขงขัน

ของคลัสเตอรภูมิภาคจากมุมมองของสถาบัน  สถานประกอบการท่ีมีศักยภาพเชิงกลยุทธ  แรงจูงใจ                 

ภายในคลัสเตอรและการสนับสนุนความคิดรเิริม่คลสัเตอร ความสามารถในการแขงขันของสมาชิกคลัสเตอร 

(Pechatkin & Gajmalova, 2006)

  3. วธิกีารระบคุลสัเตอรอตุสาหกรรมอยูบนพืน้ฐานของการประเมนิทางเศรษฐกจิของการมสีวนรวมกนั     

ในฐานะสมาชิกของคลัสเตอร  เชน  ความสัมพันธระหวางบริษัทและองคกรที่เปนสวนหนึ่งของคลัสเตอร       

การกําหนดระดับของการทํางานรวมกันระหวางคลัสเตอรแบบเมตริกซของปจจัยการผลิต การอธิบาย            

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกัน  และคาใชจายที่จําเปนของปจจัยการผลิต    

ในภาคการผลิตที่เขารวมโครงการทั้งหมด   สําหรับภาคการผลิตอุตสาหกรรมเดียวกันวิธีนี้เปนที่นาสนใจใน

แงของการอธิบายการทํางานรวมกันระหวางสถานประกอบการในคลัสเตอร   มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนด             

ความสัมพันธระหวางผูซื้อ-ผูขายแตไมไดอยูบนพื้นฐานของกระแสเงินสดและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ      

ที่สัมพันธกัน ใชการคํานวณตัวชี้วัดที่แสดงการเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิต อยางไรก็ตามปจจัยเหลานี้   

ทําใหเกิดปญหา ขาดการกําหนดเกณฑที่แมนยําเกี่ยวกับการเกิดคลัสเตอร สันนิษฐานวาหากสัมประสิทธิ์     

การผลิตของทองถิ่นมากกวาหนึ่งจะบงชี้ถึงระดับความเขมขนที่สูงของการจางงานในภาคอุตสาหกรรมของ

ภมูภิาค   เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคาเฉลีย่สมัประสทิธิก์ารผลติของชาตแิละขาดขอมลูในดานการดาํเนนิการเกีย่วกบั  

การทํางานรวมกันดานศักยภาพของผูเขารวมคลัสเตอร  ดานการแลกเปล่ียนขอมูล   การแลกเปล่ียนความรู

และทรัพยากรมนุษยโดยใหความสนใจเพียงการไหลของกระแสเงินอยางเดียว ฉะน้ันหากนํามาใชใน              

การศึกษาการทองเที่ยวยังมีขอจํากัดอยางมาก (Nikolaeva, 2011)

  อยางไรก็ตามการวิเคราะหใหขอสรุปวา  วิธีการศึกษาเชิงปริมาณยังมีขอจํากัดเนื่องจากขาด              

รายละเอียดในการประเมินคาเชงิปรมิาณของผูทีม่สีวนรวมทีเ่ปนรปูธรรมในคลัสเตอรรวมทัง้ขาดการคํานงึถึง

ลักษณะและระดับการทํางานรวมกันของผูเขารวมในคลัสเตอรทําใหเกิดปญหาการพัฒนาประสิทธิภาพ

นโยบายคลสัเตอร  ดงันัน้การวเิคราะหการระบุคลสัเตอรในพืน้ทีน่าํไปสูขอสรปุทีว่า  หากจะไดรบัภาพทีส่มบรูณ

ที่สุดของคลัสเตอรจะตองมีการใชวิธีแบบบูรณาการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  วิธีการเชิงปริมาณน้ี                  

จะถกูใชในการระบโุครงสรางอยางเปนทางการของคลสัเตอรและวธิกีารเชงิคุณภาพจะชวยวเิคราะหคาตวัเลข

ในเงื่อนไขของการกอตัวของสมาชิกคลัสเตอรและการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในคลัสเตอรเพื่อปรับปรุง

ประสทิธภิาพของการดาํเนนิงานปฏบิตัดิานนโยบายคลสัเตอร  นอกจากนัน้ตองประเมนิระดบัของการพฒันา

ของคลัสเตอรซึ่งทําหนาที่สําหรับการจัดสรรงบประมาณ และเปนเครื่องมือตรวจสอบเพ่ือระบุการพัฒนา      

ของคลัสเตอร(Bujanova & Dmitrieva, 2012) เนื่องจากมีความสัมพันธในการทํางานรวมกันของสมาชิก         

ในคลัสเตอรการทองเที่ยว
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  การศกึษาวจิยัคลสัเตอรการทองเทีย่วสามารถใหสญัลกัษณทีก่าํหนดความหมาย ดงันี ้ (1) ความพรอม     

ของทรัพยากรทองเที่ยวในพ้ืนที่จากความรวมมือกันระหวางเครือขายสถานประกอบการ (2) ผลิตภัณฑ          

การทองเทีย่วของคลัสเตอร  การจาํแนกแบบน้ีไดกาํหนดการทํางานรวมกนัระหวางภาคการผลิตในความหมาย

ของคลัสเตอรการทองเท่ียวซ่ึงจะชวยใหนําเสนอการนิยามคลัสเตอรการทองเท่ียว คือ กลยุทธของเครือขาย

สถานประกอบการทองเที่ยวที่ขึ้นกับปลายทางสถานที่ทองเที่ยว  มีสัญลักษณ  เชนการกระจุกตัวของสถาน

ประกอบการทางภูมิศาสตรซึ่งกําหนดประเภทการทองเท่ียว การทํางานรวมกันทั้งทางตรงและทางออม 

ลกัษณะท่ัวไปทางสงัคมและวัฒนธรรม   ความเปนเฉพาะในความเช่ียวชาญดานการผลิต    การสรางผลิตภัณฑ 

การทองเทีย่วรวมกนัระหวางรฐัและเอกชน ความเปนเจาของทรัพยากรการทองเท่ียวซึง่เปนเสมอืนเศรษฐทรัพย

ทางเศรษฐกิจแกผูบริโภค (Danilenko, 2008) เพื่อบรรลุเปาหมายท่ีสําคัญ คือ  (1) การตอบสนองตอ             

ความตองการบริโภคของสังคมดานการเดินทาง  การพักผอน   การฟนฟูสุขภาพและรูปแบบกิจกรรม                

การทองเทีย่วตางๆ   (2) เกดิภาคการผลิตและการบริการทีม่คีวามสามารถในการแขงขันสงผลใหคณุภาพชีวติ

ของประชากรดีขึ้นและการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจดานสันทนาการในภูมิภาคนั้น  (Sozieva, 2009)                        

การนิยามความหมายแบบนี้มีบทบาทอยางมากในการนํามาวิเคราะหการระบุคลัสเตอรการทองเที่ยวใน       

จังหวัดสงขลา   เนื่องจากฐานขอมูลสถิติสามารถวิเคราะหเพยีงแคการใชคาดัชนีความเช่ียวชาญการผลิตใน        

ทองถ่ินและความเช่ียวชาญการผลิตบางประเภทของธุรกิจการทองเท่ียวซ่ึงไมครบองคประกอบของการ         

ระบุคลัสเตอร  อยางไรก็ตามการวิเคราะหคลัสเตอรการทองเที่ยวที่ผานมาในจังหวัดประเทศไทยแกไขโดย          

การใชการวิเคราะห 5 ปจจัยซึ่งประกอบดวย (1) เงื่อนไขการผลิต  (2) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยงและสนับสนุน  

(3)  เงื่อนไขดานอุปสงค (4) บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (5) ภาครัฐโดยจัดประชุมผูที่มีสวนได   

สวนเสียดานความเขมแข็งและโอกาสรวมกันในตลาด (สถาบันคีนันแหงเอเชีย, 2549)  อยางไรก็ตามวิธีการ

ดังกลาวยังมีขอจํากัดเนื่องจากขาดรายละเอียดของการระบุคลัสเตอรภูมิภาคการทองเที่ยวดานสัญลักษณ

ของพื้นที่สําหรับการกอตัวคลัสเตอรซึ่งประกอบดวยภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สถาบัน  สังคม  โครงสรางพื้นฐาน          

ที่จะสามารถวิเคราะหดานปริมาณและคุณภาพ

วัตถุประสงค
  เพื่อระบุชนิดคลัสเตอรการทองเที่ยวและคนหาวิธีการวิเคราะหคลัสเตอรการทองเที่ยวในเงื่อนไข    

การนํามาปรับใชในจังหวัดชายแดนภาคใต (สงขลา) และวิเคราะหความรวมมือกันระหวางองคกร                    

ดานการทองเที่ยวในจังหวัดสงขลา

วิธีการวิจัย
  การวจิยัภาคสนามโดยเก็บขอมลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอม ความสามารถในการพัฒนาธุรกจิการทองเทีย่ว

ความรวมมอืกนัและความสมัพนัธในการทาํงานระหวางภาคธรุกจิการทองเทีย่ว  (โรงแรม  รสีอรท  รานอาหาร       
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บริษัทขนสง  มัคคุเทศก  บริษัทนําเที่ยว  การโฆษณา รานขายของท่ีระลึกและอ่ืน ๆ )  หนวยงานการปกครอง             

สวนทองถิน่ สถาบนัการศกึษา  รปูแบบการสนบัสนนุการเปนสมาชกิของคลสัเตอรการทองเทีย่ว การประเมนิคา

นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนการทองเที่ยว   การศึกษาคุณภาพของพนักงานและอ่ืน ๆ ในการกอตัวของ

คลัสเตอรการทองเที่ยว

  กลุมตัวอยาง มีดังนี้ 1) ใชเสนทางการทองเที่ยวระหวางเครือขายสถานประกอบการทองเที่ยว            

โดยเสนทางหลักสะเดา   หาดใหญ   เมืองสงขลา  ประกอบดวยบริษัททัวร  จํานวน 24 บริษัท  บริษัทขนสง 

จํานวน 8 บริษัทสถานท่ีอํานวยความสะดวกหรือสถานท่ีพัก  จํานวน  12  แหง   สํานักงานจัดจําหนายหรือ

จองตัว๋  จาํนวน 12 แหง  หนวยงานการปกครองสวนทองถิน่  จํานวน 17แหง และสถาบนัการศึกษา จาํนวน 5  แหง 

ในจังหวัดสงขลาจากหนางานที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลา เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2557         

ฐานขอมูลของกิจกรรมธุรกิจการทองเที่ยวป พ.ศ.  2552 –  พ.ศ. 2556  เกี่ยวกับการระบุสถานที่ทองเที่ยว    

การประเมินระดับของการมีสวนรวมในการใหบริการทองเท่ียวจากสํานักงานการทองเท่ียวและ 13  จังหวัด

ภาคใต

  วเิคราะหขอมลูดวยการบรรยายคาเปนรอยละจากขอมลูของกจิกรรมธุรกจิการทองเทีย่วป พ.ศ. 2552 

–  พ.ศ. 2556   เกีย่วกับการระบุสถานท่ีทองเท่ียว    การประเมินระดับการมีสวนรวมในการใหบริการทองเท่ียว

การประมาณการและคํานวณคาดัชนีความเช่ียวชาญการผลิตในทองถิ่น  คุณลักษณะของศักยภาพ

กระบวนการคลสัเตอร ของการทองเทีย่ว    ความเชีย่วชาญในการผลติของทองถิน่ (สงขลา) และภาคใตทัง้หมด

โดยรวมที่สามารถระบุวามีศักยภาพสูงสําหรับการจัดคลัสเตอรในดานการบริการการทองเที่ยวและใช              

การประเมนิคาโดยผูเชีย่วชาญดานธรุกจิการทองเทีย่วของจงัหวดัสงขลา ดานการระบกุารดงึดูดการทองเทีย่ว  

ของจังหวัดและกําหนดความเช่ียวชาญเฉพาะดานโดยจัดอนัดบัคะแนนลักษณะของแตละองคประกอบตาม

สญัลกัษณการกอตวัของคลสัเตอรของตวัเลขจาก  0.5 - 1  โดยกาํหนดสญัลกัษณจากความสาํคญัอนัดบัหนึง่

และอันดับรองลงมา  โดยตัวช้ีวัดแบบบูรณาการท่ีใหผลดานคุณภาพแปลเปนเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห

จดุแขง็  จดุออน  โอกาส  หมายถงึ  5  สญัลกัษณ  ของการกอตวัคลัสเตอรซึง่ประกอบดวยภมูศิาสตร  เศรษฐกจิ  

สถาบัน  สังคม  โครงสรางพื้นฐานซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของสัญลักษณของการกําหนดกอตัว

คลัสเตอรการทองเที่ยวของจังหวัด

ผลการวิจัย
  4.1 การระบุชนดิของคลัสเตอรการทองเท่ียวและคนหาวิธกีารวิเคราะหคลสัเตอรการทองเท่ียว

   คลัสเตอรการทองเท่ียวตามความเช่ียวชาญท่ีแตกตางกันในภูมิภาคอาจจะมีหลายวิธี                  

หากคลัสเตอรการทองเท่ียวท่ีมกีารแขงขนัสงูในภูมภิาคจะมีแนวโนมทีจ่ะรวมมือและรวมกิจกรรมเอ้ืออาํนวย

เชนเดียวกับความรวมมือของคลัสเตอรกับอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ ลักษณะการกอตัวของคลัสเตอรใน          

ระดับภูมิภาคของการทองเที่ยวถูกกําหนดโดยคุณสมบัติดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1

สัญลักษณของการกอตัวคลัสเตอรการทองเที่ยวในภูมิภาคของจังหวัดสงขลา
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  การวิเคราะหกระบวนการของการกอตวัของคลสัเตอรการทองเทีย่วในพืน้ทีศ่กึษา  วธิกีารใหคะแนน             

ชวยวิเคราะหเชิงคุณภาพรวมกับเชิงปริมาณแตละกลุมประกอบดวยสัญลักษณที่ 1 และ 2 สัญลักษณแรก     

ของคลัสเตอรการทองเที่ยวในจังหวัดสงขลาถูกกําหนดใหเปนขอบเขตของการศึกษา สัญลักษณที่สองจะ                

บงชี้ถึงการกําหนดคลัสเตอรรอง แตละคุณลักษณะหลัก คือ การประเมินที่มี 1คะแนน สัญลักษณ 2                           

คิดเปน 0.5  คะแนน จากนั้นรวมคะแนนบงบอกลักษณะข้ันตอนของการพัฒนาของคลัสเตอรการทองเที่ยว

ในพื้นที่สอดคลองกับการจําแนกประเภทของลักษณะทางพันธุกรรมดังตารางที่ 2
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ตารางท่ี 2
รายละเอียดของของคลัสเตอรการทองเที่ยวในจังหวัดสงขลาในสัญลักษณทางพันธุกรรม
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  การจําแนกประเภทของคลัสเตอรการทองเที่ยวในภูมิภาค  นอกจากลักษณะทางพันธุกรรมยังไดนํา

เสนอสัญลักษณดานหนาที่ดวย (โดยเฉพาะอยางย่ิงการทํางานท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเช่ียวชาญ)                  

และลักษณะลําดับช้ัน (สะทอนใหเห็นอันดับคลัสเตอรการทองเที่ยวและบทบาทของคลัสเตอรในโครงสราง

ของเศรษฐกิจการสันทนาการ)    คณุสมบัตกิารทาํงานของคลัสเตอรการทองเท่ียวในพ้ืนทีจ่ะเก่ียวของโดยตรง

กับแหลงทรัพยากรของการพัฒนาและองคประกอบของผูเขารวมของคลัสเตอรการทองเท่ียวในพ้ืนเกิด           

จากการรวมตัวของของคลัสเตอรการทองเท่ียวในจังหวัดสงขลา การปรากฏตัวของของคลัสเตอรมาจากปจจยั

และเงื่อนไขดังตารางที่ 3
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  ปจจัยในกิจกรรม (ที่สรางขึ้นเปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษย) ประกันการแขงขันของกิจกรรม       

การทองเท่ียวเน่ืองจากเง่ือนไขการสรางและดําเนินการในพ้ืนที่รวมถึงเทคโนโลยีความรูและความรูเฉพาะ

ทักษะกอใหเกิดความเช่ียวชาญในพ้ืนที่ ในขณะเดียวกันหากพ้ืนที่ไมมีปจจัยทรัพยากร แตสามารถสราง

คลัสเตอรบนพื้นฐานของปจจัยกิจกรรมคลัสเตอรการทองเที่ยวภายในจังหวัดเกิดขึ้นอยางอิสระขาดการมี    

สวนรวมของภาครัฐ (ดานการลงทุนดวยกันของโครงการ)

   จากการคํานวณดัชนีของโครงการดานการทองเที่ยวที่เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2556  พบวา คาดัชนีที่เกิด

ขึ้นตํ่ากวาเกณฑ (นอยกวา 0.4) แสดงใหเห็นวาอัตราการเติบโตของโครงการดานการทองเที่ยวในพื้นที่      

จังหวัดสงขลามีสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับภาคใตทั้งหมด  การเขาชมแหลงทองเที่ยวที่สรางดวยมนุษยใน

จังหวัดสงขลา  คิดเปนรอยละ  มากกวารอยละ 50 ของจํานวนนักทองเที่ยวในจังหวัดสงขลา  แสดงใหเห็นถึง

การเติบโตประจําปตามฐานขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดสงขลาป พ.ศ. 2557 สถานที่แรกสําหรับ                   

การเยี่ยมชมของนักทองเที่ยว คือ สวนสัตว  คิดเปนรอยละ30 ของผูเขาชม  สถานท่ีอันดับสอง คือ เขาตังกวน  

คิดเปนรอยละ 6.5  ของทั้งหมด โดยอัตราสวนของนักทองเที่ยวชาวไทยสูงกวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศ

  กระบวนการสรางและพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวในภูมิภาคไดชะลอตัวจากปจจัยทางเศรษฐกิจ 

สถาบันภูมิศาสตร (รวมถึงระบบนิเวศนทางภูมิศาสตร) และโครงสรางพื้นฐานทางสังคม ดังตารางที่ 4              

ระบุปจจัยที่จํากัด ที่นําไปสูการคาดการณของกระบวนการในการสรางและพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยว                 

ในภูมภิาค  ชวยใหเลอืกคลัสเตอรทีเ่กีย่วของ (สอดคลองกับรายละเอียดของภูมภิาค)  ตาํแหนงของผูทีเ่กีย่วของ

โดยตรงในการกอตัวของคลัสเตอร   (การดําเนินการที่ไมเปนอุปสรรคตอการสรางเงื่อนไขท่ีจําเปน)

ตารางท่ี 4

ปจจัยที่จํากัดการกอตัวและการพัฒนาของการพัฒนาคลัสเตอรของจังหวัดสงขลา
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    4.2 วเิคราะหความรวมมอืกันระหวางองคกรภายในคลัสเตอรการทองเทีย่วในจังหวดัสงขลา

     ขอมูลแสดงวาสถานประกอบการทองเที่ยวใหความสําคัญกับบริษัทคูคาในภูมิภาคจาก   

การประเมินของเจาของสถานประกอบการทองเท่ียว จํานวนกวารอยละ 60  พิจารณาเก่ียวกับการทํางาน      

รวมกันในปลายทางสถานทองเที่ยวเนื่องจากจังหวัดสงขลาติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ความรวมมือกัน   

ไมไดจํากัดภายในจังหวัดแตรวมถึงประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย

    จากการสัมภาษณพบวาบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการใหความรวมมือกัน ดังนี้

    1) การยินยอมลดราคา  คดิเปนรอยละ28 การเปล่ียนแปลงองคประกอบหรือคณุภาพการ      

ใหบริการ คิดเปนรอยละ 52

    2) การพิจารณาเง่ือนไขการชําระเงิน  คิดเปนรอยละ 29  การเปล่ียนแปลงบริษัทคูคา      

คิดเปนรอยละมากกวารอยละ 66

    3) ความสัมพันธที่ไมเปนทางการสําหรับความรวมมือที่ทําใหเกิดความสําเร็จ คิดเปน     

รอยละ 58

ตารางท่ี 4

ปจจัยที่จํากัดการกอตัวและการพัฒนาของการพัฒนาคลัสเตอรของจังหวัดสงขลา (ตอ)
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    4) การกํากับสถานการณไมปกติทั่วไป คิดเปนรอยละ48

    5) การเจรจาโนมนาวผลประโยชนในหนวยงานราชการ (ล็อบบี้) ในรูปของการแสดง                

ดานวัฒนธรรมประเพณี  การแสดงสินคาของจังหวัด   สถานภาพของการแขงขันในธุรกิจการทองเที่ยว           

ของจังหวัดมีระดับการแขงขัน คิดเปนรอยละ 68

    6) ความรวมมอืของสถาบันการศึกษากบัธรุกจิการทองเทีย่วพบวา บณัฑติสาขาการทอง

เที่ยวใหการตอบสนองดานความรวมมือ  คิดเปนรอยละ 38

  อยางไรก็ตามความตองการของสถานประกอบการ  คดิเปนรอยละ 27  พจิารณาวาผูสาํเร็จการศึกษา        

ควรมกีารเตรยีมความพรอมในการใหความรวมมอื  ผูรวมงานบรษิทัคดิเปนรอยละ 27 เหน็ไดวาในจงัหวดัสงขลา    

มกีารกระจุกตวัของความสมัพันธระหวางภาคธุรกจิและสถาบันการศึกษานอย  ซึง่การตอบสนองของพนักงาน           

ในระดับอาชีวศึกษาคิดเปนรอยละ 46  สถานประกอบการใหความเห็นวา  พนักงานท่ีทํางานยังขาดความรู

ในดานการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมท่ีสนับสนุน   ภูมิศาสตร    นิเวศนเศรษฐกิจ ขาดทักษะหนางาน          

ในขณะท่ีสถาบันการศกึษาประเมินคณุภาพบณัฑติระดับสูง  คดิเปนรอยละ 78 ตวัแทนของสถาบันการศกึษา

ใหความเห็นวา สถาบันการศึกษาสามารถตอบสนองตอแรงงานในสถานประกอบการดานการทองเที่ยว         

คิดเปนรอยละมากกวารอยละ 70  ตัวเลขดังกลาวยืนยันวาการพัฒนาการทํางานรวมกันระหวางภาคธุรกิจ

และสถาบันการศึกษายังมีนอยมาก

  ผลของการสอบถามยืนยันวาความรวมมือระหวางสถานประกอบการดานการทองเที่ยวและ       

สถาบันการศึกษาคอนขางกระจุกตวัในจังหวัด   ทัง้สองฝายไดตระหนักวา มศีกัยภาพอยางมากในการพัฒนา             

และสรางความสมัพันธทีใ่หผลประโยชนรวมกนั  การทาํงานรวมกบัหนวยงานบรหิารการปกครองสวนทองถิน่   

ในระดับจังหวัด (อบจ. เทศบาล อบต.) สวนประสิทธิภาพในดานนโยบายภาครัฐพบวา  มีแนวทางใน               

การพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด   ตัวแทนของสถานประกอบการใหคะแนนรอยละ 72 สถาบันการศึกษา

รอยละ 66   ดานการทํางานของหนวยงานดังกลาวพบวา   หนวยงานใหการสนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิด   

การพัฒนาการทองเที่ยวของพื้นที่ การสรางหรือลงทุนแหลงทองเที่ยวใหมรวมทั้งสงเสริมสนับสนุนดานธุรกิจ

ตามคํารองขอของสถานประกอบการ  คิดเปนรอยละ 76 ในดานการดําเนินการความรับผิดชอบของ                  

การนํานโยบายการทองเที่ยวไปปฎิบัติ  คิดเปนรอยละ 63 

  ภารกิจที่สําคัญของหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น คือ การพัฒนาจังหวัดสงขลาใหมีกิจกรรม  

การทองเทีย่วของภาคใตตอนลางคิดเปนรอยละ 74 สวนในภาพรวมความรวมมอืกนัระหวางสถานประกอบการ

การทองเท่ียวและหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินยังมีความออนแอ เนื่องจากขาดการลงทุนรวมกัน              

ในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  มาตรการการสนับสนุนของภาครัฐที่จําเปนแกธุรกิจการทองเที่ยว                

การรวมมอืกันในโครงการภาครฐั  การจดัตัง้การสนทนาโตะกลมในการประสานการรวมมอืและการประชมุแกปญหา   

การสรางคณะกรรมการติดตามความคืบหนาและการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณคิดเปนรอยละ 48  

นอกจากนี้ยังตองการใหมีหลักประกันและสนับสนุนในลักษณะของผูติดตามใหการสนับสนุนความมั่นใจ       
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ในการทํางานหรือแผนงานที่ไดตกลงกันและใหความสําคัญในนโยบายภาครัฐ   โดยเพิ่มประสิทธิภาพใน             

ความรวมมือกันเกี่ยวกับการสนับสนุนในการคนหาขอมูลใหมีการกระจายอยางทั่วถึง  ความรวมมือกันใน

โครงการดานการลงทุน  การติดตอหรืออํานวยความสะดวกในการติดตอกับตางประเทศ  (ใหการสนับสนุน

ดานประชาสัมพันธการทองเท่ียว) การดูแลความปลอดภัยแก  นักทองเท่ียว   การชวยเหลือในการฟนฟู      

แหลงทองเทีย่วและสนับสนนุระบบการขนสงทีร่วดเรว็และปลอดภัยและอืน่ๆ  คดิเปนรอยละ 82 จากผลการวิจยั

ดังกลาวขางตนยืนยันไดวาการเตรียมธุรกิจในการทํางานกับภาครัฐยังไมมีกลยุทธในการพัฒนาซึ่ง                   

การสนับสนุนที่ภาคธุรกิจตองการใหภาครัฐชวยเหลือ คือ  มาตรการในการสนับสนุนระยะยาวซึ่งกอใหเกิด

ความเชื่อม่ันแกนักทองเท่ียวและเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของคลัสเตอรการทองเท่ียว  สอดคลองกับความ

เขาใจความหมายของคลัสเตอรโดยผูประกอบการจํานวนรอยละ 57  และสถาบนัการศกึษาจาํนวนรอยละ  64        

เจาหนาท่ีรัฐจํานวนรอยละ 58  ตางใหความหมายไปท่ีการพัฒนาความรวมมือแบบหลวมๆ ในการดําเนิน

กิจกรรม   การทองเที่ยวตามแผนเฉพาะหนาเปนหลัก  เชน การจัดงานเทศกาล   การกระตุนการทองเที่ยว  

ของจังหวัด  การฝกอบรมภาษาและอ่ืนๆ มากกวาที่ใหความสนใจในดานประสิทธิภาพของความรวมมือกัน

อภิปรายผลการวิจัย
  ผลของการศึกษาการระบุชนิดคลัสเตอรการทองเที่ยวและคนหาวิธีการวิเคราะหคลัสเตอรของ           

การทองเที่ยวในเงื่อนไขการนํามาปรับใชในจังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดสงขลา) พบวา  คลัสเตอรการ    

ทองเท่ียวในจงัหวดัสงขลาเปนคลสัเตอรทีเ่กิดขึน้มาจากมอืมนษุยเปนสาํคญั  เขตเทศบาลหาดใหญมศีกัยภาพ

ดานการทองเที่ยวในระดับสูง  การดําเนินการโดยหนวยงานปกครองทองถิ่นไมวาจะเปนตลาดคลองแห          

ไอซโดม กระเชาลอยฟา และการลงทุนของภาคเอกชนดานศนูยการคา ปางชางและอ่ืนๆ  ซึง่เปนความเขมขน

ระดับปานกลางในแงของแหลงดึงดูดที่มนุษยสรางข้ึน มีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ

เทศบาลพื้นที่อื่นๆ มีความโดดเดนโดยตําแหนงทางภูมิศาสตร   การประกันการเขาถึง  การขนสง แหลงดึงดูด

ที่นาสนใจ วัฒนธรรม  การพักผอนหยอนใจ

  วิธีการวิเคราะหที่นําเอามาใชเกณฑตัวชี้วัดของการเปรียบเทียบระดับของแตละข้ันตอนการพัฒนา

และวิธีการกําหนดโซน  การพัฒนาคลัสเตอรการทองเท่ียว  อาศัยองคประกอบและการวิเคราะหขอมูล          

หนางานจากเสนทางการทองเที่ยวหลัก โดยสะทอนจากระดับการทํางานรวมกันระหวางคลัสเตอร                     

การทองเท่ียวภายในประเทศ ระหวางประเทศ การกอตัวและการพัฒนาเปนโซนกระทํา เติบโต การพัฒนา

และเฉ่ือย เพ่ือกาํหนดการดําเนินการของการกอตวัและศักยภาพของแกนและชายขอบ (รอบนอก) คลสัเตอร      

การทองเท่ียว ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ในจังหวัดสงขลา หากตรวจสอบสถานที่ดึงดูดการทองเท่ียว

จริงและและโครงสรางพ้ืนฐาน สามารถระบุการดึงดูดทองเท่ียวสอดคลองกับวิธีการศึกษาคลัสเตอร

ภูมิภาค(Kropinova & Mitrofanova, 2011)

  สภาพแวดลอม ความสามารถในการพัฒนาธรุกจิการทองเท่ียว  การรวมมอืกนั ความสมัพนัธรวมกนั           

ของการทํางานระหวางภาคธุรกิจการทองเที่ยว  (โรงแรม รีสอรท รานอาหาร บริษัทขนสง  มัคคุเทศก              
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บริษัทนําเที่ยว  การโฆษณา รานขายของท่ีระลึกและอื่นๆ)  หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา

ประกอบดวยความรวมมือในการทํางาน  รูปแบบการสนับสนุนการเปนสมาชิกของคลัสเตอรการทองเที่ยว 

การประเมินคานโยบายภาครัฐในการสนับสนุนการทองเที่ยว การศึกษา คุณภาพของพนักงานและอ่ืน ๆ 

  ความสัมพันธมีลักษณะที่ยั่งยืนระหวางเครือขายบริษัท สวนหนึ่งมาจากการสังกัดสมาคมธุรกิจ       

การทองเที่ยวของจังหวัด  กอใหเกิดความสัมพันธที่ไมเปนทางการระหวางการกระจายสถานประกอบการ       

ที่ใกลเคียงกันตามภูมิศาสตรซึ่งเปนผลมาจากการทํางานรวมกันดานการใหบริการกิจกรรมการทองเที่ยว       

การรวมมือกบัคูแขง โดยแขงขนัในฐานะเปนคูแขงดานทรพัยากรและผูบริโภคคนสดุทาย หากสถานประกอบการ

รวมมือตอกันจะไดผลประโยชน เพ่ิมประสิทธิภาพในความสัมพันธ ความเขาใจในความรวมมือกันสามารถ

พิจารณาจากขอมูลเก่ียวกับรูปแบบความรวมมือกับคูแขงซึ่งสถานประกอบการใชหรือเตรียมนําเอามาใช 

ไดแก การแลกเปลีย่นเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารผลติ ความรวมมอืกนัในการเสนอโครงการของบประมาณจงัหวดั

ในการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียว การจัดนิทรรศการแสดงสินคาและการเพ่ิมความเช่ียวชาญของบุคลากร              

มีความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษา และหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ิน             

ซึง่กอตัวมาจากความคดิทางธรุกิจกอนจาํหนายสนิคาไมวาจะเปนตลาดแบบเดิมหรอืใหม (Biryukov, 2009)

  ทัง้นีไ้มพบขอมลูทีแ่สดงถงึเทคโนโลยใีนความรวมมอืของสถานประกอบการ  การพฒันาความสมัพันธ

ระหวางเจาภาพเศรษฐกิจภาคการทองเท่ียวในรูปแบบความรวมมือของการสรางการแขงขันในคลัสเตอร      

การทองเที่ยวในพื้นที่ซึ่งเปนพื้นฐานอยางหนึ่งของการกอตัวของคลัสเตอรการทองเที่ยวข้ึนอยู กับ                         

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีความรวมมือกันเชิงบวกมากกวา (Kostryukova & Karpova, 2011) และเครือขาย

ของสถานประกอบการทองเที่ยวมีความเกี่ยวของกันและใหการสนับสนุนผลิตภัณฑการทองเที่ยว                      

เปนหนึง่เดยีว  โดยรวมเทคโนโลยีในการใหบรกิารแกนกัทองเทีย่วหรอือปุสงคในภาคการผลิตเฉพาะกลุมการ         

ใหบริการ  (Tarasenokm, 2011)

  อยางไรก็ตามการแขงขันทําใหเกิดความรวมมือที่จํากัด ดานการแลกเปล่ียนประสบการณที่ดี            

การจัดการนําเอาเทคโนโลยีมาใช ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพอุปสงคและการพัฒนาขอเสนอโครงการ                  

การทํางานรวมกันในโครงการ ใชการแลกเปล่ียนขอมูลรวมกันเก่ียวกับสถานภาพอุปสงคการจัดการ

ประสบการณที่ดี  การรวมมือกันในดานการรับนิสิตฝกงานในสถานประกอบการในชวงที่นิสิตเรียนรูระบบ   

การทาํงานของสถานประกอบการ  ซึง่ความไดเปรยีบของวธิกีารนีเ้กดิข้ึนได กต็อเม่ือมีการพฒันาความรวมมอื

ในดานหลักสูตรการศึกษา  และการเพ่ิมทักษะความเช่ียวชาญของพนักงาน การแลกเปล่ียนขอมูลของ

สถานภาพอุปสงคและความสําเรจ็ในประสบการณทีด่ใีนการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในหนวยงานจึงกลายเปน

ขอจํากัด  เนื่องจากประสบการณที่ดีนั้นสามารถเกิดข้ึนไดตอเมื่อสถาบันการศึกษามีโจทยวิจัยหนางาน           

เพื่อพัฒนารวมกับสถานประกอบการและยังขาดการใหความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช

ทรัพยากรท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตน   การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของ

ผลิตภัณฑการทองเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ   สงผลใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมดานธุรกิจ
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การทองเที่ยวเพื่อหาความไดเปรียบรวมกันของการกระจุกตัวของสถานประกอบการในพื้นที่ทางภูมิศาสตร    

ที่สรางสมความเชี่ยวชาญในการบริการโดยใชศักยภาพของพื้นที่และในการทํางานรวมกันระหวาง                 

สถานประกอบการ องคกรทางสังคมและความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐทําใหเกิดการบริการแก                    

นักทองเที่ยว (Somko, 2013)  ซึ่งวิธีการนี้ไดนํามาใชกันอยางแพรหลายในการระบุคลัสเตอร   การทองเท่ียว

และชวยคลี่คลายเจาภาพเศรษฐกิจในฐานะองคประกอบหลักของคลัสเตอรการทองเที่ยวในภูมิภาค

สรุป
  ผลของการศึกษาในการระบุคลัสเตอรการทองเที่ยวมีขอจํากัดดานสถิติของปจจัยการผลิตและ   

ผลผลิต ขาดขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ   กระแสเงินและการไหลของขอมูลระหวางสถานประกอบการ                      

ไดเนื่องจากสถานประกอบการสวนใหญขาดการบันทึกขอมูลทําใหตองใชการวิเคราะหโดยวิธีการประเมิน  

โดยผู เชี่ยวชาญดานธุรกิจการทองเท่ียวของจังหวัดสงขลา  การจัดอันดับคะแนนลักษณะของแตละ                   

องคประกอบตามสัญลักษณการกอตัวของคลัสเตอร ควบคูไปกับการหาคาดัชนีในความเชี่ยวชาญการผลิต

ในภาพรวมของจังหวัดสงขลาตอการผลิตในภาคใตทั้งหมด   ซึ่งสามารถระบุไดวา  เกิดการกอตัวคลัสเตอร       

การทองเที่ยวโดยฝมือมนุษย ปรากฏการแสดงสัญลักษณของคลัสเตอรดานการกระจุกตัวของสถาน        

ประกอบการในการใหบรกิารการทองเทีย่วในพืน้ทีท่างภูมศิาสตร   วธิกีารนีส้ามารถนํามาเอามาใชแกปญหาไดใน

ระดบัหนึง่สาํหรับการวิเคราะหการกอตัวของคลัสเตอร  ดวยการประเมินคะแนนตามสัญลกัษณ เชน ภมูศิาสตร 

เศรษฐกิจ สังคม สถาบัน  ในดานโครงสรางพื้นฐานของการระบุคลัสเตอรการทองเที่ยวของจังหวัดสงขลา     

การระบคุวามสมัพนัธของสมาชกิภายในคลสัเตอรการทองเทีย่วจังหวดัสงขลา  เปนวธิกีารหนึง่ทีอ่ธบิายถงึกลยทุธ

ความรวมมือของภาคการผลิตที่เกี่ยวของและการใหสนับสนุนของภาคการบริการหลักการทองเท่ียวโดย

สามารถตอบโจทยดานผลิตภัณฑการทองเที่ยวในพ้ืนที่ซึ่งตองอาศัยความรวมมือระหวางสถานประกอบการ   

สถาบันการศึกษา   หนวยงานภาครัฐ   หากนําเอานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาคลัสเตอร                   

การทองเที่ยวเพื่อเสริมเพิ่มเติมจากวิธีเดิมที่นํามาใช  อยางไรก็ตามการระบุคลัสเตอรในอนาคตและ                  

การวิเคราะหขอมูลของภาคธุรกิจหลักท่ีเก่ียวของ ปฎิเสธไมไดวาควรมีการวิเคราะหขอมูลทางการเงินและ   

การรายงานการเงิน  (กําไร  ความม่ันคงทางการเงินและอ่ืนๆ) ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะหการรวมตัวกัน            

ของคลัสเตอรมีประสิทธิภาพมากกวาการตรวจสอบระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
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