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THANAWAT TANTHONG : PUBLIC OPINION AND ENTREPRENEURS ON
THE IMPACT OF TOURIS PROMOTION EVENTS IN PATTAYA CITY . ADVISORY
COMMITTEE: AUSANAKORN TAVAROM, D.P.A. 2020.
The research on ‚Public opinion and entrepreneurs on the impact of tourism
promotion events in Pattaya City‛ aimed to: 1) study the opinions of people and entrepreneurs in
the area about the economic, social and environmental impacts from the tourism promotion events
in the Pattaya City area; and 2) compare the opinions of people and entrepreneurs in the area
about the economic, social and environment impacts arising from the tourism promotion events in
the Pattaya City area, collecting data from people living in the Pattaya City area, account of 394
people and entrepreneurs in the Pattaya City area, account of 332 people by using a systematic
sampling, a tool used in the research were questionnaires with reliability of 0.847, and data
analysis with descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results found that:
(1) Impact on the public: found that the economic aspect, the public has the opinion
that arranging tourism promotion events in the Pattaya City area, causing the changes that there
were more outside area merchants coming to trade in the area; the social aspect, there was support
for customs, culture, traditions and identity of the local community for more activities; and the
environmental aspect, to take care of the cleanliness in the area in front of self-house more.
(2) Impact on entrepreneurs: found that the economic aspect, the entrepreneurs have
the opinion that arranging tourism promotion events in the Pattaya City area, causing the changes
that there were more outside area merchants coming to trade in the area; the social aspect, causing
conflicts between locals and tourists, such as loud noise or changes in daily life, causing the
residents in the area were not satisfied; and the environmental aspect, to take care of the
cleanliness in the area in front of self-house more.
(3) The comparison of opinions of the people and entrepreneurs in the area regarding
the economic impact found that there were consistent opinions, causing the changes that there
were more outside area merchants coming to trade in the area; the social aspect, the public has the

ช
opinion that causing the changes that there was support for customs, culture, traditions and
identity of the local community for more activities, while the entrepreneurs have the opinion that
causing conflicts between locals and tourists, such as loud noise or changes in daily life, resulting
the residents in the area were not satisfied; and the environmental aspect, it was found that the
people and entrepreneurs have consistent opinions, namely causing the changes in the cleanliness
in the area in front of self-house more.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ
และมีความสาคัญตํอโครงสร๎างเศรษฐกิจของ ประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแขํงขันที่สูงทั้งในด๎านอุปสงค์ และอุปทาน แตํเมื่อวิเคราะห์เชิงลึกถึง
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวไทยพบวําจะมีนัยสาคัญตํอโครงสร๎าง เศรษฐกิจ และสังคมไทยมาก
ยิ่งขึ้น (เทิดชาย ชํวยบารุง, 2557) ปี พ.ศ. 2561 ที่ผํานมา แม๎วําจะเป็นปีที่ไมํราบรื่นนักสาหรับ
ภาคธุรกิจทํองเที่ยวของไทย แตํภาพรวมธุรกิจทํองเที่ยวของไทยยังสามารถทารายได๎ถึง
3 ล๎านล๎านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว๎ และอาจเกินเป้ามาเล็กน๎อยที่ประมาณ 3.04 ล๎านล๎านบาท และ
ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยตั้งเป้ารายได๎รวมของธุรกิจทํองเที่ยวในปีนี้จะอยูํที่ 3.3-3.4 ล๎านล๎าน
บาท หรือมีจานวนนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่ประมาณ 40.5 ล๎านคน (ณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สงํา, 2562)
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจึงเป็นการอุตสาหกรรมที่สามารถกํอให๎เกอดรายได๎อยํางมหาศาล นามา
ซึ่งความเจริญพัฒนาในด๎านตําง ๆ มากมาย (ณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สงํา, 2562)
ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวนั้น สํงผลให๎เกิดผลกระทบใน
ด๎านตําง ๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม ในด๎านบวก เชํน การเกิดการจ๎างงาน และ
การกระจายรายได๎ในเขตพื้นที่ การมีสํวนรํวม และความสามัคคีของประชาชนในชุมชน การคงไว๎
ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นแหลํงดึงดูดนักทํองเที่ยว
เป็นต๎น ในขณะเดียวกัน ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ ก็สํงผลในด๎านลบได๎ เชํนกัน ยกตัวอยําง เชํน
คําครองชีพ ราคาสินค๎า และบริการมีราคาสูง ปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาขยะ
เป็นต๎น ผลกระทบดังกลําว อาจเกิดขึ้นได๎ และมีผลตํอการดาเนินชีวิตของประชาชนไมํวําจะเป็น
พนักงานบริษัท พนักงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ภาคธุรกิจการให๎บริการตําง ๆ สถาน
ประกอบการ ห๎างร๎าน พํอค๎าแมํค๎า ประชาชนทั่วไป แตํกระนั้น การทํองเที่ยวก็ยังมีผล มีสํวนสาคัญ
กับระบบเศรษฐกิจ ระดับพื้นที่ และระดับประเทศ ในภาพรวมโดยเฉพาะหัวเมืองใหญํที่มีชื่อเสียง
และเป็นแหลํงสร๎างรายได๎เข๎าประเทศ ไมํวําจะเป็นเชียงใหมํ ภูเก็ต หนองคาย หรือเมืองพัทยา
สาหรับเมืองพัทยานับได๎วําเป็นเมืองที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มีความแตกตํางไปจากเมือง
อื่น ๆ ในหลาย ๆ ด๎าน ซึ่งถือเสมือนเป็นข๎อได๎เปรียบของเมือง ในอันที่จะเอื้อประโยชน์ตํอการ
พัฒนาท๎องถิ่นทั้งทางด๎าน เศรษฐกิจสังคม ซึ่งจุดเดํนของเมืองหรือศักยภาพของเมืองพัทยา คือ
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การทํองเที่ยว เมืองพัทยามีจุดแข็งด๎านทรัพยากร และวัฒนธรรม ชายหาดพัทยา มหกรรมดนตรี
งานเทศกาล งานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท๎องถิ่น รวมถึง การแขํงขันกีฬาทั้งทางบก ทางน้า
ทางอากาศในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่สามารถนาไปพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขัน
ด๎านอุตสาหกรรมทํองเที่ยว และบริการสํงเสริมการจัดกิจกรรม และการลงทุนการทํองเที่ยว
การผลักดันเมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา และจัดนิทรรศการเชิงสร๎างสรรค์
(Creative mice) รองรับนักทํองเที่ยวในกลุํมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ที่จะเข๎ามามากยิ่งขึ้น
สํงเสริมด๎านการเดินทางทํองเที่ยว และการลงทุนให๎มีความพร๎อมทั้งในด๎านภาษา บุคลากร สถานที่
เพื่อพัฒนาให๎เมืองพัทยา Mice city ได๎อยํางเต็มรูปแบบ รวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถการ
แขํงขันของชุมชนด๎านการทํองเที่ยวสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในมิติด๎านการทํองเที่ยว เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล๎อม 3 เป้าหมาย คือ 1) พัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวใหมํ 2) เพื่อนานักทํองเที่ยวเดินทางสูํพื้นที่เชื่อมโยงของเมืองพัทยา 3) ยกระดับแหลํง
ทํองเที่ยวสูํมาตรฐานสากลเพื่อปรับภาพลักษณ์เมืองพัทยาจากเมืองทํองเที่ยวกลางคืนหรือ Night
life entertainment เป็น “เมืองทํองเที่ยวแหํงนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม” หรือ
Greenovation tourism city
ในปี พ.ศ. 2557-2558 เมืองพัทยาได๎ดาเนินยุทธศาสตร์ ในการจัดทาโครงการเรํงรัดการ
ประชาสัมพันธ์ และการเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจการทํองเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งผลจากการศึกษา
หาจุดเดํนของเมืองพัทยาเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการสร๎างมูลคําเพิ่มโดยการสร๎าง
ภาพลักษณ์ใหมํให๎เมืองพัทยาใช๎เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ๎น
เศรษฐกิจทางด๎านการเพิ่มจานวนนักทํองเที่ยว และเพื่อการจับจํายตํอหัว ภายใต๎แนวคิด Pattaya city
definitely more หรือ พัทยา มีมากกวําที่คุณคิดโดยเปิดแพคเกจการทํองเที่ยวรูปแบบใหมํ 4 More
for your style เพื่อเสนอมุมมองใหมํ ๆ ที่มีความโดนเดํน 4 ด๎าน ได๎แกํ 1) More nature สัมผัส
ธรรมชาติได๎มากกวํา ทั้งท๎องทะเลหมูํเกาะ ชายหาด 2) More color พบกับความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมดนตรี กีฬา อาหารรสเลิศ และสีสันยามค่าคืน 3) More business ทุกเจรจาธุรกิจ
เป็นไปได๎เสมอที่เมืองพัทยา 4) More life ตอบสนองความต๎องการของการผักผํอนได๎ทั้งครอบครัว
นอกจากนี้ ในแตํละปีมีนักทํองเที่ยวจานวนมากเดินทางไปทํองเที่ยวพักผํอนที่
“เมืองพัทยา” อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจาก พัทยาอยูํไมํไกลจากกรุงเทพฯ และไมํไกล
จากสนามบินสุวรรณภูมิ ทาให๎ “เมืองพัทยา” เกิดการขยายตัวอยํางรวดเร็วแบบก๎าวกระโดด
สถานบันเทิง สถานบริการ สวนสนุก โรงแรมระดับตําง ๆ รวมถึง ร๎านอาหาร ร๎านขายสินค๎า
นานาชนิด เกิดขึ้นราวกับดอกเห็ด สํงผลให๎ผู๎บริหารเมืองพัทยา จาต๎องปรับแผนรูปแบบการพัฒนา
เมืองที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพ
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การแขํงขัน และเป็นการยกระดับให๎เมืองพัทยาเป็นเมืองทํองเที่ยว และการลงทุนในระดับนานาชาติ
จึงได๎กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยจะเน๎นการประสานงานการทางานรํวมกันระหวํางภาครัฐ
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนทุกภาคสํวนในเมืองพัทยาจึงต๎องรํวมกันพัฒนาการทํองเที่ยว
ในเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันให๎เมืองพัทยาเป็นเมืองทํองเที่ยว และ
การลงทุนชั้นนาของโลก ตามแผนแมํบทการพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563)
ซึ่งสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ
แผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
เมืองพัทยามุํงเน๎นการพัฒนาสูํการเป็นเมืองเศรษฐกิจ การทํองเที่ยวระดับโลก และ
มหานครศูนย์กลางภูมิภาค (Innovation) ด๎วยการสํงเสริมการสร๎างภาพลักษณ์เมืองพัทยา เพื่อเพิ่ม
ชื่อเสียง และการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นที่ทราบกันดีในกลุํมนักทํองเที่ยวทั่วโลกวํา
เมืองพัทยาเป็นเมืองทํองเที่ยวนานาชาติที่มีชื่อเสียงด๎านการทํองเที่ยวยามราตรี (Night life) และด๎วย
กระแสการทํองเที่ยวปัจจุบันที่มีแนวโน๎มเป็นการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ ทาให๎เมืองพัทยา
ต๎องปรับภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขํงขันบริการทํองเที่ยว และรักษาสํวนแบํงตลาด โดยใช๎
กลยุทธ์เชิงรุกในการทาตลาดผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ กับสถาบัน, สมาคม, องค์กรการ
ทํองเที่ยวนานาชาติ เชํน เข๎ารํวมประกวดผลงานการพัฒนาการทํองเที่ยวในรูปแบบตําง ๆ กับ
สมาคมสํงเสริมการทํองเที่ยวมายังภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association: PATA)
เป็นสมาคมที่สํงเสริมให๎เกิดการเดินทางทํองเที่ยวมายังภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การสํงเสริมการ
เผยแพรํข๎อมูลการทํองเที่ยวเมืองพัทยาผํานเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners) และ
โรดโชว์รํวมกับกระทรวงการทํองเที่ยว และกีฬา เผยแพรํข๎อมูลเมืองพัทยาผํานเครือขํายพันธมิตร
ทางธุรกิจ (Business partners) เชํน ตัวแทนบริษัททัวร์ สายการบิน บริษัทผลิตภาพยนตร์ ละครทีวี
ทั้งใน และตํางประเทศ เป็นต๎น (ไทยรัฐฉบับพิมพ์, 2562) การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวใน
เขตเมืองพัทยา จึงมิได๎เป็นเพียงการสร๎างเม็ดเงิน กระตุ๎นเศรษฐกิจให๎เกิดการหมุนเวียนในระบบ
เทํานั้น แตํยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย เป็นประตูนาไปสูํการลงทุนหรือ
การพัฒนาเมืองในรูปแบบตําง ๆ ได๎อีกมากมาย
กิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวกิจกรรมใหญํ ๆ ที่เป็นที่พูดถึง และมีชื่อเสียงมากที่สุด
กิจกรรมหนึ่งนั่น คือ “งานพัทยามิวสิคเฟสติวัล” จัดขึ้นจากการรํวมมือกันของจังหวัดชลบุรี
เมืองพัทยา และการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) เพื่อกระตุ๎นการทํองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
และเมืองพัทยา ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2545 หรือ ค.ศ. 2002 สํวนใหญํกิจกรรมนี้มักจัดขึ้น
ในชํวงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีการจัดแสดงดนตรีหลากหลาย
สไตล์ และหลายเวที ซึ่งการแสดงจะแยกไปตามประเภทของดนตรีตามแนวเพลงแนวตําง ๆ
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ไมํวําจะเป็น ป็อบ ร็อค แจ๏ซ ฮิปฮอป หรือแดนซ์ ตลอด 3 ค่าคืน กลุํมศิลปิน นักร๎อง นักดนตรี
จากนานาประเทศจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นแสดงตามแตํละเวที ให๎ทุกคนได๎สนุกสนาน
ดื่มด่า เร๎าใจไปกับเสียงดนตรี ประกอบไปด๎วยนักร๎อง นักดนตรี และวงดนตรีที่มีชื่อเสียงทั้งจากใน
ประเทศ และตํางประเทศ มีการจัดแสดงดนตรีตามเวทีตําง ๆ ตั้งแตํวงเวียนปลาโลมาไปจนถึงทํา
เทียบเรือทํองเที่ยว เมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) การจัดงานเทศกาล “พลุนานาชาติ” (Pattaya
international fireworks festival) เป็นการจัดการแสดงพลุ ตามจังหวะเพลงประยุกต์ ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมํ โดยรํวมกับประเทศตําง ๆ ที่ได๎รับเชิญมาทาการจัดการแสดงพลุในกิจกรรม
ดังกลําว มีการแสดงดนตรีบนเวทีเพื่อเป็นการสร๎างสีสันในการจัดกิจกรรมอีกด๎วย นอกจากนี้
เมืองพัทยายังได๎รํวมกับ หนํวยงานตําง ๆ ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในชํวงสิ้นปี คือ
“งานพัทยาเคาท์ดาวน์” (Pattaya countdown) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสํงท๎ายปีเกํา
ต๎อนรับศักราชใหมํให๎กับประชาชนในท๎องถิ่น และนักทํองเที่ยวชาวไทย และชาวตํางประเทศ
สร๎างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาผํานสื่อมวลชนแขนงตําง ๆ เพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ
ให๎เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และสํงเสริมอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวกระจายรายได๎นาเงินตรา
หมุนเวียนสูํประชาชน และภาคธุรกิจตําง ๆ ของเมืองพัทยา สํงเสริมความรํวมมือระหวํางภาครัฐ
และภาคเอกชน รูปแบบของการจัดงานเป็นไปในลักษณะของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน
นักร๎อง นักแสดงผู๎มีชื่อเสียงในระดับประเทศ และเปิดโอกาสให๎ประชาชน ผู๎เข๎ารํวมงานได๎ชมฟรี
การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวดังกลําวของเมืองพัทยา ไมํวําจะเป็น เทศกาลดนตรี
เมืองพัทยา (Pattaya music festival) เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (Pattaya international
fireworks festival) และงานพัทยาเคาท์ดาวน์ (Pattaya countdown) ล๎วนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
สํงเสริมการทํองเที่ยว กระตุ๎นเศรษฐกิจในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวในเขตเมืองพัทยา
เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นผลกระทบในมิติด๎านบวก ซึ่งการจัดกิจกรรมตําง ๆ เหลํานี้ ยังมีอีกหลายมิติที่
ควรคานึงถึง นอกจากจะมีผลตํอการดาเนินชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาหรือพื้นที่
ในการจัดงานแล๎ว ยังสามารถนาข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาผลกระทบในด๎านตําง ๆ มาปรับใช๎ใน
การปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมตําง ๆ ของเมืองพัทยา เพื่อให๎เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ตอบสนองความต๎องการของประชาชน และลดการเกิดผลกระทบในด๎านตําง ๆ อันจะสํงผลให๎
การดาเนินงานของเมืองพัทยาเกิดประสิทธิภาพ ความสาเร็จสูงสุดด๎วย เชํนกัน
นอกจากนี้ ในการประเมินผลการจัดกิจกรรม โครงการตําง ๆ ของเมืองพัทยา
มักจะมุํงเน๎นการสารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเป็นหลัก โดยที่ผํานมา พื้นที่เมืองพัทยา
ยังไมํเคยมีการศึกษาผลกระทบด๎านตําง ๆ ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวมากํอน ไมํวําจะ
เป็นผลกระทบเชิงบวกหรือผลกระทบในเชิงลบ และจากการศึกษางานวิจัยที่มีความเกี่ยวข๎องกับ
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การทํองเที่ยว หรือการสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่ตําง ๆ สิ่งที่พบจากการศึกษาได๎สะท๎อนให๎เห็น
ภาพของผลกระทบใน 3 ด๎านหลัก ๆ คือ 1) ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ 2) ผลกระทบด๎านสังคม และ
วัฒนธรรม 3) ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง 3 ด๎านนั้น มีทั้งผลกระทบใน
เชิงบวก และผลกระทบในเชิงลบด๎วย เชํนกัน
เชํน เดียวกับการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยายํอมนาไปสูํ
ผลกระทบในหลาย ๆ มิติ ทั้งด๎านบวก และด๎านลบ ซึ่งหากดาเนินการศึกษาความคิดเห็นของผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง และประเมินผลกระทบที่ได๎รับยํอมทาให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์นาไปสูํการแก๎ไขผลกระทบในด๎านลบตํอไป ผู๎วิจัยยังสนใจศึกษาผลกระทบในด๎าน
เศรษฐกิจ ผลกระทบด๎านสังคม และผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยทาการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ และผู๎ประกอบการในพื้นที่อีกด๎วย

ปัญหาการวิจัย
1. ประชาชนที่อาศัยอยูํในพื้นที่ และผู๎ประกอบการในพื้นที่ มีความคิดเห็นอยํางไร
เกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาใน 3 ด๎าน คือ
ผลกระทบ ในด๎านเศรษฐกิจ ผลกระทบด๎านสังคม และผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม
2. ประชาชน และผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา แตกตํางกันหรือไมํ อยํางไร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการในพื้นที่ เกี่ยวกับผลกระทบ
ด๎านเศรษฐกิจ ผลกระทบด๎านสังคม และผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมจากการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการในพื้นที่ เกี่ยวกับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม ที่เกิดขึ้น จากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว
ในพื้นที่เมืองพัทยา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนในเขตพื้นที่
- ผู๎ประกอบการในเขตพื้นที่

ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการต่อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา
1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
2. ผลกระทบทางสังคม
3. ผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได๎ทราบข๎อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดงานสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมือง
พัทยาทั้งด๎านบวก และด๎านลบ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม จากกลุํมประชาชนในเขต
พื้นที่ และผู๎ประกอบการในเขตพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสามารถนาไปใช๎
เป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนา แก๎ไขปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขต
พื้นที่ ลดการเกิดผลกระทบทางลบในด๎านตําง ๆ ให๎น๎อยที่สุด กํอให๎เกิดคุณภาพ สร๎างความ
ประทับใจ และสร๎างความพึงพอใจให๎กับประชาชน และนักทํองเที่ยวให๎เดินทางกลับมาเที่ยวซ้า
อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน และยังสามารถเพิ่มจานวนนักทํองเที่ยวหน๎าใหมํ สร๎างชื่อเสียงด๎านการ
ทํองเที่ยวให๎กับเมืองพัทยา กํอให๎เกิดการกระจายรายได๎ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับประชาชนในเขต
พื้นที่ได๎ทางหนึ่งด๎วย

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด๎านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว
ในพื้นที่เมืองพัทยา ใน 3 ด๎าน ได๎แกํ ผลกระทบในด๎านเศรษฐกิจ ผลกระทบด๎านสังคม และ
ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยทาการศึกษาใน 3 กิจกรรม ดังนี้
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1. เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา Pattaya international fireworks festival
2. เทศกาลดนตรีเมืองพัทยา Pattaya music festival
3. งานพัทยาเคาท์ดาวน์ Pattaya countdown
นอกจากนี้ได๎ทาการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ
ผลกระทบด๎านสังคม และผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม ระหวํางประชาชน และผู๎ประกอบการ
ในพื้นที่ด๎วย ดังนั้นการศึกษานี้มีตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดังตํอไปนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ ประชาชนกลุํมเป้าหมาย แบํงเป็น 2 กลุํม คือ
1.1 ประชาชนในเขตพื้นที่
1.2 ผู๎ประกอบการในเขตพื้นที่
2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดกิจกรรม โดยแบํงเป็น
3 ด๎าน คือ
2.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
2.2 ผลกระทบทางสังคม
2.3 ผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อม
2. ขอบเขตด๎านประชากร และพื้นที่
ประชากรการวิจัย คือ ประชาชนที่อยูํในพื้นที่เมืองพัทยา และผู๎ประกอบการในพื้นที่
เมืองพัทยาครอบคลุม พื้นที่ในเขตเมืองพัทยา ตาบลหนองปรือ, ตาบลนาเกลือ, ตาบล
หนองปลาไหล, ตาบลห๎วยใหญํ อาเภอบางละมุง โดยประชาชนมีจานวน 24,075 ครัวเรือน
(สานักทะเบียนท๎องถิ่นเมืองพัทยา, 2562) และผู๎ประกอบการมีจานวน 1,934 ราย (สานัก
การสาธารณสุขเมืองพัทยา, 2562)
3. ขอบเขตด๎านเวลา
การศึกษาครั้งนี้ ดาเนินการศึกษาตั้งแตํ วันที่ 15 กันยายน 2562-วันที่ 29 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผลกระทบ หมายถึง ผลประโยชน์หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรม
สํงเสริมการทํองเที่ยว ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมในระบบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล๎อม
2. ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวก และทางลบที่เกิดขึ้น
จากการจัดงาน มีความเกี่ยวข๎องกับกระบวนการกระจายสินค๎าหรือบริการ ผลตอบแทนจาก
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การทํองเที่ยว เชํน การค๎าขาย การสร๎างงาน การจ๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ การกระจายรายได๎
การลงทุนด๎านการทํองเที่ยว เป็นต๎น คําครองชีพ ราคาสินค๎า และบริการ การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน
3. ผลกระทบด๎านสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวก และทางลบที่เกิดขึ้นจาก
การจัดงาน มีความเกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น ความเสมอภาค สิทธิสํวนบุคคล
ความปลอดภัย วัฒนธรรม วิถีชีวิต
4. ผลกระทบด๎านสภาพแวดล๎อม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวก และทางลบที่
เกิดขึ้นจากการจัดงาน มีความเกี่ยวข๎องกับ การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกลู ผลกระทบตํอระบบนิเวศน์
ทั้งทาง อากาศ น้า เสียง ผืนดิน การเสื่อมโทรมของแหลํงทํองเที่ยว การใช๎ทรัพยากรเพื่อการอุปโภค
บริโภค
5. ประชาชนกลุํมเป้าหมาย หมายถึง ประชาชนผู๎มีทะเบียนบ๎านในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
พานักอาศัยหรือปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เมืองพัทยา นอกจากนี้สถานประกอบการในเขตพื้นที่เมือง
พัทยาที่มีการขึ้นทะเบียนอยํางถูกต๎องกับสานักการสาธารณสุข เมืองพัทยา
6. ประชาชนในพื้นที่ หมายถึง ประชาชนผู๎มี และไมํมีทะเบียนบ๎านในเขตพื้นที่เมือง
พัทยา แตํมีที่พานักอาศัยหรือปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
7. ผู๎ประกอบการในพื้นที่ หมายถึง เจ๎าของกิจการ หรือผู๎ที่คิดริเริ่มจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาเป็น
ของตนเอง มีการวางแผนการดาเนินงาน และดาเนินธุรกิจทุกด๎านด๎วยตนเอง โดยมองเห็นโอกาส
ทางธุรกิจ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา เพื่อมุํงหวังผลกาไรที่เกิดจากผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจตนเอง และเป็นสถานประกอบการในเขตพื้นที่เมืองพัทยาที่มีการขึ้นทะเบียน
อยํางถูกต๎องกับสานักการสาธารณสุข เมืองพัทยา แบํงเป็น 4 ประเภท คือ
1. ผู๎ประกอบการประเภทกิจการที่เป็นที่พักแรม ได๎แกํ ห๎องพัก
2. ผู๎ประกอบการประเภทกิจการอาหาร และเครื่องดื่ม ได๎แกํ การจาหนํายอาหาร และ
เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ผลิตไส๎กรอก ไอศกรีม ผลิตน้าดื่ม ผลิตน้าแข็ง ถนอมอาหาร และผสมโซดา
3. ผู๎ประกอบการประเภทกิจการสถานบันเทิง และนันทนาการ ได๎แกํ สวนสนุก
อะโกโก๎ ดนตรีสด ฟิตเนส คาราโอเกะ ดิสโก๎เทค ตู๎เกมส์ โรงภาพยนตร์ สระวํายน้า มหรสพ และ
สวนช๎าง
4. ผู๎ประกอบการประเภทกิจการอื่น ๆ ได๎แกํ การสะสมสัตว์ ซาวนํา เสริมสวย
ล๎างอัดฉีด ล๎างรูป ซักอบรีด ตู๎น้าหยอดเหรียญ สักลาย ถํายภาพ ซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า กรอบรูป
ติดกระจก อัดแบตเตอรี่ โยคะ โรงพิมพ์ โกดัง สะสมแก๏ส สะสมยาฆําแมลง ห๎องเย็น แชํแข็ง
สะสมซีเมนต์ สะสมปุ๋ย สะสมน้ามัน สะสมถําน สะสมสิ่งของ ซํอมจักรยานยนต์ ซํอมรถยนต์
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ปะยาง ทํอไอเสีย เคาะ ปะ ผุ พํนสี ตั้งศูนย์รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ขายของเกํา เย็บผ๎า บรรจุกระป๋อง
การเจียระไนเพชร
8. การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา หมายถึง การดาเนินกิจกรรม
หรือนันทนาการที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา Pattaya
international fireworks festival การจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา Pattaya music festival
และการจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์ Pattaya countdown
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรม สํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยานี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าเอกสาร ตารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อสร๎างกรอบแนวคิดการวิจัย และนิยามความหมายของตัวแปรตําง ๆ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น
1. ความหมายของความคิดเห็น
2. องค์ประกอบของความคิดเห็น
3. ปัจจัยที่มีผลตํอความคิดเห็น
4. การวัดความคิดเห็น
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบ
1. ความหมายของผลกระทบ
2. ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ
3. ผลกระทบทางสังคม
4. ผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อม
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสํงเสริมการทํองเที่ยว
1. ความหมายของการทํองเที่ยว
2. แนวคิดการทวีคูณทางเศรษฐกิจจากการทํองเที่ยว (Goeldner & Ritchie, 2006)
ข๎อมูลเมืองพัทยา และนโยบายด๎านการทํองเที่ยวของเมืองพัทยา
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น
ความหมายของความคิดเห็น
Feldman (1971, หน๎า 53) กลําววํา การสารวจความคิดเห็นเป็นการศึกษา ความรู๎สึก
ของบุคคล กลุํมคนที่มีตํอสิ่งหนึ่ง แตํละคนจะแสดงความเชื่อ และความรู๎สึกใด ๆ ออกมา
โดยการพูด การเขียน เป็นต๎น การสารวจความคิดเห็น จะเป็นประโยชน์ตํอการวางนโยบายตําง ๆ
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน รวมทั้งในการฝึกหัดการทางานด๎วย
เพราะ จะทาให๎การดาเนินการตําง ๆ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยตามความพอใจของผู๎รํวมงาน
วริษฐา พันธ์มณี (2558) ให๎ความหมายวํา ความคิดเห็น คือ การแสดงออกทางด๎าน
ความเชื่อ และความรู๎สึกตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็นการพูดหรือการเขียนก็ได๎โดยอาศัย
พื้นฐานความรู๎ประสบการณ์ รวมถึง สภาพแวดล๎อมก็เป็นสํวนชํวยให๎การแสดงความคิดเห็น
ซึ่งอาจแสดงออกทั้งทางบวกหรือทางลบก็ได๎
Good (1973, p. 399 อ๎างถึงใน จรูญพงศ์ นวลสิงห์, 2554, หน๎า 4) ได๎ให๎ความหมาย
ของความคิดเห็นไว๎วํา หมายถึง ความเชื่อ การตัดสินใจ ความคิด ความรู๎สึกประทับใจ ที่ไมํได๎มา
จาการพิสูจน์หรือชั่งน้าหนักวําเป็นการถูกต๎องหรือไมํ
Cambridge University Dictionary (1995, p. 989 อ๎างถึงใน จรูญพงศ์ นวลสิงห์, 2554,
หน๎า 4) ได๎ให๎ความหมายของความคิดเห็นไว๎วํา หมายถึง ความคิด ของบุคคลหรือกลุํมคนที่มีตํอ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งสํวนใหญํจะอยูํบนพื้นฐานของ ความรู๎สึก (Feeling) และความเชื่อ
(Beliefs)
สุโท เจริญสุข (2542, หน๎า 58-59 อ๎างถึงใน เสริมพันธ์ สาริมาน 2544, หน๎า 5-6) ได๎ให๎
ความหมายของความคิดเห็นไว๎วํา เป็นสภาพ ความรู๎สึกทางด๎านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์ และ
การเรียนรู๎ของบุคคล เป็นผลให๎บุคคลมีความคิด ตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบ ไมํชอบ
หรือเฉย ๆ
จากความหมายของความคิดเห็นที่มีผู๎กลําวไว๎ข๎างต๎น สรุปได๎วํา ความคิดเห็นเป็น
การแสดงออก ทางด๎านความรู๎สึก ความคิด ความเชื่อ และการตัดสินใจเกี่ยวกับข๎อเท็จจริงอยํางใด
อยํางหนึ่ง หรือ เป็นการประเมินจากสถานการณ์ตําง ๆ การแสดงออกถึงความคิดเห็นจะมีผลตํอ
เนื่องมาจากอารมณ์ พื้นความรู๎ ภูมิหลังทางสังคม ประสบการณ์ และสภาพความจริงในขณะนั้น
โดยที่ความคิดเห็นไมํอาจบอกได๎วําถูกต๎อง หรือไมํ อาจจะได๎รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่น
ก็ได๎ ซึ่งความคิดเห็นสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ เมื่อเวลาความรู๎สึก ความคิด ความเชื่อ เปลี่ยนแปลง
ไป
องค์ประกอบของความคิดเห็น
Triandis (1971, pp. 2-3 อ๎างถึงใน จรูญพงศ์ นวลสิงห์, 2554, หน๎า 5) ได๎อธิบาย
องค์ประกอบของความคิดเห็นไว๎ 3 สํวน คือ
1. องค์ประกอบด๎านความรู๎ (Cognitive component) ได๎แกํ ความรู๎ และความคิดที่บุคคล
มีตํอสิ่งเร๎า ซึ่งอาจเป็นบุคคล กลุํมหรือสภาวการณ์ใด ๆ ความรู๎ความคิดดังกลําวจะเป็นสํวนกาหนด
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ลักษณะ และทิศทางของความคิดเห็นของบุคคล กลําวคือ ถ๎าบุคคลมีความรู๎ และการติดตํอกับสิ่งเร๎า
ได๎ครบถ๎วนแล๎ว บุคคลจะมีความคิดเห็นตํอสิ่งเร๎าในทางบวกหรือลบชัดเจนขึ้น
2. องค์ประกอบด๎านความรู๎สึก (Aflective component) ได๎แกํ อารมณ์หรือความรู๎สึกของ
บุคคลที่มีตํอสิ่งเร๎าอารมณ์หรือความรู๎สึกดังกลําวจะเป็นสิ่งกาหนดลักษณะ และทิศทาง
ของความคิดเห็นของบุคคล กลําวคือ ถ๎าบุคคลมีอารมณ์หรือความรู๎สึกที่ดีตํอสิ่งใดบุคคลก็จะมี
ความคิดเห็นทางบวกตํอสิ่งนั้น แตํถ๎าบุคคลมีอารมณ์หรือความรู๎สึกที่ไมํดีตํอสิ่งใดบุคคลก็จะมี
ความคิดเห็นในทางลบ
3. องค์ประกอบด๎านพฤติกรรม (Behavior component) คือ พฤติกรรมของบุคคลที่
แสดงออกตํอสิ่งเร๎าอยํางใดอยํางหนึ่ง พฤติกรรมดังกลําวจะเป็นสิ่งกาหนดลักษณะ และทิศทางของ
ความคิดเห็นของบุคคล กลําวคือ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกตํอสิ่งเร๎านั้นชัดเจนแนํนอน
ความคิดเห็นก็ยํอมมีลักษณะเป็นบวกหรือลบชัดเจนแนํนอน
ในขณะที่ Remmer (1954, p. 171 อ๎างถึงใน วริษฐา พันธ์มณี, 2558) กลําววํา ความ
คิดเห็นมี 2 ประเภทด๎วยกัน คือ
1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด เป็นความคิดเห็นที่เกิดจากการเรียนรู๎ และ
ประสบการณ์ซึ่งสามารถรวบทิศทางได๎โดยทิศทางบวกสุด ได๎แกํ ความรักจนหลงบูชา สํวนทิศทาง
ลบสุด ได๎แกํ รังเกียจมาก ความคิดเห็นนี้รุนแรงเปลี่ยนแปลงได๎ยาก
2. ความคิดเห็นจากความรู๎ ความเข๎าใจ การมีความคิดตํอสิ่งหนึ่งขึ้นอยูํกับความรู๎
ความเข๎าใจ ที่มีตํอสิ่งนั้น เชํน ความรู๎ความเข๎าในทางที่ดี ชอบ ยอมรับ ความรู๎ความเข๎าใจในทาง
ไมํดี ไมํชอบ รังเกียจ ไมํเห็นด๎วย
ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็น
Oskamp (1977, pp. 119-133 อ๎างถึงใน วริษฐา พันธ์มณี, 2558) ได๎สรุป ถึงปัจจัยที่มีผล
ตํอการเกิดความคิดเห็น ดังนี้
1. ปัจจัยทางพันธุกรรม และสรีระ คือ อวัยวะตําง ๆ ของบุคคลที่ใช๎รับรู๎ผิดปกติ หรือ เกิด
ความบกพรํอง ซึ่งอาจมีความคิดเห็นที่ไมํดีตํอบุคคลภายนอก
2. ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล คือ บุคคลได๎ประสบกับเหตุการณ์ด๎วยตัวเอง
หรือได๎พบเห็น ทาให๎บุคคลมีความฝังใจ และเกิดความคิดตํอประสบการณ์เหลํานั้นตํางกัน
3. อิทธิพลของผู๎ปกครอง คือ เมื่อเป็นเด็ก ผู๎ปกครองจะเป็นผู๎ที่อยูํใกล๎ชิด และให๎ข๎อมูล
แกํเด็กได๎มาก ซึ่งจะมีผลตํอพฤติกรรม และความคิดเห็นด๎วย
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4. ทัศนคติ และความคิดเห็น คือ เมื่อบุคคลเจริญเติบโตย๎อมจะต๎องมีกลุํม และ สังคม
ดังนั้น ความคิดเห็นของกลุํมเพื่อน กลุํมอ๎างอิงหรือการอบรมสั่งสอนของโรงเรียน หนํวยงาน
ที่มีความคิดเห็นกันหรือแตกตํางกัน ย๎อมมีผลตํอความคิดเห็นตํอบุคคลด๎วย
5. สื่อมวลชน คือ สื่อตําง ๆ ที่เข๎ามามีบทบาทตํอชีวิตประจาวันของคนเราซึ่ง ได๎แกํ วิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่มีผลกระทบตํอความคิดเห็นของบุคคล
นอกจากนี้ จาเรียง ภาวิจิตร (2516, หน๎า 248-249 อ๎างถึงใน มณีรัตน์ เอี่ยมอาไพ, 2549,
หน๎า 18) ได๎กลําววํา สาธารณมติหรือมติมหาชน หมายถึง ทัศนะ ความรู๎สึก และความคิดเห็น
ของประชากรกลุํมตําง ๆ เฉพาะกลุํม เกี่ยวข๎องกับประเด็น ความสนใจหรือปัญหาประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งชั่วระยะเวลาหนึ่งสาธารณมติประเด็นใด ๆ ก็ตาม ไมํได๎หมายความวําจะต๎องเป็นมติ
หรือความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดในประเทศ แตํเป็น ความคิดเห็นของประชากรสํวนใหญํ
ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งที่ยังตกลงกันไมํได๎ จาเป็นต๎องมี การถกเถียงหาเหตุผลมาอภิปรายกัน ให๎เห็น
ทั้งข๎อดี และข๎อเสียในที่สุดเกิดจากการตัดสินใจรํวมกัน เป็นมติออกมา คุณภาพของมติมหาชน หรือ
สาธารณมติขึ้นอยูํกับปัจจัยหลาย ๆ ประเด็น ดังนี้
1. การอภิปรายของสาธารณชน ซึ่งต๎องมีความกระตือรือร๎น มีประสิทธิภาพ และสามารถ
เปลี่ยนมติไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ได๎
2. มีขําวสาร และข๎อมูลที่เพียงพอ
3. มีเสรีภาพในการคิด และการแสดงออก
4. คุณภาพของภาวะความเป็นผู๎นาต๎องดีเพราะความคิดเห็นของผู๎นา และผู๎เชี่ยวชาญจะมี
อิทธิพลตํอสาธารณมติ
5. กลุํมกดดันจะแสวงหาผลประโยชน์หรือข๎อได๎เปรียบจากความสนับสนุนของผู๎มี
อานาจ ในสังคมอีกทั้งยังได๎กลําวถึงกลุํมที่มีอิทธิพลตํอสาธารณมติซึ่งขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายประการ
เชํน ภูมิหลังทางสังคม (Social background) กลุํมคนที่มีภูมิหลังแตกตํางกันโดยทั่ว ๆ ไป ยํอมมี
ความคิดเห็นแตกตํางกันออกไปด๎วย เชํน ความคิดเห็นระหวํางผู๎สูงอายุกับผู๎เยาว์ ระหวําง
ชาวชนบทกับชาวเมือง และระหวํางผู๎มีรายได๎น๎อยกับผู๎มีรายได๎สูง กลุํมอ๎างอิง (Reference groups)
โดยปกติจะคบหาสมาคมกัน หรือกระทาในสิ่งใดให๎แกํ ผู๎ใดนั้น ความคิดเห็นที่มักจะคานึงก็ คือ
มีอะไรรํวมกันได๎หรืออ๎างอิงกันได๎ เชํน มีอาชีพแบบ เดียวกัน เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เกําโรงเรียน
เดียวกัน แตํละคนยํอมกาหนดหรือระบุกลุํมที่ตนเอง เป็นสมาชิกหรือเป็นกลุํมที่ตนเองมีความรู๎สึก
วําตนเองอยูํในกลุํม และมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ กลุํมดังกลําวมีอิทธิพลตํอสาธารณมติ
กลุํมกระตือรือร๎น และกลุํมเฉื่อยชา (Active and passive groups) ผู๎ที่สนใจ และ มีความเกี่ยวข๎อง
กับประเด็นใดประเด็นหนึ่งยํอมมีความกระตือรือร๎นเป็นพิเศษ และกํอให๎เกิดเป็น กลุํมผลประโยชน์
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ได๎ในที่สุด และสามารถมีอิทธิพลตํอสาธารณมติโดยเฉพาะการจูงใจให๎คน เห็นด๎วยหรือไมํเห็นด๎วย
ในประเด็นตําง ๆ ได๎ตรงกันข๎ามกับกลุํมเฉื่อยชาที่ไมํมีบทบาทอะไรนักตํอ สาธารณมติ
การวัดความคิดเห็น
ไพศาล หวังวานิช (2531, หน๎า 152 อ๎างถึงใน จรูญพงศ์ นวลสิงห์, 2554, หน๎า 5-6)
กลําวถึงหลักการวัดความคิดเห็นหรือเจตคติวํา ต๎องยอมรับข๎อตกลงเบื้องต๎น ดังนี้
1. ความคิดเห็นหรือเจตคติมีลักษณะคงเส๎นคงวาอยูํในชํวงเวลาหนึ่ง นั่น คือ ความรู๎สึก
นึกคิดของบุคคลที่มีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมํได๎เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาจะมีชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มี
ความรู๎สึกตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถวัดได๎
2. ความคิดเห็นหรือเจตคติของบุคคลไมํสามารถวัดหรือสังเกตได๎โดยตรง การวัดเป็น
การวัดทางอ๎อม โดยวัดจากแนวโน๎มที่บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอยํางสม่าเสมอ
3. ความคิดเห็นหรือเจตคตินอกจากจะแสดงออกในรูปของความรู๎สึกนึกคิด เชํน
การสนับสนุนหรือคัดค๎านยังมีปริมาณหรือขนาดของความรู๎สึกด๎วย
ดังนั้นในการวัดความคิดเห็นหรือเจตคตินอกจากจะทาให๎ทราบทิศทางแล๎ว ยังสามารถ
บอกระดับความมากน๎อยได๎ด๎วยการสร๎างมาตรวัดทัศนคติหรือ ความคิดเห็นมีอยูํด๎วยกันหลายวิธีแตํ
วิธีที่แพรํหลายมี 4 วิธี คือ
1. วิธีของเธอร์สโตน (Thurston's Scale) เป็นวิธีสร๎างมาตรวัดออกเป็นปริมาณแล๎ว
เปรียบเทียบกับตาแหนํงของความคิดเห็นทัศนคติไปในทางเดียวกัน และเสมือนวําเป็น Scale ที่มี
ชํวงหํางกัน (Equal-appearing intervals)
2. วิธีกัตต์แมน (Gatman's scale) เป็นวิธีวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นในแนวเดียวกัน
และสามารถจัดอันดับข๎อความทัศนคติสูงต่าแบบเปรียบเทียบกัน และกัน จากอันดับต่าสุดถึงสูงสุด
ได๎ และแสดงถึงการสะสมของข๎อแสดงความคิดเห็น
3. วิธีแนวแบบ S-D Scale (Semantic differential scale) เป็นวิธีวัดทัศนคติหรือ
ความคิดเห็น โดยอาศัยคูํคาคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข๎าม (Bipolar adjective) เชํน ดี-เลว ขยันขี้เกียจ เป็นต๎น
4. วิธีวัดแบบลิเคอร์ท (Likert's scale) เป็นวิธีสร๎างมาตรวัดทัศนคติที่นิยมแพรํหลาย
เพราะเป็นวิธีการสร๎างมาตรวัดที่งําย ประหยัดเวลา ผู๎ตอบสนองแสดงทัศนคติในทาง
ชื่นชอบสํวนมอร์แกน และ คิง ได๎เสนอแนะเกี่ยวกับการวัดความคิดเห็นไว๎วําการจะให๎ออก
ความคิดเห็นควรถามตํอหน๎า ถ๎าจะใช๎แบบสอบถามสาหรับวัดความเห็น ต๎องระบุให๎ผู๎ตอบ ตอบวํา
เห็นด๎วยหรือไมํเห็นด๎วยกับข๎อความที่กาหนดให๎ แบบสอบถามประเภทนี้นิยมสร๎างตามแนวของ
ลิเคิร์ท ซึ่งแบํงความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได๎แกํ เห็นด๎วยอยํางยิ่ง เห็นด๎วยเฉย ๆ ไมํแนํใจ
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ไมํเห็นด๎วย และไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง สํวนการให๎คะแนนขึ้นอยูํกับข๎อความวํา เป็นปฏิฐาน (Positive)
หรือนิเสธ (Negative)
ในขณะที่ Best (1977, p. 77 อ๎างถึงใน จรูญพงศ์ นวลสิงห์, 2554, หน๎า 6) กลําวถึง
การวัดความคิดเห็นของบุคคลวํา สามารถทาได๎หลายวิธี และวิธีที่ใช๎กันโดยทั่วไป คือ การตอบ
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เบสท์ เสนอแนะวําวิธีที่งํายที่สุดในการที่จะบอกถึงความคิดเห็น
ก็ คือ การแสดงให๎เห็นถึงจานวนร๎อยละของคาตอบในแตํละข๎อความ เพราะจะทาให๎เห็นวํา
ความคิดเห็นจะออกมาลักษณะ เชํน ไร ซึ่งในการจัดทาแบบสอบถาม มีหลักการที่สาคัญ คือ
1. ภาษาที่ใช๎ต๎องชัดเจน งําย ไมํอ๎อมค๎อม
2. เปิดโอกาสให๎ผู๎ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได๎หลายระดับ
3. ไมํควรใช๎ข๎อความที่ผู๎ตอบสามารถตีความหมายได๎หลายอยําง
4. กาหนคระดับความคิดเห็นตามลาดับจากมากไปหาน๎อย หรือจากน๎อยไปหามาก
ในแตํละข๎อความ
5. ให๎ผู๎ตอบเลือกระดับตามความคิดเห็นที่เป็นตัวแทนในแตํละข๎อความ โดยเขียน
ในชํองที่ตรงกับความรู๎สึก
ดังนั้นจากแนวความคิดในการวัดความคิดเห็นดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงเลือกใช๎เครื่องมือ
คือ แบบสอบถามในการวัดระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับผลกระทบโดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
แบบมาตราสํวนประมาณ หรือไมํชอบโดยจัดอันดับความชื่นชอบ ซึ่งอาจมีคาตอบให๎เลือก 5 หรือ
4 คาตอบ และให๎คะแนน เป็น 5, 4, 3, 2, 1 หรือ + 2 + 1, -1, -2 ตามลาดับการให๎คะแนน Positive
หรือทาง Negative

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบ
ความหมายของผลกระทบ
วรรณา ศิลปอาชา (2547 อ๎างถึงใน ฤดีกร เดชาชัย, 2557, หน๎า 73) ให๎ความหมายของ
คาวําผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงทางขนาด และทิศทางจากสภาพเดิม สํวนผลกระทบทางการ
ทํองเที่ยว คือ การเปลี่ยนแปลงทั้งขนาด และทิศทางจากสภาพเดิมในระบบทาง สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล๎อมอันเนื่องมาจากการจัดการทรัพยากรการทํองเที่ยว เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎าง
และกลไกการทางาน
เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ (2551, หน๎า 49 อ๎างถึงใน ฤดีกร เดชาชัย, 2557, หน๎า 73) ให๎นิยาม
ผลกระทบ (Impact) วํา หมายถึง ผลที่เกิดจากการกระทบที่เกิดจากแหลํงกาเนิดเคลื่อนตัว โดยตรง
ไปกระทบกับผู๎รับผลกระทบแล๎วเกิดปฏิกิริยาตอบโต๎ ผลกระทบทั้งที่เป็นบวกหรือลบเรียกวํา
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ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact) แล๎วผู๎รับผลกระทบหรือสิ่งแวดล๎อมรับผลกระทบแล๎วสํงผําน
ผลกระทบนั้นตํอไปยังบุคคลอื่นหรือสิ่งแวดล๎อมทางสังคมตํอไปเกิดเป็นผลกระทบโดยอ๎อม
(Indirect impact) การที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือสํงผํานจากแหลํงรับผลกระทบนี้อาจสํงผลกระทบ
เดิมหรือสํงผลกระทบใหมํเกิดขึ้นตามมา และหากมีการสํงผํานผลกระทบไปเรื่อย ๆ เรียกวํา
ผลกระทบตํอเนื่อง (Consequence impact) และสามารถเกิดผลกระทบสะสม (Cumulative impact)
นอกจากนี้ เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ (2551, หน๎า 53 อ๎างถึงใน ฤดีกร เดชาชัย, 2557, หน๎า 88)
ยังได๎กลําวถึงตัวชี้วัดผลกระทบวํา ตัวชี้วัด (Indicator) คือ สิ่งที่ชี้นาเพื่อแสดงถึงระดับของ
ผลกระทบมากน๎อย โดยมีปัจจัยกาหนด คือ ตัวแปรในระบบสังคมหรือสิ่งที่ผู๎ ประเมินสนใจติดตาม
และตรวจสอบวัดเพื่อศึกษาถึงคําของผลกระทบในกรณีตําง ๆ การสร๎างตัวชี้วัดเป็นการกาหนดสิ่งที่
ใช๎เปรียบเทียบระหวํางผลของกิจกรรม หรือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับข๎อกาหนดที่วางไว๎ที่บํงบอก
ถึงประสิทธิภาพหรือความก๎าวหน๎าโดยอาศัยเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเป็นสาคัญ
แตํต๎องชัดเจนเพื่อให๎เห็นวําเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไมํดี โดยกาหนดตัวชี้วัดเป็น
4 ประเภท ได๎แกํ
1. ตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล๎อม
1.1 จิตสานึกของนักทํองเที่ยวในการเดินป่าเชิงอนุรักษ์ ใช๎การตรวจสอบจากจานวน
ขยะ และการกาจัดโดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของนักทํองเที่ยว
1.2 มลพิษทางอากาศ ตัวชี้วัดจานวนคนเป็นโรคภูมิแพ๎ และระบบทางเดิน หายใจ
2. ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2.1 รายได๎ของแหลํงทํองเที่ยวโดยใช๎ตัวชี้วัดจากรายได๎เฉลี่ยของปริมาณการใช๎จําย
ของนักทํองเที่ยวในพื้นที่ตํอปี โดยคานวณรวมทั้งคําบริการที่พัก อาหาร ลานจอดรถ การจาหนําย
ของที่ระลึก ฯลฯ ทาการสารวจข๎อมูลจากร๎านอาหาร สถานประกอบการ
2.2 แรงงาน และการจํายงานใช๎ตัวชี้วัดจากจานวนผู๎ประกอบกิจการ และอาชีพจาก
แหลํงทํองเที่ยว จาแนกตามประเภท อาชีพ ระดับคําจ๎างของแรงงาน สัดสํวนของคนตํางถิ่นที่เข๎ามา
ขายแรงงานในพื้นที่เปรียบเทียบกับคนท๎องถิ่น
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3. ตัวชี้วัดทางสังคม
3.1 ความเสมอภาค โดยมีตัวชี้วัดจากอัตราลดความขัดแย๎งด๎านธุรกิจ สัดสํวน
ของความแตกตํางของตัวแทนองค์กรที่เข๎ามาดูแลกิจการของแหลํงทํองเที่ยว และร๎อยละ
ของผลประโยชน์ที่แบํงปันกัน
3.2 ความรู๎ และตระหนัก โดยตัวชี้วัด คือ ระดับความรู๎ของชุมชนตํอการอนุรักษ์
แหลํงทํองเที่ยวด๎านนิเวศวิทยา สุขอนามัย ภูมิทัศน์ และการบริการ และการอนุรักษ์แหลํงทํองเที่ยว
ไว๎ให๎คงอยูํในสภาพดีจนถึงอนาคตเพื่อการประกอบอาชีพของตน และลูกหลาน
ดังนั้น จึงพอสรุป ความหมายของผลกระทบจากข๎อมูลข๎างต๎นได๎วํา ผลกระทบ หมายถึง
ผลประโยชน์ และหรือผลเสียหายอันเกิดขึ้นจากการกระทาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นผลที่เกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตเป็นไปทั้งทางบวก และทางลบ และอาจเกิดขึ้นกับกลุํมเป้าหมาย และ
มิใชํเป้าหมายหรือผลกระทบตํอสถานการณ์ตําง ๆ ทั้งทางตรง และทางอ๎อมสามารถแบํงผลกระทบ
ออกเป็นแงํมุมตําง ๆ ได๎ ดังนี้
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สํงผลกระทบตํอชุมชนที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการผลิต และกระบวนการกระจายสินค๎าหรือบริการ การค๎าขาย การสร๎างงาน สร๎างอาชีพ
สร๎างรายได๎
นิคม จารุมณี (2544, หน๎า 244-252 อ๎างถึงใน ฤดีกร เดชาชัย, 2557, หน๎า 86) กลําวถึง
ผลกระทบการทํองเที่ยวที่มีตํอเศรษฐกิจ
1. ด๎านบวก คือ การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดการพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การทํองเที่ยวที่เข๎าสูํแหลํงทํองเที่ยวนั้น ๆ เป็นการกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาโครงสร๎างพิเศษไว๎
รองรับการทํองเที่ยว เชํน ที่พัก ร๎านอาหาร ร๎านจาหนํายสินค๎าตําง ๆ ซึ่งประชาชนในท๎องถิ่น
สามารถประกอบการ และเป็นเจ๎าของกิจการได๎ด๎วยตนเองทาให๎กํอให๎เกิดรายได๎ตํอชุมชน
2. ด๎านลบของการทํองเที่ยวที่มีตํอเศรษฐกิจ คือ การทํองเที่ยวเป็นกิจกรรมที่เน๎นฤดูกาล
ทาให๎ในชํวงที่ไมํใชํฤดูกาลทํองเที่ยวทาให๎ท๎องถิ่นขาดรายได๎ หรือทาให๎รายได๎ไมํสม่าเสมอ
ตลอดทั้งปี
รชพร จันทร์สวําง (2546, หน๎า 169 อ๎างถึงใน ฤดีกร เดชาชัย, 2557, หน๎า 86) กลําววํา
ผลกระทบของการทํองเที่ยวที่มีตํอเศรษฐกิจ คือ การทํองเที่ยวเป็นธุรกิจบริการที่ต๎องพึ่งพาการเข๎า
มาของนักทํองเที่ยว ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมืองระดับท๎องถิ่น รวมถึง
การขยายพื้นที่แหลํงทํองเที่ยวใหมํยํอมสํงผลกระทบตํอคนในชุมชน และเมื่อคนในชุมชนละทิ้ง
ภาคเกษตรมาอยูํในภาคบริการ เชํน การขนสํง การนาเที่ยว ร๎านอาหาร และเมื่อนักทํองเที่ยวลด
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จานวนลงหรือเปลี่ยนที่เที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวอื่น คนในท๎องถิ่นก็ยํอมได๎รับผลกระทบไปด๎วย
นอกจากนี้การทํองเที่ยวเป็นการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งต๎องแสวงหาผลกาไรสูงสุด ต๎องมีการ
แขํงขันด๎านคุณภาพ ราคา หรือสินค๎าใหมํ ๆ เพื่อให๎ธุรกิจมุํงไปสูํการทากาไรทาให๎ขาดการมองถึง
การทาลายคุณคําทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นวิธีคิดที่มองสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล๎อมมิใชํต๎นทุนทางธุรกิจ
พันธ์เทวัช ยังดี (2558) กลําวถึงผลกระทบจากการทํองเที่ยวด๎านบวกหรือประโยชน์
จากอุตสาหกรรมทํองเที่ยววํา ทาให๎เกิดประโยชน์ในด๎านการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างทางเศรษฐกิจ
ระดับมหภาคถึงจุลภาค อุตสาหกรรมทํองเที่ยวกํอให๎เกิดการผลิตสินค๎า และการบริการเพื่อให๎
เพียงพอตํอความต๎องการของนักทํองเที่ยว จึงเกิดการขยายตัวของธุรกิจทํองเที่ยวขึ้นในพื้นที่หรือ
แหลํงทํองเที่ยว กํอให๎เกิดการกระจายรายได๎ และการนารายได๎เข๎าสูํภูมิภาค จากเหตุผลดังกลําวนี้
ถ๎าให๎ประเทศได๎รับประโยชน์ คือ ดุลยภาพในการชาระเงินระหวํางประเทศผลประโยชน์
ด๎านเศรษฐกิจที่สาคัญ ได๎ 5 ประการ ได๎แกํ
1. การลงทุนด๎านการทํองเที่ยว หมายถึง การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดการลงทุนทั้ง ภาครัฐบาล
และเอกชน ได๎แกํ การลงทุนในสํวนสิ่งอานวยความสะดวกตําง ๆ เชํน ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า
และระบบกาจัดของเสีย สํวนทางภาคเอกชน มีการลงทุนในสํวนของ ธุรกิจที่พัก ร๎านอาหาร ร๎านค๎า
เป็นต๎น
2. ผลตอบแทนทางด๎านการทํองเที่ยว ในปัจจุบันประเทศตําง ๆ มีการลงทุนด๎านการ
ทํองเที่ยว ทั้งนี้เพราะการทํองเที่ยวให๎ผลตอบแทนในการลงทุนสูง สินค๎าด๎านการทํองเที่ยวเมื่อมี
การบริโภคแล๎วไมํสามารถนาติดตัวไปได๎ เชํน ทะเล ภูเขา น้าตก เมื่อเยี่ยมชมแล๎วทรัพยากร
การทํองเที่ยวก็ยังอยูํที่เดิม เสื่อมสลายน๎อย แตํก็บูรณะให๎เหมือนเดิมได๎ เพียงแคํลงทุนด๎าน
การวางแผนพัฒนา และกํอสร๎างสิ่งอานวยความสะดวกสบายในด๎านการทํองเที่ยวผลตอบแทน
ที่ได๎รับในรูปของเงินรายได๎จากการลงทุนในธุรกิจ และคําจ๎างจากการจ๎างแรงงานก็จะเกิดขึ้น
3. การทวีรายได๎จากการทํองเที่ยว รายรับจากการทํองเที่ยวกํอให๎เกิดการไหลเวียน
ของเงินตราจากบุคคลหนึ่งไปสูํอีกบุคคลหนึ่ง กํอให๎เกิดการลงทุนอยํางตํอเนื่อง เชํน นาย ก.
เป็นเจ๎าของที่พักได๎รับเงินจากนักทํองเที่ยว นาย ก. นาเงินไปให๎นาย ข. เป็นคําจ๎างนาย ข. นาเงิน
ไปซื้อ อาหาร เสื้อผ๎า ฯลฯ เจ๎าของร๎านอาหารนาเงินไปซื้อสินค๎าอยํางอื่น หรือลงทุนในธุรกิจ
อยํางอื่น สิ่งเหลํานี้ทาให๎มูลคําของเงินเพิ่มขึ้นมากกวําเดิม หรือเรียกวําการทวีรายได๎จาก
การทํองเที่ยว
4. การจ๎างแรงงาน การทํองเที่ยวเป็นงานบริการซึ่งต๎องการแรงงานมากกวําสินค๎าที่มี
ตัวตน เนื่องจาก การบริการต๎องใช๎คนบริการคน แรงงานดังกลําวสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง
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และประเทศชาติโดยสํวนรวม รายได๎ดังกลําวก็จะนาไปจับจํายใช๎สอยในครัวเรือน และเสียภาษี
อากรให๎แกํรัฐบาลกํอให๎เกิดการกระจายรายได๎ และการพัฒนาประเทศอยํางตํอเนื่อง
5. การกระจายรายได๎ การทํองเที่ยวทาให๎เกิดการจ๎างงานหลายชนิด ทั้งการจ๎างงาน
ทางตรง (Direct employment) เชํน การสร๎างสิ่งอานวยความสะดวกด๎านการทํองเที่ยว การเกษตร
กรรม และการอุตสาหกรรม การจ๎างงานทั้งทางตรง และทางอ๎อมดังกลําวแล๎ว กํอให๎เกิดการ
กระจายรายได๎ ได๎แกํ เจ๎าของที่ดิน ผู๎ประกอบการ และพนักงานในกิจการด๎วย ในด๎านการใช๎จําย
ของนักทํองเที่ยวก็สามารถชํวยให๎เกิดการกระจายรายได๎ในหมวดตําง ๆ ได๎หลากหลาย เชํน
เรื่องที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม การนาเที่ยว การขนสํงในท๎องถิ่น การซื้อสินค๎าประเภทของที่ระลึก
เป็นต๎น
ผลกระทบด๎านลบจากอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ได๎แกํ การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดปัญหา
รายได๎นอกฤดูกาลในการทํองเที่ยวแกํประชาชนในท๎องถิ่น กลําวคือ กิจกรรมการทํองเที่ยวจะ
แตกตํางกันในแตํละชํวงเวลาของปี ขึ้นอยูํกับฤดูกาลการทํองเที่ยว (Season) ของแตํละพื้นที่
เป็นเหตุให๎ประชากรในพื้นที่ขาดรายได๎จากการทํองเที่ยว ซึ่งถือเป็นรายได๎หลักของพื้นที่ การ
ทํองเที่ยวกํอให๎เกิดปัญหาการขาดคุณภาพของ แรงงานในการบริการเนื่องจาก การทํองเที่ยวทาให๎
เกิดการอพยพย๎ายถิ่นเพื่อแสวงหารายได๎มากขึ้น จึงขาดการรักษาคุณภาพของแรงงานในด๎านที่
เกี่ยวข๎องกับการบริการการทํองเที่ยวขึ้น และยังกํอให๎เกิดปัญหาคําครองชีพสูงขึ้นแกํพื้นที่ กลําวคือ
เมื่อเกิดการทํองเที่ยวขึ้นในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง อัตราคํา ครองชีพในการใช๎จํายสินค๎า และ
บริการก็จะสูงมากขึ้น
วรรณา ศิลปอาชา และคณะ (2547, หน๎า 172-177 อ๎างถึงใน ฤดีกร เดชาชัย, 2557,
หน๎า 87) ศึกษา ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และตัวชี้วัดที่สาคัญ ตามวิธีการของ Hoc โดยจาแนกได๎
3 ลักษณะ คือ
1. ผลกระทบทางตรง หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช๎จํายของนักทํองเที่ยว
โดยตรงเกี่ยวกับการซื้อสินค๎า และการบริการด๎านการทํองเที่ยวจากผู๎ประกอบการในแหลํง
ทํองเที่ยว เชํน การใช๎จํายของนักทํองเที่ยวเพื่อซื้ออาหาร เครื่องดื่ม จํายคําที่พัก เป็นต๎น และ
ผู๎ประกอบการดังกลําวนาเงินที่ได๎รับจากนักทํองเที่ยวไปใช๎จํายตํอไปในรอบแรกที่เกี่ยวข๎องกับ
การทํองเที่ยว เชํน เป็นเงินเดือน ซื้อสินค๎าวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร จํายภาษี เป็นต๎น
2. ผลกระทบทางอ๎อม หมายถึง ผลกระทบลาดับตํอ ๆ ไปที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลใน
ธุรกิจทํองเที่ยวหรือหนํวยงานตําง ๆ ที่ได๎รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในรอบแรกจากการทํองเที่ยว
นาเงินไปใช๎จํายเพื่อผลิตสิ่งของหรือบริการมารองรับการทํองเที่ยว เชํน ภาคการเกษตรที่ผลิตพืชผัก
หรือเนื้อสัตว์มาขายให๎แกํผู๎ประกอบการร๎านอาหาร เป็นต๎น
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3. ผลกระทบตํอเนื่อง หมายถึง ผลกระทบจากธุรกิจการทํองเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ ทั้งทางตรง และทางอ๎อมที่นาเงินไปใช๎จํายในธุรกิจอื่น ๆ ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว
ผู๎วิจัยกลําวโดยสรุปได๎วํา ผลกระทบการทํองเที่ยวตํอเศรษฐกิจของชุมชนนั้น เกิดจาก
การที่มีนักทํองเที่ยวเข๎ามาในพื้นที่ และมีการจับจํายใช๎สอยในพื้นที่นั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนมีทั้งทางบวก และลบ ซึ่งชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างทางเศรษฐกิจของพื้นที่การ
จ๎างงาน และอาชีพ คําครองชีพ การลงทุนรวมถึง การค๎าภายในชุมชน และการออมเงินของชาวบ๎าน
ในชุมชน เนื่องจาก ธรรมชาติของการทํองเที่ยวจะขึ้นลงเป็นฤดูกาลผลประโยชน์ในรูปของรายได๎
เป็นเพียงรายได๎เสริมมีการกระจายผลประโยชน์อยํางทั่วถึง
ผลกระทบทางสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบด๎านสังคม และวัฒนธรรมจากการทํองเที่ยว
ชยาภรณ์ ชื่นรุํงโรจน์ (2539, หน๎า 32-41 อ๎างถึงใน อัสมา สิมารักษ์, 2551, หน๎า 32-37)
กลําวไว๎วํา เมื่อนักทํองเที่ยวเข๎าไปทํองเที่ยวยังสถานที่ตําง ๆ ยํอมมีการติดตํอสัมพันธ์กับคนใน
ท๎องที่ และมีผลตามมาทั้งด๎านดี และด๎านลบ แม๎วําผลกระทบด๎านนี้จะเป็นเรื่องยากที่จะกลําวถึง
เพราะไมํมีตัวเลข และข๎อมูลที่ชัดเจนสนับสนุน บางเรื่องมีลักษณะเป็นนามธรรมกวําจะปรากฏให๎
เห็นผลเสียต๎องใช๎เวลานาน แตํผลที่เกิดขึ้นก็มักสํงผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร๎าง
และเอกลักษณ์ของสังคม บางเรื่องเมื่อเกิดขึ้นแล๎วแก๎ไขยากผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม
McIntosh and Goeldner (1984, pp. 140-141อ๎างถึงใน ฤดีกร เดชาชัย, 2557, หน๎า 82)
กลําววํา การเปลี่ยนแปลงวิถีดาเนินชีวิตของท๎องถิ่นอยํางรวดเร็วอันเกิดจากการหลั่งไหลเข๎ามาของ
นักทํองเที่ยวจานวนมาก สํงผลให๎เกิดผลกระทบ คือ
ผลกระทบทางบวก ได๎แกํ
1. มีการสนับสนุนฟื้นฟูวัฒนธรรมท๎องถิ่น และเอกลักษณ์ของชุมชน
2. สร๎างความสัมพันธ์ และความเข๎าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมตําง ๆ ได๎ถูกต๎อง
3. ชุมชนมีความภาคภูมิใจ
4. สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน
ผลกระทบทางลบ ได๎แกํปัญหาตําง ๆ ดังนี้
1. การลอกเลียนแบบการอุปโภค บริโภคของท๎องถิ่นตามแบบอยํางที่พบเห็นจาก
นักทํองเที่ยวที่เข๎ามาเที่ยว
2. คุณคําของงานศิลปหัตถกรรมได๎รับผลกระทบกระเทือนจากความเห็นแกํได๎ของ
ผู๎ประกอบธุรกิจ โดยการลดมาตรฐานการผลิตลง คุณภาพสินค๎าลดลงโดยไมํคานึงถึงความประณีต
มีการลอกเลียนแบบศิลปหัตถกรรม
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3. ความขัดแย๎งระหวํางเจ๎าของท๎องถิ่นกับนักทํองเที่ยว พฤติกรรมบางอยํางของ
นักทํองเที่ยว เชํน การแตํงกายไมํสุภาพเข๎าไปยังศาสนสถานหรือปูชนียสถาน หรือการกระทาที่
รู๎เทําไมํถึงการณ์ของนักทํองเที่ยว ทาให๎เกิดความขัดแย๎งกับคนในท๎องถิ่น เนื่องจาก ความแตกตําง
ทางขนบธรรมเนียมประเพณีบางประการ ซึ่งเรื่องนี้อาจจะแก๎ไขได๎โดยการให๎ข๎อมูลสาคัญตําง ๆ
แกํนักทํองเที่ยว
4. คําครองชีพสูง ราคาสินค๎าอุปโภค บริโภค จะมีราคาแพง สํงผลกระทบตํอ
ผู๎ประกอบการ ประชาชนในท๎องถิ่น ปัญหานี้ยังรวมถึง อัตราคําบริการนาเที่ยว คําคมนาคมขนสํง
คําบริการ การเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยว คําที่พัก มักมีราคาสูงขึ้นตามไปด๎วย
ชยาภรณ์ ชื่นรุํงโรจน์ (2539, หน๎า 32-41 อ๎างถึงใน อัสมา สิมารักษ์, 2551, หน๎า 32-37)
กลําวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได๎แบํงเป็น 2 ด๎าน คือ
1. ผลกระทบด๎านดี ประกอบไปด๎วย
1.1 มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวทาให๎มาตรฐานการครอง
ชีพของคนในท๎องถิ่นดีขึ้น สืบเนื่องจาก ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่กํอให๎เกิดการกระจายรายได๎ และ
กระจายโอกาสการจ๎างงานไปสูํคนในท๎องถิ่นมากขึ้น
1.2 ความสะดวกสบายจากกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการในแหลํงทํองเที่ยวคน
ในท๎องถิ่นยํอมได๎รับประโยชน์จากกิจการน้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอื่น ๆ ในประเทศที่พัฒนา
แล๎ว กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการสํวนใหญํจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อคนในท๎องถิ่นนั้นเป็นหลัก
สาคัญ สํวนนักทํองเที่ยวจะได๎รับประโยชน์จากกิจการในลักษณะของผลพลอยได๎ แตํสาหรับ
ประเทศที่ยากจนกาลังอยูํในระหวํางการพัฒนา อาจมีลักษณะตรงข๎ามท๎องที่หลายแหํงชาวบ๎านไมํมี
อานาจทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะลงทุนในกิจการสาธารณูปโภค แตํหากมีนักทํองเที่ยวไปเยือนมาก
ก็จะมีแรงกระตุ๎นให๎รัฐบาลหรือนักธุรกิจลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกแกํ
นักทํองเที่ยวเป็นประการสาคัญ สํวนคนในท๎องถิ่นที่มีโอกาสได๎ใช๎บริการถือเป็นผลพลอยได๎
1.3 การเดินทางทํองเที่ยวจะชํวยให๎เกิดสันติภาพแหํงมวลมนุษย์ สหประชาชาติได๎เคย
ประกาศให๎ปี ค.ศ. 1967 เป็นปีการทํองเที่ยวสากล และกาหนดคาขวัญวํา “การทํองเที่ยวเป็นหนทาง
ไปสูํสันติภาพ” (Tourism is a passport to peace) เมื่อมีการเดินทางไปยัง ท๎องที่ตําง ๆ ผู๎คนมีโอกาส
สังสรรค์รํวมกิจกรรมกัน ยํอมจะทาให๎ผู๎คนที่มาจากสังคมที่แตกตํางกัน ได๎แลกเปลี่ยนความรู๎
ความคิดได๎เห็น และมีโอกาสใช๎ชีวิตความเป็นอยูํ ขนบธรรมเนียมประเพณีรํวมกัน และกัน
ตํางฝ่ายจะตํางมีโอกาสถํายทอด และรับความรู๎ประสบการณ์ซึ่งกัน และกันได๎
1.4 การทํองเที่ยวจะชี้ให๎เห็นถึงความสาคัญของทรัพยากร นันทนาการ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี นาฏศิลป์ การละเลํน ฯลฯ ของท๎องถิ่นทาให๎เกิดความต๎องการที่จะ
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ค๎นคว๎า อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติเหลํานี้ ให๎อยูํในสภาพที่เหมาะสม
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเอาไว๎ได๎ และจากการศึกษาของ UNESCO พบวํา การทํองเที่ยว
มีสํวนชํวยสํงเสริมการฟื้นกลับของวัฒนธรรมดั้งเดิม และชํวยให๎เกิดการเผยแพรํไปทั่วโลก
1.5 การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดประโยชน์ด๎านการศึกษา ทั้งในวงกว๎าง คือ ชํวยให๎คนมี
โลกทัศน์กว๎าง ความรู๎ และประสบการณ์ที่ได๎พบเห็นด๎วยตนเองนั้นจะมีประโยชน์ สามารถนามา
ปรับใช๎กับวิถีชีวิตในสังคมได๎ สํวนในวงแคบนั้นการเดินทางทํองเที่ยวอาจเป็นการจุดชนวนกระตุ๎น
ให๎เกิดความสนใจที่จะศึกษาให๎ลึกซึ้งเฉพาะเรื่องเฉพาะแหํงได๎
1.6 การทํองเที่ยวจะชํวยลดปัญหาการอพยพหลั่งไหลเข๎าไปแออัดในเมืองหลวง
ตามธรรมชาติแล๎วมนุษย์มักจะรักถิ่นฐานบ๎านเกิดเมืองนอนของตน หากตนมีโอกาส มีงาน
อาชีพที่ก๎าวหน๎าเหมาะสมในภูมิลาเนายํอมเป็นสิ่งที่ปรารถนา อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจะเป็น
หนทางชํวยลดปัญหาได๎ ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเปิดโอกาสให๎คนในท๎องถิ่น
ประกอบอาชีพรายยํอยหรือทาอุตสาหกรรมท๎องถิ่นอยูํในครอบครัว เมื่อคนเหลํานี้มีงานทามีรายได๎
ยํอมไมํอพยพไปแออัดยัดเยียด เสี่ยงตํอโอกาสถูกหลอก และการถูกเอาเปรียบด๎านแรงงานในเมือง
1.7 ใช๎ทรัพยากรไร๎คําให๎เกิดประโยชน์ อุตสาหกรรมทํองเที่ยวจะชํวยกระตุ๎นให๎มี
การคิดค๎นที่จะนาเอาทรัพยากรสํวนเกินหรือไร๎คํามาประดิษฐ์คิดค๎นเป็นของใช๎ ของที่ระลึกในรูป
ของสินค๎าพื้นเมืองจาหนํายแกํนักทํองเที่ยว ซึ่งนอกจากจะเป็นการหารายได๎มาจุนเจือครอบครัวแล๎ว
ยังเป็นการนาเอาทรัพยากรบางประเภทที่เคยถูกทิ้งให๎ไร๎คํามาทาให๎เกิดประโยชน์เพิ่มมูลคํา
1.8 เกิดทัศนคติที่ดี ความประทับใจจากการเดินทางทํองเที่ยว จะทาให๎บุคคลเกิด
ทัศนคติที่ดีตํอสถานที่นั้น ๆ และนึกถึงอยูํตลอดเวลา ยามเมื่อมีโอกาส และชํองทางที่จะให๎ความ
ชํวยเหลือ ความประทับใจที่เคยมีมาในอดีตก็อาจจะเป็นแรงกระตุ๎นให๎ตัดสินใจในด๎านที่เป็นคุณได๎
ซึ่งถ๎าหากเป็นการตัดสินใจให๎ความชํวยเหลือระดับชาติแล๎ว ก็ยํอมจะกํอให๎เกิดประโยชน์แกํ
ประเทศอยํางมากในวงกว๎าง
1.9 การลดชํองวํางระหวํางประเทศร่ารวยกับประเทศยากจน คนมั่งมีในเมืองมาสูํ
ชนบทจะชํวยให๎เกิดความรู๎สึกเข๎าใจ และเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกัน ปัญหาความตึงเครียด
ระหวํางประเทศจึงหมดไป
2. ผลกระทบด๎านลบ
ตามปกติการติดตํอสัมพันธ์กันของคนในชุมชนที่มีความขัดแย๎งกันอยูํแล๎ว ดังนั้นเมื่อ
นักทํองเที่ยวซึ่งมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ตํางกันเข๎าไปทํองเที่ยวยังท๎องที่ใดก็ตาม ยํอมไมํอาจ
หลีกหนีความขัดแย๎งได๎ ผลกระทบด๎านลบมีประเด็นสาคัญ ๆ คือ
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2.1 การมีคํานิยมผิด ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเลียนแบบนักทํองเที่ยวหรือเกิดความเข๎าใจ
ผิด เชํน ไมํอยากทางานอยากไปเที่ยวแบบนักทํองเที่ยว โดยคนพวกนี้ไมํเข๎าใจวํานักทํองเที่ยวนั้นได๎
ทางานเก็บเงินเพื่อมาเที่ยว คํานิยมการอุปโภคบริโภคสินค๎าจากตํางประเทศ หรือคํานิยมอื่น ๆ เชํน
การมีเพศสัมพันธ์กํอนแตํงงาน คํานิยมมุํงเน๎นการค๎า และวัตถุ เชํน เมื่อถูกขอถํายรูปจะเรียกเงิน
หรือการหันหลังให๎อาชีพเกษตรกรรม และหันไปประกอบอาชีพรับจ๎างแทน
2.2 ความสัมพันธ์ในครอบครัว การทางานในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวสํงผลให๎เกิด
ความ ลํมสลายของความสัมพันธ์ในครอบครัวได๎มาก เพราะอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวมีผลตํอการ
จ๎างแรงงานมากขึ้น เป็นการทางานที่ไมํมีวันหยุดที่แนํนอน พํอ และแมํต๎องออกไปทางานนอกบ๎าน
ทาให๎ขาดการดูแลเอาใจใสํบุตรอยํางใกล๎ชิดจึงสร๎างปัญหาทางสังคมให๎เกิดขึ้น นอกจากนี้การไมํมี
เวลาให๎กับครอบครัวยังเป็นการเพิ่มโอกาสการนอกใจคูํสมรสทาให๎เกิดปัญหาการหยําร๎างเพิ่มขึ้น
ด๎วย
2.3 ปัญหาศีลธรรม เมื่อมีนักทํองเที่ยวเข๎าไปแออัดมากขึ้นเทําไร ก็มีแนวโน๎ม
จะสํงผลกระทบให๎ระดับศีลธรรมต่าลงเทํานั้น กิจกรรมด๎านลบที่มักเกิดขึ้นเสมอ คือ
- การเอารัดเอาเปรียบนักทํองเที่ยว ไมํวําจะเป็นประเทศรวยหรือจน นักทํองเที่ยวมัก
ถูกโกงหรือหลอกขายสินค๎าที่มีคุณภาพต่ากวําราคาเสมอ โดยที่คนในท๎องที่ทํองเที่ยวมักจะเล็งเห็น
แตํประโยชน์สํวนตน และคิดหาทางค๎ากาไรเกินควร ซึ่งสํงผลให๎เกิดจินตภาพด๎านลบแกํแหลํง
ทํองเที่ยวนั้น
- ปัญหาโสเภณี ได๎สํงผลกระทบตํอระดับศีลธรรม และภาพพจน์ของประเทศ
อีกทั้งยังกํอให๎เกิดการแพรํกระจายของโรคเอดส์ ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นปัญหานี้แม๎วํา
จะมีพื้นฐานมาจากปัญหาเศรษฐกิจ แตํเมื่อการทํองเที่ยวได๎เติบโต และพัฒนาขึ้น ธุรกิจด๎านนี้จึงมี
อัตราการขยายตัวที่สูงตาม ดังนั้นจึงอาจกลําวได๎วําการทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาท
เข๎าไปเป็นตัวเรํงให๎ปัญหานี้เติบโต และลุกลามขึ้น และพัฒนารูปแบบตําง ๆ ออกไปไมํวําจะเป็น
โสเภณีเด็กหญิงหรือเด็กชาย นอกจากนั้นปัญหาจากเพศพาณิชย์เหลํานี้ยังกํอให๎เกิดปัญหาอื่นที่
ติดตามมาร๎ายแรงกวําเดิม คือ ปัญหาการแพรํกระจายของโรคเอดส์ ความเสื่อมทางศีลธรรม
การลํอลวงผู๎หญิง และเด็ก ปัญหายาเสพติด รวมถึง ปัญหาการลํอลวงเพื่อชิงทรัพย์ เป็นต๎น
- สารเสพติด นักทํองเที่ยวจานวนไมํน๎อยที่ตั้งใจเดินทางไปยังแหลํงทํองเที่ยว
บางแหํงเพื่อทดลองสารเสพติด ผลก็ คือ ทาให๎การปราบปรามไมํหมด และผู๎เสพเองก็ต๎อง
ตกเป็นทาสสารเสพติดนั้น สุขภาพรํางกายได๎รับอันตรายจากพิษของสารเสพติด มีการประกอบ
อาชญากรรมร๎ายแรงเพราะขาดสติหรือยอมทาทุกอยํางเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสารเสพติด และบํอยครั้ง
ที่การขนย๎ายสารเสพติดได๎กระทาโดยบุคคลที่ปลอมแปลงมาในรูปของนักทํองเที่ยว
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- อาชญากรรมในพื้นที่ที่มีการทํองเที่ยวชุกชุม คนในท๎องถิ่นมีความแตกตําง
ในฐานะทางเศรษฐกิจกับนักทํองเที่ยวมากซึ่งจะเป็นผลให๎มีโอกาสเกิดอาชญากรรมได๎มาก บางครั้ง
เป็นการหลอก การโกงเล็ก ๆ น๎อย ๆ แตํบางครั้งก็ร๎ายแรงถึงขั้นฆาตกรรมอยํางโหดเหี้ยมทารุณ
การลํอลวงขํมขืนนักทํองเที่ยว การปล๎นชิงทรัพย์ การขโมยทรัพย์สินของนักทํองเที่ยวตามสถานที่
ตําง ๆ เชํน สถานีขนสํงผู๎โดยสาร สถานที่พักแรม และตามแหลํงทํองเที่ยวหรือสถานเริงรมย์
ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับฝ่ายนักทํองเที่ยว และกับฝ่ายเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น
2.4 ปัญหาคําครองชีพ สินค๎า และบริการมักจะขึ้นราคาเมื่อมีนักทํองเที่ยวเข๎าไปมาก
ผลก็ คือ คนในท๎องถิ่นต๎องบริโภค และอุปโภคสินค๎าที่มีราคาแพงตามไปด๎วย โดยเฉพาะกลุํมคนที่
มีรายได๎น๎อย ทาให๎คนกลุํมนี้รายได๎ไมํพอรายจําย เกิดภาวะหนี้สิน และมีคุณภาชีวิตต่าลง
นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวยังกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพโดยมักดึงดูดแรงงานจาก
ภาคเกษตรกรรมมาสูํอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวซึ่งต๎องการแรงงานด๎านการบริการเพิ่มขึ้น มีผลให๎
กาลังผลิตด๎านเกษตรกรรมลดน๎อยลง
2.5 ความไมํเป็นธรรมในสังคม ในพื้นที่ที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวมักได๎รับการพิจารณา
พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการกํอน ทาให๎คนในพื้นที่อื่นไมํได๎รับบริการหรือได๎รับบริการ
ช๎าไปอีก นอกจากนี้เมื่อสร๎างขึ้นมาแล๎วคนจนหรือฐานะไมํดีก็ไมํสามารถใช๎บริการได๎ เพราะไมํมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจพอ จึงกํอให๎เกิดความรู๎สึกถูกเอาเปรียบ และมีความรู๎สึกเป็นปรปักษ์ตํอ
นักทํองเที่ยว
ผลกระทบทางสังคมยัง หมายถึง ผลกระทบที่เกี่ยวข๎องกับวิถีดาเนินชีวิตของราษฎร
ในแงํของระบบคุณคํา และพฤติกรรมทางสังคม
ผลกระทบของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวตํอสังคมในด๎านบวก ได๎แกํ การทํองเที่ยว
กํอให๎เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแบบแผนการประกอบอาชีพของชุมชน กลําวคือ ประชากรใน
ชุมชนเล็งเห็นความสาคัญของการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว มีการเปลี่ยนแปลง
อาชีพทั้งอาชีพหลัก และอาชีพรองให๎มีความเกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว การทํองเที่ยวกํอให๎เกิด
ความเข๎าใจอันดีระหวํางนักทํองเที่ยวกับคนในท๎องถิ่น กลําวคือ ทาให๎เกิดการพบปะสังสรรค์
สนทนาพูดคุย และเปลี่ยนทัศนะระหวํางนักทํองเที่ยว และคนในท๎องถิ่น ทาให๎เกิดการเข๎าใจกัน
มากขึ้น ทั้งนี้ยังสํงผลให๎เกิดการสร๎างความสามัคคีในชุมชน เชํน การรวมกลุํมการขายสินค๎า
พื้นเมือง และสินค๎าที่ระลึกในชุมชนกํอให๎เกิดประโยชน์ในการป้องกันการอพยพการย๎ายถิ่น
ของคนในชุมชน เนื่องจาก รายได๎จากการทํองเที่ยว นอกจากนี้ยังกํอให๎เกิดการเสริมสร๎างการศึกษา
แกํคนในชุมชน กลําวคือ มีการพัฒนาความรู๎เพื่อรองรับอาชีพที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยว เชํน
การเรียนรู๎ภาษาตํางถิ่น เพื่อใช๎ในการสื่อสารกับนักทํองเที่ยว
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นอกจากผลกระทบจากการทํองเที่ยวในด๎านบวกแล๎ว การทํองเที่ยวยังสํงผลกระทบใน
ด๎านลบตํอสังคม ได๎แกํ การเกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และคํานิยมของคนในสังคม
กลําวคือ ทาให๎คนในพื้นที่เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิต เกิดการเลียนแบบ ทั้งในด๎าน
แนวความคิด และการแตํงกายที่เลียนแบบนักทํองเที่ยว แทนการแตํงกายตามวัฒนธรรมท๎องถิ่น
ปัญหาความผูกพันของครอบครัวในท๎องถิ่น เมื่อมีการสร๎างงาน และการจ๎างงานที่เกี่ยวข๎องกับการ
ทํองเที่ยวเพิ่มขึ้นแล๎ว ยํอมมีความต๎องการแรงงานในการทางานทั้งหญิง และชาย ทั้งนี้จะสํงผลให๎
เกิดปัญหาครอบครัว เชํน การขาดความอบอุํนของลูก ๆ สํงผลให๎เกิดปัญหายาเสพติดขึ้นได๎
การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดเพศพาณิชย์ขึ้นในชุมชน โดยปัญหาเพศพาณิชย์เป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์
กับการทํองเที่ยว สามารถแก๎ไขได๎โดยการวางแผนการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางเครํงครัด
ผลกระทบตํอความไมํเสมอภาคทางสังคม การพัฒนาการทํองเที่ยวยํอมนาไปสูํการปรับปรุงบางสิ่ง
บางอยํางให๎ทันสมัย ซึ่งบางครั้งอาจกํอให๎เกิดความไมํเสมอภาคขึ้นในสังคม คนในท๎องถิ่นที่ไมํได๎
รับผลประโยชน์จากการทํองเที่ยวก็จะตํอต๎านการทํองเที่ยว และจะไมํเป็นมิตรกับนักทํองเที่ยว และ
จะเกิดความรู๎สึกสลดใจในความเป็นอยูํของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นอยูํของนักทํองเที่ยว
การทํองเที่ยวสํงผลกระทบตํอปัญหาอาชญากรรม เมื่อการทํองเที่ยวขยายตัวยํอมต๎องการ
แรงงานมากขึ้น ทาให๎พํอแมํต๎องทํางานนอกบ๎านไมํมีเวลาดูแลบุตรอยํางใกล๎ชิด อาจทาให๎บุตร
ประพฤติในทางที่ผิด เชํน ติดยาเสพติด การพนัน ซึ่งมีสํวนทาให๎เกิดอาชญากรรมขึ้นได๎ การจราจร
ติดขัด (Traffic congestion) ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีนักทํองเที่ยวจานวนมาก
เดินทางมาใช๎บริการยังแหลํงทํองเที่ยวด๎วยเส๎นทางเดียวกัน
นอกจากนี้ วริษฐา พันธ์มณี (2558) กลําววําการทํองเที่ยวยังเป็นเหตุให๎เกิดผลกระทบตํอ
นิสัยของคนในท๎องถิ่น คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวทาให๎คนในท๎องถิ่นบางสํวน
มองเห็นความแตกตํางในการดารงชีวิตของตนเมื่อเปรียบเทียบกับนักทํองเที่ยว จึงคิดหาวิธีมุํงหวัง
หากาไรจากนักทํองเที่ยวมากเกินไปโดยไมํคานึงถึงความมีมิตรไมตรี และความเอื้ออารี ซึ่งเป็นนิสัย
พื้นฐานของคนไทยเกิดปัญหาการแบํงแยกของผู๎ที่อาศัยในท๎องถิ่น (Segregation of local residents)
เกิดจากการแบํงแยกของผู๎ที่อาศัยอยูํดั้งเดิมในท๎องถิ่นกับนักทํองเที่ยวเพราะการเข๎ามาใช๎บริการ
ในสถานบริการหรือสาธารณูปการในโซนที่เป็นแหลํงทํองเที่ยว มักใช๎คําใช๎จํายที่สูงกวําปกติ
เพื่อนักทํองเที่ยว ซึ่งไมํเหมาะกับคนในท๎องถิ่น คนในท๎องถิ่นจึงเลือกสรรที่ใช๎บริการที่สะดวก และ
ประหยัดคําใช๎จํายมากกวํา อีกทั้งสภาพทางกายภาพของโซนทํองเที่ยวกับกลุํมที่อยูํอาศัยของคน
ในท๎องถิ่นจะมีความแตกตํางกันอยํางชัดเจน จุดแบํงแยกจะเป็นโรงแรมขนาดใหญํ ซึ่งเป็นกลุํม
แบํงแยกทางเศรษฐกิจ ผลทางอ๎อมที่ตามมา คือ จะเกิดการแบํงแยกทางกายภาพด๎วย
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ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล๎อม หมายถึง สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น
ให๎เป็นประโยชน์ และโทษเห็น และไมํเห็นด๎วยตาเปลํา เป็นรูปธรรม และสิ่งเป็นพิษ และไมํเป็น
พิษซึ่ง สามารถกลําวอีกนัยหนึ่งได๎วํา สิ่งแวดล๎อม หมายถึง สิ่งตําง ๆ ที่อยูํรอบตัวเราไมํวําจะเป็น
สิ่งของบ๎านเรือน ถนน วัด แมํน้า ทะเล ดิน ป่าไม๎ น้า กฎระเบียบ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี
ศาสนา ฯลฯ
การมองการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อม เกิดขึ้นได๎ 2 กรณี คือ กรณีแรกไมํ เกี่ยวข๎องกับ
กิจกรรมของมนุษย์ และกรณีที่สองเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ เกษม จันทร์แก๎ว (2530 อ๎างถึงใน
ฤดีกร เดชาชัย, 2557, หน๎า 74) ศึกษาผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อม
ทั้งขนาด และทิศทางอันเนื่องมาจากการกระทาของมนุษย์หรือธรรมชาติเอง เน๎นการเปลี่ยนแปลง
จากสภาพวิสัยที่เคยเป็นมาในสภาวะวิสัยธรรมชาติ โดยสิ่งแวดล๎อม หมายถึง สิ่งตําง ๆ ที่อยูํรอบ ๆ
ตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิต และไมํมีชีวิต แยกออกเป็น สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ได๎แกํ สิ่งแวดล๎อมทาง
กายภาพ เชํน ลักษณะภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ทัศนียภาพ เชํน ป่าไม๎ สัตว์ป่า พันธุ์พืชธรรมชาติ
เป็นต๎น ธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ หมายถึง ธรรมชาติที่มีคุณคําทางวิทยาการ และสุนทรียภาพที่
เกี่ยวข๎องเป็นสัณฐานที่สาคัญทางธรณีวิทยา และภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์
ของท๎องถิ่นนั้น ๆ มีลักษณะพิเศษเฉพาะซึ่งจาแนกลักษณะได๎ คือ เกาะแกํง ภูเขา ถ้าน้าตก น้าพุร๎อน
ทะเลสาบ หนองบึง หาดทราย หาดหิน แหลํงที่มีซากดึกดาบรรพ์ (พืช และสัตว์) สัณฐานอื่น ๆ
ที่มีความสาคัญทางธรณี สัณฐานวิทยา และภูมิลักษณะวรรณนา เชํน เขาพิงกัน แพะเมืองผี
สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย์สร๎างขึ้น ได๎แกํ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และระบบสังคมตําง ๆ จากนิยามผลกระทบสิ่งแวดล๎อมเป็นสิ่งที่ทาให๎สิ่งแวดล๎อมเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะวิสัยปกติที่เคยเป็นอยูํในธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นทั้งในทางบวก
(เป็นผลดี) และทางลบ (เป็นผลเสีย) ตํอสิ่งแวดล๎อม
นอกจากนั้น เกษม จันทร์แก๎ว (2530) ได๎อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งแวดล๎อม
ในเชิงวิชาการไว๎ ดังนี้
1. สิ่งแวดล๎อมแตํละประเภทนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการแสดงให๎เห็นวําสิ่งนั้น
เป็นสิ่งแวดล๎อม เชํน ต๎นไม๎ น้า ดิน มนุษย์ สัตว์ วัฒนธรรม ฯลฯ
2. สิ่งแวดล๎อมนั้นจะไมํอยูํโดดเดี่ยวในธรรมชาติแตํจะมีสิ่งแวดล๎อมอื่น ๆ อยูํด๎วยเสมอ
เชํน มนุษย์กับที่อยูํอาศัยต๎นไม๎กับดิน ปลากับน้า ฯลฯ
3. สิ่งแวดล๎อมประเภทหนึ่งมีความต๎องการสิ่งแวดล๎อมอื่นเสมอ เชํน ปลาต๎องการ
น้า ต๎นไม๎ต๎องการน้า มนุษย์ต๎องการที่อยูํอาศัย
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4. สิ่งแวดล๎อมจะอยูํกันเป็นกลุํมเรียกกลุํมของสรรพสิ่ง (แวดล๎อม) นี้วําระบบนิเวศหรือ
ระบบสิ่งแวดล๎อม ซึ่งภายในระบบนิเวศนี้มีองค์ประกอบหรือหลากชนิดของสิ่งแวดล๎อม แตํละชนิด
จะมีหน๎าที่เฉพาะ และทาหน๎าที่ตามที่ตนมีหน๎าที่ภายในระบบนิเวศนั้น ๆ ของตัวมันเอง
5. สิ่งแวดล๎อมทั้งหลายมักมีความเกี่ยวเนื่อง และสัมพันธ์ตํอกัน และกันเป็นลูกโซํ
ดังนั้นเมื่อทาลายสิ่งแวดล๎อมหนึ่งแล๎วจะสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมอื่น ๆ เป็นลูกโซํเสมอ เชํน
การตัดไม๎ทาลายป่าจะสํงผลกระทบตํอการพังทลายของดิน ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกิดอุทกภัย
สูญเสียทรัพย์สิน และชีวิต
6. สิ่งแวดล๎อมแตํละประเภทจะมีลักษณะทนทาน และความเปราะบางตํอการถูก
กระแทกได๎แตกตํางกัน บางชนิดบางประเภทจะมีความคงทนได๎ดี บางชนิดเปราะบางงําย เชํน ดิน
มักถูกชะล๎างได๎งําย
7. สิ่งแวดล๎อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเป็น
การเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวหรือถาวรก็ได๎ เชํน เมืองทุกเมืองจะคํอย ๆ เติบโต การทาลายป่าแล๎ว
เผาจะมีพืชคํอย ๆ ขึ้นทดแทนมนุษย์จะเริ่มตั้งแตํจุติจนกระทั่งเป็นผู๎ใหญํจนสูญหายไปจากโลก
ปัญหาเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวเกิดขึ้นจากการกระทาของธรรมชาติ และการกระทาของ
มนุษย์ควบคูํกันไปสาเหตุของปัญหาเกิดขึ้นได๎หลายประการ เชํน
1. ภัยธรรมชาติ สํวนมากจะทาความเสียหายให๎กับทรัพยากรการทํองเที่ยวทางธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติ ได๎แกํ
1.1 ไฟป่า เกิดขึ้นได๎ 2 ลักษณะ คือ เกิดจากฝีมือของมนุษย์ และเกิดจากธรรมชาติ
จริง ๆ เชํน ฟ้าผํา หรือไม๎เสียดสีกัน
1.2 ความแห๎งแล๎ง น้าทํวม ภัยเหลํานี้ทาให๎แหลํงทํองเที่ยวแปรสภาพหรือชารุด
ทรุดโทรม
1.3 พายุ ทาให๎เกิดลมพัดแรงโคํนล๎มทาลายทรัพยากรธรรมชาติทาให๎ฝนตกหนัก
น้าทํวม
1.4 แผํนดินไหว ทาให๎ทรัพยากรด๎านการทํองเที่ยวหักพัง
2. การพัฒนาประเทศ เชํน การสร๎างเขื่อน สร๎างถนน หรือสาธารณูปโภคอื่น ๆ บางครั้ง
กระทบตํอแหลํงทํองเที่ยว เชํน การสร๎างเขื่อนขนาดใหญํทาให๎เกิดน้าทํวมหลังสันเขื่อน และทาให๎
แหลํงทํองเที่ยวจมอยูํใต๎น้า การกํอสร๎างอาคารสูง ๆ ใกล๎โบราณสถานทาให๎เกิดผลเสียด๎าน
ทัศนียภาพ และเป็นการลดคุณคําของโบราณสถานให๎หมดความสาคัญไป
3. การแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรด๎านการทํองเที่ยว เชํน การลักลอบขุดสิ่งของ
มีคําจากโบราณสถาน การลักลอบจาหนํายโบราณวัตถุ การบุกรุกพื้นที่อุทยานแหํงชาติ เป็นต๎น
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4. การขาดงบประมาณ ทาให๎การดูแลรักษาไมํทั่วถึง กํอให๎เกิดปัญหาการบุกรุกแหลํง
ทํองเที่ยว ปัญหาขาดการบารุงรักษา และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งสํงผลกระทบตํอแหลํงทํองเที่ยว
นอกจากนี้ปัญหางบประมาณยังสํงผลตํอการขาดแคลนเจ๎าหน๎าที่ซึ่งดูแลรักษาแหลํงทํองเที่ยว
5. ความไมํเข๎าใจ และการขาดจิตสานึกของประชาชนทาให๎ไมํเห็นความสาคัญของ
แหลํงทํองเที่ยว จึงกํอให๎เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของแหลํงทํองเที่ยว
จากข๎อมูลข๎างต๎นพอสรุปได๎วํา ผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อม หมายถึง สิ่งตําง ๆ ที่เกิดขึ้น
กับสภาพนิเวศวิทยาทางอากาศ น้า เสียง ผืนดิน และถนนหนทางทางเดินโดยมีผลทาให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่งจนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เป็นอยูํของสิ่งแวดล๎อม
เกิดเป็นสภาพแวดล๎อมใหมํอาจกํอให๎เกิดผลด๎านบวกหรือด๎านลบสํงผลตํอองค์ประกอบชีวภาพ
(สิ่งมีชีวิต) เชํน สัตว์ป่า พืชพันธุ์ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศ และองค์ประกอบทางกายภาพ
(ไมํมี สิ่งมีชีวิต) เชํน ดิน น้า อากาศ สิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น
ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมจากการทํองเที่ยวในด๎านบวก ได๎แกํ การเกิดประโยชน์ในการ
สร๎างความตระหนักถึงคุณคําสิ่งแวดล๎อมทาให๎คนในพื้นที่เกิดความรักใครํ หวงแหน ตระหนักถึง
คุณคํา และความสาคัญของแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติให๎ความสาคัญกับผลกระทบอันจะเกิดจาก
การทํองเที่ยว มีการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่อประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
มาใช๎ในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ชํวยให๎เกิดการฟื้นฟูรักษา และเสริมคุณคําของสิ่งแวดล๎อม
อันนาไปสูํการพัฒนา และปรับปรุงหรือสร๎างแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ในสํวนของผลกระทบทางด๎านลบจากการทํองเที่ยวตํอสิ่งแวดล๎อมนั้น การทํองเที่ยว
เป็นเหตุให๎เกิดปัญหาตําง ๆ อันจะตามมาซึ่งปัญหาเกี่ยวสิ่งแวดล๎อมที่เกิดจากธรรมชาติ ได๎แกํ
ปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม๎ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทางชีวภาพ ปัญหาการทรุดตัวของดิน
สํวนปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่เกิดจากมนุษย์สร๎างขึ้นนั้น ได๎แกํ ปัญหาการทาลายภูมิทัศน์ทางกายภาพ
เชํน การทิ้งขยะมูลฝอยในแหลํงทํองเที่ยว ปัญหาการสร๎างอาคารสิ่งปลูกสร๎าง ความเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดล๎อม การไมํควบคุมความสะอาดในแมํน้า ลาคลอง และทะเล ปลํอยให๎มีการทิ้งขยะ
หรือสิ่งปฏิกูลลงในแมํน้าลาคลองหรือทะเล ทาให๎น้าเนําเสีย เมื่อกระแสน้าพัดพาขยะมากอง
บนหาดทราย นอกจากหาดทรายจะไมํสะอาดงดงามแล๎ว ยังเกิดมลภาวะเป็นพิษ มีผลกระทบตํอพืช
และสัตว์น้า การสูญเสียสภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และทางการเกษตรจากการใช๎ ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยว การใช๎ทรัพยากรการทํองเที่ยวเกินขีดความสามารถในการ
รองรับได๎ของแหลํงทํองเที่ยว นอกจากนี้ยังสํงผลให๎เกิดมลภาวะทางสถาปัตยกรรม (Architectural
pollution) คือ ความพยายามในการจัดสร๎างแหลํงทํองเที่ยวนั้น ๆ ให๎มีแหลํงบริการตําง ๆ เชํน
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โรงแรมที่ใหญํโตโดดเดํนแตกตํางกัน รวมทั้งเกิดปัญหาจากบรรดาสาธารณูปโภคตําง ๆ
ไมํสอดคล๎องกันทาให๎เกิดทัศนะอุจาด (Visual pollution) ความงดงามสอดคล๎องกันทาง
สถาปัตยกรรมรวมถึง ผลกระทบจากการที่โครงสร๎างพื้นฐานรับภาระมากเกินไป (Overloading
of infrastructure) เกิดจากแหลํงทํองเที่ยวบางแหํงไมํสามารถให๎บริการสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการแกํนักทํองเที่ยว และคนในท๎องถิ่นได๎อยํางเพียงพอ จะเกิดมลภาวะในสิ่งแวดล๎อม
และปัญหาสุขภาพของผู๎อยูํอาศัย
ดนัย บวรเกียรติกุล (2549, หน๎า 80-87 อ๎างถึงใน ฤดีกร เดชาชัย, 2557, หน๎า 77 )
ได๎กลําววํา ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมทํองเที่ยวเกี่ยวข๎องกับการใช๎ทรัพยากร
สิ่งแวดล๎อม 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ทรัพยากรที่นาใช๎ออกจากระบบสิ่งแวดล๎อม คือ อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวได๎มีการ
นาทรัพยากรบางอยํางของระบบสิ่งแวดล๎อมไปใช๎เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นสินค๎า และบริการ
เพื่อการทํองเที่ยวทั้งนี้เพื่อรองรับความต๎องการขั้นพื้นฐาน และความสะดวกสบายในการดารงชีวิต
และเพื่อรองรับกิจกรรมการทํองเที่ยวโดยตรง
2. ทรัพยากรที่นาเข๎าไปใช๎ในระบบสิ่งแวดล๎อม คือ อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว หลาย
ลักษณะได๎กํอให๎เกิดการนาเอาทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อมใหมํ ๆ ทั้งที่มนุษย์สร๎างขึ้น และที่มีอยูํ
ตามธรรมชาติเข๎ามาดาเนินการด๎านการทํองเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติดั้งเดิมที่มีความแตกตํางกัน
ทาให๎เกิดผลกระทบตํอหน๎าที่ของหนํวยตําง ๆ ในระบบนิเวศได๎
3. ทรัพยากรที่ใช๎ภายในระบบสิ่งแวดล๎อม เป็นที่เข๎าใจกันวําสถานที่ทํองเที่ยวหลายแหํง
ที่มีอยูํตามธรรมชาตินั้น มักจะถูกมนุษย์เข๎าไปจัดการเพื่อใช๎ประโยชน์เพื่อการทํองเที่ยวอยํางเต็มที่
ในบางครั้งปัญหาสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ทํองเที่ยวอาจไมํได๎เกิดจากการเอาออกของทรัพยากรใน
ระบบหรือนาเข๎าทรัพยากรนอกระบบ แตํเป็นการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํในระบบเพื่อสนับสนุนกิจการ
ทํองเที่ยวจนเกินกวําขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying capacity) ของหนํวยทางสิ่งแวดล๎อม
นั้น อันนามาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ทํองเที่ยว
3.1 ผลกระทบตํอพืชพรรณธรรมชาติ พืชพรรณธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่สูญเสีย
ได๎งําย โดยเฉพาะดอกไม๎ และต๎นไม๎บางชนิด เชํน ทุํงดอกบัวตองบนดอยแมํอูคอ จังหวัด
แมํฮํองสอน โดยหากนักทํองเที่ยวที่เข๎าไปมีปริมาณมากกํอให๎เกิดความเสียหายแกํดอกไม๎ และ
ต๎นไม๎ เชํน การเก็บดอกไม๎ การหักกิ่งไม๎ การเดินย่าจนถึงการทิ้งขยะ
3.2 ผลกระทบตํอสภาพภูมิอากาศ การเดินทางโดยการใช๎ยานพาหนะประเภทตําง ๆ
เป็นผลตํอสภาวะอากาศเป็นพิษทั้งสิ้น และสํงผลในชุมชนเมืองมากกวําชนบท
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3.3 ผลกระทบตํอทรัพยากรน้า มีการปลํอยสิ่งปฏิกูลลงตามแมํน้าลาคลองหรือทะเล
มากเกินกวําธรรมชาติจะสร๎างความสมดุลได๎
3.4 ผลกระทบตํอทรัพยากรสัตว์ป่า
3.5 ผลกระทบตํอสภาพภูมิประเทศ เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล๎วสํงผลในระยะยาว
ในด๎านลักษณะทางกายภาพ และความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เชํน การสูบน้าใต๎ดินมาใช๎
การขุดทรายจากแมํน้า สํงผลให๎เกิดการทรุดตัวของพื้นดินอันเป็นสาเหตุทาให๎น้าทํวมหรือการ
ทาลายแนวปะการังใต๎น้า ทาให๎กระแสคลื่นม๎วนตัวกระทบฝั่งรุนแรงจนทาให๎ตลิ่งพังทลาย
ตารางที่ 1 สรุปตัวชี้วัดหรือผลกระทบในมิติตําง ๆ

1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
1.1 เกิดรายได๎ของแหลํงทํองเที่ยว
- มีผลตอบแทนทางด๎านการทํองเที่ยว
- รายได๎จากการลงทุนในธุรกิจ
- เกิดการไหลเวียนของเงินตรา
- การแขํงขันด๎านคุณภาพ ราคา หรือ
สินค๎าใหมํ ๆ
- เกิดการขยายตัวของธุรกิจ
- เกิดการกระจายรายได๎
- การลงทุนด๎านการทํองเที่ยว
- มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น
1.2 การจ๎างงาน
- มีคําจ๎างจากการจ๎างแรงงาน
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ดนัย บวรเกียรติกุล (2549)

เกษม จันทร์แก้ว (2530)

ชยาภรณ์ ชื่นรุง่ โรจน์ (2539)

McIntosh and Goeldner (1984)

วรรณา ศิลปอาชา และคณะ (2547)

พันธ์เทวัช ยังดี (2558)

รชพร จันทร์สว่าง (2546)

นิคม จารุมณี (2544)

ผลกระทบ/ ตัวชี้วัด

เดช วัฒนชัยยิง่ เจริญ (2551)

นักวิชาการ (ปี)
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ตารางที่ 1 (ตํอ)

/

/

/

/
/
/

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/

ดนัย บวรเกียรติกุล (2549)

/

/

เกษม จันทร์แก้ว (2530)

ชยาภรณ์ ชื่นรุง่ โรจน์ (2539)

วรรณา ศิลปอาชา และคณะ (2547)

พันธ์เทวัช ยังดี (2558)

รชพร จันทร์สว่าง (2546)

McIntosh and Goeldner (1984)

1.3 เกิดการพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน
- สิ่งอานวยความสะดวกตําง ๆ เชํน ถนน
ระบบประปา ไฟฟ้า และระบบกาจัดของ
- รายได๎ไมํสม่าเสมอตลอดทั้งปี
- ขาดคุณภาพของ แรงงานในการบริการ
- คําครองชีพสูงขึ้น
- ราคาสินค๎าอุปโภค บริโภค มีราคาแพง
2. ผลกระทบด้านสังคม
1.1 ความเสมอภาค
- มีการสนับสนุนฟื้นฟูวัฒนธรรมท๎องถิ่น
และเอกลักษณ์ของชุมชน
- สร๎างความสัมพันธ์ และความเข๎าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมตําง ๆ ได๎ถูกต๎อง
- การทํองเที่ยวจะชี้ให๎เห็นถึงความสาคัญ
ของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
- ชํวยฟื้นฟูสํงเสริมวัฒนธรรมให๎เผยแพรํ
ไปทั่วโลก
- ชุมชนมีความภาคภูมิใจ
- สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน
- ชํวยให๎เกิดสันติภาพแหํงมวลมนุษย์

นิคม จารุมณี (2544)

ผลกระทบ/ ตัวชี้วัด

เดช วัฒนชัยยิง่ เจริญ (2551)

นักวิชาการ (ปี)
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- ได๎แลกเปลี่ยนความรู๎ความคิดได๎เห็นการ
ทํองเที่ยวกํอให๎เกิดประโยชน์ด๎านการศึกษา
- ทัศนคติที่ดีตํอสถานที่นั้น ๆ
- ลดปัญหาการอพยพหลั่งไหลเข๎าไปแออัด
ในเมืองหลวง
- ลดการถูกเอาเปรียบด๎านแรงงานในเมือง
- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
- ปัญหาศีลธรรม
- การเอารัดเอาเปรียบนักทํองเที่ยว
- ปัญหาโสเภณี
- ปัญหายาเสพติด
- ปัญหาอาชญากรรม
- ความไมํเป็นธรรมในสังคม
- ชุมชนละทิ้งภาคเกษตรมาอยูํในภาค
บริการ
- การทาลายคุณคําทางสังคม วัฒนธรรม
-การลอกเลียนแบบตามแบบอยําง
นักทํองเที่ยว
- คุณภาพสินค๎าลดลงโดยไมํคานึงถึงความ
ประณีต

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/

/
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/

/

/

/

ดนัย บวรเกียรติกุล (2549)

/

เกษม จันทร์แก้ว (2530)

ชยาภรณ์ ชื่นรุง่ โรจน์ (2539)

วรรณา ศิลปอาชา และคณะ (2547)

พันธ์เทวัช ยังดี (2558)

รชพร จันทร์สว่าง (2546)

McIntosh and Goeldner (1984)

- มีการลอกเลียนแบบศิลปหัตถกรรม
- ความขัดแย๎งระหวํางเจ๎าของท๎องถิ่นกับ
นักทํองเที่ยว
3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 จิตสานึกของนักทํองเที่ยวใช๎การ
ตรวจสอบจากจานวนขยะ และการกาจัด
- การทํองเที่ยวจะชี้ให๎เห็นถึงความสาคัญ
ของทรัพยากร
- คนในพื้นที่เกิดความรักใครํ หวงแหน
ตระหนักถึงคุณคํา และความสาคัญของ
แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ
- การให๎ความสาคัญกับผลกระทบอันจะ
เกิดจากการทํองเที่ยว
- เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่อ
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
- ใช๎ทรัพยากรไร๎คําให๎เกิดประโยชน์
- การบุกรุกพื้นที่
- ปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม๎
ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทางชีวภาพ

นิคม จารุมณี (2544)

ผลกระทบ/ ตัวชี้วัด

เดช วัฒนชัยยิง่ เจริญ (2551)

นักวิชาการ (ปี)
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- ปัญหาการทรุดตัวของดิน
- ปัญหาการทาลายภูมิทัศน์ทางกายภาพ
- ปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม๎
ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทางชีวภาพ
- ปัญหาการทรุดตัวของดิน
- ปัญหาการทาลายภูมิทัศน์ทางกายภาพ
- การสูญเสียสภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ
- การใช๎ทรัพยากรการทํองเที่ยวเกินขีด
ความสามารถในการรองรับได๎ของแหลํง
ทํองเที่ยว
- โครงสร๎างพื้นฐานรับภาระมากเกินไป
- การให๎บริการสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการแกํนักทํองเที่ยว และคนใน
ท๎องถิ่นได๎อยํางเพียงพอ
- ปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยในแหลํง
ทํองเที่ยว
- การทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแมํน้าลา
คลองหรือทะเล ทาให๎น้าเนําเสีย เมื่อ
กระแสน้าพัดพาขยะมากองบนหาดทราย
- ปัญหาการสร๎างอาคารสิ่งปลูกสร๎าง

ดนัย บวรเกียรติกุล (2549)

เกษม จันทร์แก้ว (2530)

ชยาภรณ์ ชื่นรุง่ โรจน์ (2539)

McIntosh and Goeldner (1984)

วรรณา ศิลปอาชา และคณะ (2547)
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ดนัย บวรเกียรติกุล (2549)

ชยาภรณ์ ชื่นรุง่ โรจน์ (2539)

McIntosh and Goeldner (1984)

วรรณา ศิลปอาชา และคณะ (2547)

พันธ์เทวัช ยังดี (2558)

รชพร จันทร์สว่าง (2546)

เกษม จันทร์แก้ว (2530)

- ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหลํง
ทํองเที่ยว
1.2 มลพิษทางอากาศ
- เกิดมลภาวะเป็นพิษ มีผลกระทบตํอพืช
และสัตว์น้า
- เกิดมลภาวะทางสถาปัตยกรรม

นิคม จารุมณี (2544)

ผลกระทบ/ ตัวชี้วัด

เดช วัฒนชัยยิง่ เจริญ (2551)

นักวิชาการ (ปี)

/

/

/

/
/
/

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ความหมายของการส่งเสริมการท่องเที่ยว
การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดรายได๎หมุนเวียนในประเทศของเราปีหนึ่ง ๆ มีเงินเข๎าประเทศ
กวํา 8 แสนล๎านบาท ซึ่งเป็นรายได๎ที่เราได๎รับจากการเดินทางทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวชาวไทย
และนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในประเทศไทยของเรารวมกัน และการ
ทํองเที่ยวจัดเป็นอุตสาหกรรมอยํางหนึ่งที่มีความสาคัญของประเทศไทย เพราะสามารถทารายได๎
ให๎กับประเทศในลาดับต๎น ๆ มีรายได๎รองลงมาจากรายได๎ที่เราได๎รับจากการสํงออกในด๎าน
อุตสาหกรรม มีบทบาทสาคัญตํอการจ๎างงาน นอกเหนือจากการการจ๎างแรงแล๎ว การทํองเที่ยว
ยังเป็นตัวทารายได๎ให๎กับชุมชน และท๎องถิ่นอีกด๎วย
การทํองเที่ยว หมายถึง การเดินทางหรือเคลื่อนย๎ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งด๎วยความ
สมัครใจ เพื่อพักผํอนหยํอนใจ สนุกสนานหรือจุดประสงค์ใด ๆ ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการหารายได๎หรือ
ประกอบอาชีพ และไมํเป็นการเดินทางเพื่อย๎ายที่พักอาศัยอยํางถาวร โดยจะต๎องประกอบด๎วยปัจจัย
3 ประการเป็นอยํางน๎อย คือ การเดินทาง การพัก แรม และการรับประทานอาหารนอกบ๎าน
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สุพรรณรัตน์ ดวงวิมล (2548, หน๎า 5) กลําววํา การทํองเที่ยวเป็น เรื่องของการเดินทาง
ถ๎าไมํมีการเดินทางก็ไมํมีการทํองเที่ยว ในพจนานุกรม Webster's Third New International
Dictionary ได๎ให๎ความหมายของคาวํา Tourism และ Tourist ดังนี้ Tourism หมายถึง
1. การทํองเที่ยว
2. การเดินทางเพื่อความสราญใจ
3. การบริหารงานธุรกิจเกี่ยวกับการทํองเที่ยว Tourist หมายถึง
3.1 นักทํองเที่ยว
3.2 ผู๎ที่เดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อใฝ่หาสุขารมณ์หรือเพื่อความรู๎เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมแล๎วกลับมา ณ จุดเริ่มต๎นทํองเที่ยว
เสรี วงศ์ไพจิตร (2543, หน๎า 18 อ๎างถึงใน สุพรรณรัตน์ ดวงวิมล, 2548, หน๎า 6) กลําววํา
การทํองเที่ยว หมายถึง ผลรวมของปรากฏการณ์ และ ความสัมพันธ์ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นมาจาก
ปฏิสัมพันธ์หรือการกระทาตํอกัน และกันของนักทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการ รัฐบาล และชุมชน
ผู๎เป็นเจ๎าของบ๎านในกระบวนการดึงดูดใจ และต๎อนรับขับสู๎นักทํองเที่ยว และผู๎มาเยือน
ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543, หน๎า 19 อ๎างถึงใน สุพรรณรัตน์ ดวงวิมล, 2548, หน๎า 6) กลําววํา
การทํองเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่อยูํอาศัยตามปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อ
ทาการศึกษา และพักผํอนหยํอนใจหรือกํอให๎เกิดการกระทารํวมกันของมนุษย์ทั้งทางธรรมชาติ
และทางสังคมจนเป็นเหตุดึงดูดใจให๎เดินทางไปศึกษา และทํองเที่ยวตามแหลํงตําง ๆ
World Tourism Organization (2013) ให๎ความหมายของการทํองเที่ยวไว๎วําการทํองเที่ยว
หมายถึง การเดินทางใด ๆ ก็ตามที่มีลักษณะ 3 ประการ ดังนี้
1. การเดินทางจากที่อยูํอาศัยปกติไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราว (Temporary)
2. การเดินทางนั้นเป็นไปด๎วยความสมัครใจหรือความพึงพอใจของผู๎เดินทางเอง
(Voluntary) ไมํใชํเป็นการถูกบังคับ
3. เป็นการเดินทางด๎วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใชํเพื่อการประกอบอาชีพหรือหา
รายได๎แตํเดินทางมาเพื่อพักผํอนหยํอนใจ เพื่อเยี่ยมญาติมิตร เพื่อความเบิกบาน บันเทิงเริงรมณ์
เพื่อเลํนกีฬาตําง ๆ เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู๎ และติดตํอธุรกิจ
สหพันธ์องค์การสํงเสริมการทํองเที่ยวระหวํางประเทศ (International Union of Official
Travel Organization: IUOTO) ได๎เสนอบทนิยามวําด๎วยกิจกรรมของผู๎เดินทางทํองเที่ยว
การทากิจกรรมในประเทศที่ไปเยือน และมีเหตุจูงใจในการเยือน การเดินทาง และการทํองเที่ยว
ระหวํางประเทศขึ้นวํา “การทํองเที่ยว” เป็นการเดินทางเพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจ เยี่ยมญาติ
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หรือการไปรํวมประชุมแตํไมํใชํการเดินทางเพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลักหรือการไปพานักอยูํ
อยํางถาวร และยังได๎ให๎คาจากัดความของคาตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว คือ
ผู๎มาเยือน (Visitors) หมายถึง บุคคลผู๎ซึ่งเดินทางมายังประเทศหนึ่งซึ่งมิใชํการอยูํถาวร
ด๎วยเหตุจูงใจก็ได๎ ซึ่งมิใชํเป็นการไปประกอบอาชีพที่ได๎รับคําจ๎างตอบแทน และเข๎ามาอยํางน๎อย
24 ชั่วโมง และอยํางมากไมํเกิน 6 เดือน (พันธ์เทวัช ยังดี, 2558)
นอกจากนี้ ยังมีการนิยามให๎มี “ผู๎มาเยือน” 2 ประเภท คือ “นักทํองเที่ยว” (Tourist) และ
“นักทัศนาจร” (Excursionist) ดังนี้
1. นักทํองเที่ยว (Tourist) คือ ผู๎มาเยือนชั่วคราวที่มาพักอาศัยอยํางน๎อย 24 ชั่วโมง
เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้
1.1 เพื่อการพักผํอน เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อสุขภาพ เพื่อการศึกษา การกีฬา และ
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
1.2 เพื่อการปฏิบัติภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย การปฏิบัติเกี่ยวกับครอบครัว และ
การประชุมตําง ๆ
2. นักทัศนาจร (Excursionist) คือ ผู๎ที่เดินทางมาเยือนชั่วคราว ที่เข๎าไปอยูํใน ประเทศ
เพียงวันเดียวหรือน๎อยกวํา 24 ชั่วโมง และมิได๎พักค๎างคืน รวมทั้งผู๎โดยสารพาหนะ และ
ทางเรือสาราญ (Cruise) ด๎วย
แนวคิดการทวีคูณทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
ประเภทของการท่องเที่ยว
ประเภทของการทํองเที่ยวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ชํวยสํงเสริมการทํองเที่ยวในทางสังคม
วิทยาจะชํวยให๎ผู๎ศึกษาเข๎าใจถึงมิติความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม
ตลอดจนกิจกรรมตําง ๆ ที่ปรากฏในแตํละสังคมซึ่งมีความแตกตํางกัน จนทาให๎นักทํองเที่ยว
เกิดความสนใจที่จะเข๎าไปทํองเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน
สุพรรณรัตน์ ดวงวิมล (2548) วําประเภทของการทํองเที่ยวในที่นี้ หมายถึง ประสบการณ์
ในการทํองเที่ยวที่จาแนกที่หมายปลายทางของการทํองเที่ยว หรือแหลํงทํองเที่ยวซึ่งสามารถจาแนก
ประเภทของการทํองเที่ยวออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1. การทํองเที่ยวเพื่อชาติพันธุ์ (Ethnic tourism) การทํองเที่ยวประเภทนี้ประสงค์ที่สังเกต
การแสดงออกทางวัฒนธรรม และแบบแผนการใช๎ชีวิตของประชากรตํางเผําพันธุ์ ซึ่งรวมไปถึง
การไปเยือนบ๎านเกิดเมืองนอน การเข๎ารํวมพิธีกรรมราฟ้อน และเข๎ารํวมพิธีกรรมทางศาสนาตําง ๆ
2. การทํองเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล๎อม (Environmental tourism) การทํองเที่ยวประเภทนี้คล๎าย
กับการทํองเที่ยวเพื่อชาติพันธุ์ กลําวคือ เป็นการดึงดูดใจนักทํองเที่ยวจากแดนไกลให๎มาทํองเที่ยว
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แตํข๎อนี้จะเน๎นสิ่งดึงดูดใจที่เป็นธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมมากกวําชาติพันธุ์มนุษย์ ซึ่งจะรวมถึง
การถํายภาพธรรมชาติ การเดินทางไกล การปีนเขา การตั้งแคมป์ เป็นต๎น
3. การทํองเที่ยวเพื่อวัฒนธรรม (Cultural tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสัมผัส และเข๎า
รํวมใช๎วิถีชีวิตเกํา ๆ ที่กาลังสูญหายในบางท๎องถิ่นเพื่อให๎เข๎าใจอยํางลึกซึ้งถึงประวัติความเป็นมา
การดาเนินชีวิตที่แตกตํางไปจากวัฒนธรรมของตน เชํน การศิลปวัฒนธรรมประเพณี และงาน
เทศกาลเป็นต๎น
4.การทํองเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์ (History tourism) เป็นการทํองเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์
สถาน และโบราณวัตถุตําง ๆ ที่เน๎นความรุํงเรืองในอดีต อาจเป็นการไปชมอนุสาวรีย์ โบสถ์
วังตําง ๆ และการแสดงแสงเสียงเหตุการณ์เดํน ๆ ในอดีต
5.การทํองเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business tourism) มีลักษณะเดํน คือ การประชุมหรือ
การสัมมนาซึ่งมักรวมเอาการทํองเที่ยวเข๎ามาไว๎ด๎วย เมื่อมีการทํองเที่ยวเพื่อธุรกิจเกิดขึ้นแหลํง
ทํองเที่ยวแตํละแหํงจะมีการทํองเที่ยวได๎หลายประเภทบางแหํงเป็นทั้งแหลํงทํองเที่ยว
เพื่อนันทนาการ สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรม แล๎วแตํนักทํองเที่ยวจะต๎องการอยํางไร
6. การทํองเที่ยวเพื่อการนันทนาการ (Recreational tourism) เป็นการรํวมในการแขํงขัน
กีฬารวมถึง การเข๎าชมการแขํงขัน น้าพุแรํรักษาโรค การอาบแดด และการสมาคมกันในสิ่งแวดล๎อม
ที่ผํอนคลายจิตใจ เป็นต๎น
การท่องเที่ยวที่ยังยืน (Sustainable tourism)
เพื่อให๎เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว แนวความคิดการทํองเที่ยวแบบ
ยั่งยืนจึงได๎รับความนิยมแพรํหลายโดยเฉพาะในระยะ 5-6 ปี มานี้ ในการประชุม Glebe’90
ณ ประเทศแคนาดา ได๎ให๎คาจากัดความการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนวํา “การพัฒนาที่สามารถตอบสนอง
ความต๎องการของนักทํองเที่ยว และผู๎เป็นเจ๎าของท๎องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้อง และสงวน
รักษาโอกาสตําง ๆ ของอนุชนรุํนหลัง” การทํองเที่ยวนี้มีความ หมายถึง การจัดทรัพยากรเพื่อ
ตอบสนองความจาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศด๎วย
การทํองเที่ยวแบบยั่งยืนจึงมีหลักการ เชอร์เลย์ อีเบอร์ (1922 อ๎างถึงใน สุพรรณรัตน์
ดวงวิมล, 2548, หน๎า 10-11) ดังนี้
1. การอนุรักษ์ และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี ทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสาคัญ และเป็นแนวทางการทาธุรกิจในระยะยาว (Using resource sustainably)
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2. การลดการบริโภคที่มากเกินความจาเป็น และการลดของเสียจะชํวยเลี่ยงคําใช๎จําย
ในการทานุบารุงสิ่งแวดล๎อมที่ถูกทาลายในระยะยาว และเป็นการเพิ่มคุณคําของการทํองเที่ยว
(Reducing over consumption and waste)
3. การรักษา และสํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม มี
ความสาคัญตํอการทํองเที่ยวในระยะยาว และชํวยขยายฐานของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
(Maintaining diversity)
4. การประสานการพัฒนาการทํองเที่ยวเข๎ากับกรอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาประเทศ
การพัฒนาท๎องถิ่น และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมจะชํวยขยายศักยภาพการทํองเที่ยวใน
ระยะยาว (Integrating tourism into planning)
5. สนับสนุนการทํองเที่ยวที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท๎องถิ่นโดยพิจารณาด๎าน
ราคา และคุณคําของสิ่งแวดล๎อมไว๎ ไมํเพียงแตํทาให๎เกิดการประหยัดแตํยังป้องกันสิ่งแวดล๎อม
ไมํให๎ถูกทาลายด๎วย (Supporting local economics)
6. การมีสํวนรํวมของท๎องถิ่นไมํเพียงแตํสร๎างผลตอบแทนแกํประชากร และสิ่งแวดล๎อม
โดยรวมแตํยังชํวยกระตุ๎นระดับคุณภาพการจัดการการทํองเที่ยวอีกด๎วย (Involving local
communities)
7. การปรึกษาหารือกันอยํางสม่าเสมอระหวํางผู๎ประกอบการ ประชาชนท๎องถิ่น องค์การ
หรือสถาบันที่เกี่ยวข๎อง มีความจาเป็นในการที่รํวมงานไปในทิศทางเดียวกันรํวมแก๎ปัญหา และลด
ข๎อขัดแย๎งในผลประโยชน์ที่แตกตํางกัน (Consulting stakeholders and the public)
8. การฝึกอบรมบุคลากรโดยสอดแทรกแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืนตํอ
บุคลากรท๎องถิ่นทุกระดับจะชํวยยกระดับการบริการการทํองเที่ยว (Training staff)
9. การตลาดที่จัดเตรียมข๎อมูลขําวสารอยํางพร๎อมมูลจะทาให๎นักทํองเที่ยวเข๎าใจ และ
เคารพในสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยว (Marketing tourism
responsibly)
10. การวิจัย และติดตามตรวจสอบอยํางมีประสิทธิภาพจาเป็นตํอการชํวยแก๎ปัญหา และ
เพิ่มผลประโยชน์ตํอแหลํงทํองเที่ยว นักทํองเที่ยว และนักลงทุน (Undertaking research)
กลําวโดยสรุป กิจกรรมทํองเที่ยวจะต๎องสามารถดารงอยูํได๎ มีนักทํองเที่ยวมาเยือน
สม่าเสมอ ทรัพยากรที่ทํองเที่ยวยังคงรักษาความดึงดูดใจไว๎ได๎ไมํเสื่อมคลาย กิจการการบริการมี
กาไร แม๎ต๎องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให๎บริการอยูํเสมอ ผลกระทบที่มีตํอสิ่งแวดล๎อมทั้งทาง
ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมจะต๎องไมํมีหรือมีน๎อยที่สุด มีแตํการจัดการอยํางยั่งยืนเทํานั้นจึง
สามารถคงความยั่งยืนของการทํองเที่ยวไว๎ได๎
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สนใจ รชตวัฒนกุล (2548) กลําววํา ในการเดินทางเพื่อการทํองเที่ยวนั้นมีเหตุในการ
จูงใจหรือมุํงมั่นในการเดินทาง ดังนี้
1. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินการทางานหนักซ้าซากจะทาให๎เกิดความเบื่อหนําย
ดังนั้นคนเราจึงต๎องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศเพื่อหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน
2. เพื่อการพักผํอนหลังจากทางานหนัก คนเราต๎องการการผํอนคลายความเครียดจาก
การทางาน ดังนั้นโปรแกรมทํองเที่ยวเพื่อการพักผํอนจึงมักเป็นที่ที่มีอากาศดี ภูมิประเทศสวยงาม
สงบ และมีสิ่งเจริญตาเจริญใจหัวข๎อสาคัญ
3. การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่ของนักทํองเที่ยวกลุํมนี้จะ ได๎แกํ โบราณสถาน
โบราณวัตถุหรือสถานที่ที่มีประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง
4. เพื่อการกีฬาแบํงออกเป็นเพื่อการชมกีฬา และเลํนกีฬา เชํน การแขํงรถ ปีนเขา
เลํนเรือใบ เป็นต๎น
5. เพื่อธุรกิจ หมายถึง การที่ไปทาธุรกิจ และทํองเที่ยวไปด๎วย
6. เพื่อประชุมสัมมนา ปัจจุบันการจัดประชุมสัมมนามักนิยมจัดตามที่ตําง ๆ รวมทั้ง
ตํางประเทศด๎วย จึงเป็นเหตุให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมมีโอกาสทํองเที่ยวในประเทศหรือท๎องถิ่นนั้น ๆ
7. เพื่อการศึกษา นิยมกันมากในกลุํมผู๎มีฐานะดี เชํน การจัดกลุํมไปเรียน
ภาษาตํางประเทศ ณ ตํางประเทศ
8. เพื่อเพศรส จากประวัติการทํองเที่ยวจะเห็นได๎วํานับแตํโบราณกาลมาแล๎วการ
ทํองเที่ยวของคนบางกลุํมเป็นไปเพื่อการนี้โดยเฉพาะ แตํมักไมํกระทาโดยโจํงแจ๎ง มักแอบแฝง และ
รู๎กันระหวํางนักทํองเที่ยวกับผู๎จัดบริการ
การจัดประเภทธุรกิจ
การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า (2556) ตามหลักการจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงแรงงาน
หมวดใหญํ A: เกษตรกรรม การป่าไม๎ และการประมง
หมวดใหญํนี้รวมถึง การใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นพืช และสัตว์
ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรมตําง ๆ ของการเพาะปลูกพืชผล การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะพันธุ์สัตว์
การตัดไม๎ และการเก็บเกี่ยวพืชผลรวมทั้งการใช๎ประโยชน์จากสัตว์ และผลผลิตจากสัตว์จากฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์หรือจากที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติ
หมวดใหญํ B: การทาเหมืองแรํ และเหมืองหิน (Mining and quarrying)
หมวดใหญํนี้รวมถึง การขุดแรํที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งในสถานะของแข็ง
(ถํานหินหรือสินแรํ)ของเหลว (น้ามันดิบ) หรือก๏าซ (ก๏าซธรรมชาติ) สามารถกระทาการขุดเจาะ
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ดังกลําวได๎ด๎วยวิธีการหลายวิธี เชํน การทาเหมืองใต๎ดินหรือการทาเหมืองผิวดินหรือการทาเหมือง
ในทะเล ฯลฯ หมวดใหญํนี้จะรวมถึง กิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทาเหมืองแรํซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อการผลิตวัตถุดิบเพื่อสํงตลาด เชํน การยํอย การบด การทาให๎สะอาดการทาให๎แห๎ง การคัดแยก
การทาให๎สินแรํ เข๎มข๎น การเปลี่ยนก๏าซธรรมชาติให๎เป็นของเหลว และการอัดก๎อนเชื้อเพลิงแข็ง
การดาเนินงานดังกลําวนี้ มักจะกระทาโดยหนํวยงานที่ดาเนินการขุดเจาะทรัพยากร และหรือ
หนํวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องที่ดาเนินการในลักษณะเดียวกัน
หมวดใหญํ C: การผลิต (Manufacturing)
หมวดการผลิตนี้รวมถึง การแปรรูปวัตถุดิบ สสารหรือสํวนประกอบของวัตถุดิบ
ทางกายภาพหรือทางเคมีให๎เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหมํแม๎วําจะไมํสามารถใช๎เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับสากล ในการอธิบายคาวํา “การผลิต” ก็ตาม (ให๎ดูหมายเหตุในเรื่องกระบวนการจัดการ
ของเหลือใช๎) วัตถุดิบ สสารหรือสํวนประกอบของวัตถุดิบที่นามาแปรรูปวัตถุดิบเป็นผลผลิต
จากการเกษตรกรรม การป่าไม๎ การประมง การทาเหมืองแรํหรือเหมืองหิน รวมทั้งผลผลิตจาก
กิจกรรมการผลิตประเภทอื่น ๆ การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง และการนาสินค๎ามาประกอบใหมํ
จัดอยูํในหมวดการผลิตนี้ด๎วย สถานประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับการผลิต ได๎แกํ โรงงาน
อุตสาหกรรมหรือโรงสีที่ใช๎เครื่องจักรไฟฟ้าในการผลิต และใช๎เครื่องมือในการผลิตวัตถุดิบตําง ๆ
อยํางไรก็ตาม หมวดการผลิตนี้ยังรวมถึง การแปรรูปวัตถุดิบให๎เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหมํด๎วยมือหรือ
ทาเองที่บ๎าน และนาออกไปจาหนํายที่ตลาด เชํน ขนมอบ เสื้อผ๎าที่ผลิตตามสั่งรวมทั้งสถาน
ประกอบการที่ดาเนินการผลิตสินค๎าหรือทาสัญญากับผู๎ผลิตอื่น ๆ ให๎ผลิตสินค๎าโดยได๎รับ
คําตอบแทน
หมวดใหญํ F: การกํอสร๎าง (Construction)
หมวดใหญํนี้รวมถึง การกํอสร๎างทั่วไป การกํอสร๎างเฉพาะทาง และงานทางด๎าน
วิศวกรรมโยธา ซึ่งรวมงานกํอสร๎างใหมํ การซํอม ตํอเติม และการดัดแปลง การติดตั้งชิ้นสํวน
สาเร็จรูปหรือโครงสร๎างในเขตกํอสร๎าง รวมทั้งการกํอสร๎างอาคารชั่วคราวการกํอสร๎างทั่วไป
หมายถึง การกํอสร๎างที่อยูํอาศัยทั้งหมด อาคารสานักงาน อาคารคลังสินค๎าอาคารสาธารณะ และ
อาคารด๎านสาธารณูปโภค อาคารด๎านการเกษตรกรรม ฯลฯ หรือการกํอสร๎างทางวิศวกรรมโยธา
เชํน ทางพิเศษ ถนน สะพาน อุโมงค์ ทางรถไฟ สนามบิน ทําเรือ และสิ่งกํอสร๎างในน้าอื่น ๆ
ระบบชลประทาน ระบบระบายน้า สิ่งอานวยความสะดวก โรงงานอุตสาหกรรม การวางทํอ และ
การติดตั้งระบบสายสํงไฟฟ้า สิ่งอานวยความสะดวกของสนามกีฬา ฯลฯ งานเหลํานี้สามารถ
ดาเนินการโดยเจ๎าของกิจการหรือดาเนินการโดยได๎รับคําตอบแทนหรือตามสัญญาจ๎างในบางสํวน
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ของงาน ซึ่งอาจเป็นงานเหมารวมหรือใช๎ผู๎รับชํวงตํอหนํวยงานที่รับผิดชอบโดยรวมของโครงการ
กํอสร๎างจะจัดอยูํในหมวดนี้ด๎วย และยังรวมถึง การซํอมอาคาร และงานวิศวกรรม
หมวดใหญํนี้รวมถึง การกํอสร๎างอาคาร พร๎อมสํวนประกอบ งานกํอสร๎าง งานวิศวกรรม
โยธาพร๎อมสํวนประกอบ เชํน เดียวกับกิจกรรมงานกํอสร๎างเฉพาะทาง ถ๎าดาเนินงานโดยเป็น
สํวนหนึ่งของกระบวนการกํอสร๎าง การเชําอุปกรณ์การกํอสร๎างพร๎อมผู๎ปฏิบัติงานถูกจาแนกไว๎
กับกิจกรรมการกํอสร๎างที่เกี่ยวกับการใช๎อุปกรณ์ชนิดนั้น ๆ นอกจากนั้นหมวดนี้ยังรวมถึง
การพัฒนาโครงการกํอสร๎างอาคารหรืองานวิศวกรรมโยธา โดยนาข๎อมูลด๎านการเงิน เทคนิค และ
กายภาพ มาพิจารณาประกอบเพื่อนาไปสูํการขาย ถ๎ากิจกรรมนี้ไมํดาเนินไปเพื่อการขายแตํเพื่อ
ใช๎งาน (เชํน ให๎เชําพื้นที่ในอาคาร กิจกรรมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม) จะไมํจัดไว๎ใน
หมวดนี้ แตํจะขึ้นอยูํกับการปฏิบัติงานนั้นเป็นหลัก เชํน อสังหาริมทรัพย์โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
หมวดใหญํ G: การขายสํง และการขายปลีก การซํอมยานยนต์ และจักรยานยนต์
(Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles)
หมวดใหญํนี้รวมถึง การขายสํง การขายปลีก ( เชํน การขายโดยไมํมีการเปลี่ยนรูป)
ไมํวําจะเป็นสินค๎าชนิดใด ๆ และไมํมีการให๎บริการเกี่ยวเนื่องกับสินค๎า การขายสํง และการขาย
ปลีกเป็นขั้นตอนสุดท๎ายในการจาหนํายสินค๎า การซื้อ และการขายสินค๎ายังเกี่ยวเนื่องกับการวาง
แผนการขายด๎วย หมวดนี้ยัง รวมถึง การซํอมยานยนต์ และจักรยานยนต์อีกด๎วยการขายโดยไมํมี
การเปลี่ยนรูป พิจารณาที่การดาเนินการ (หรือการกระทา) รํวมกับการขาย ตัวอยําง เชํน การแยก
ชนิด การคัดเกรด และการประกอบสินค๎า การผสมสินค๎า ( เชํน สุรา ไวน์หรือทราย) การบรรจุขวด
(ไมํวําจะมีการล๎างขวดหรือไมํ) การบรรจุหีบหํอ การแยกสินค๎าที่มีขนาดใหญํให๎เป็นขนาดเล็กแล๎ว
บรรจุหีบหํอใหมํเพื่อสะดวกแกํการจาหนํายจํายแจก และการเก็บ (ไมํวําเป็นแบบไมํแชํแข็งหรือแชํ
เย็น) การทาความสะอาด และการตากหรืออบแห๎งผลผลิตจากการเกษตร การแปรรูปไม๎จากเส๎นใย
ไม๎อัดหรือทาแผํนโลหะที่เป็นกิจกรรมรอง การขายสํง คือ การขายตํอ (โดยไมํมีการเปลี่ยนรูป)
สินค๎าใหมํ และสินค๎าใช๎ แล๎วแกํผู๎ขายปลีกโรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาบันการค๎าหรือ
ผู๎ใช๎ในงานวิชาชีพ หรือแกํผู๎ขายสํงอื่น ๆ หรือเกี่ยวข๎องกับตัวแทนจาหนํายหรือนายหน๎าที่ซื้อสินค๎า
เพื่อการขายตํอบุคคลหรือบริษัท ชนิดหลักของธุรกิจ รวมทั้งผู๎ขายสํง เชํน ผู๎ขายสํงซึ่งมีกรรมสิทธิ์
ในสินค๎าที่ขาย เชํน สินค๎าขายสํงหรืองานเหมา ตัวแทนจาหนําย ผู๎สํงออก ผู๎นาเข๎า สหกรณ์ผู๎ซื้อ
สาขาตําง ๆ และสานักงานขาย (แตํไมํใชํคลังสินค๎า) ซึ่งเก็บรักษาไว๎โดยโรงงานผู๎ผลิตหรือแหลํง
เพาะปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดของผลิตภัณฑ์ และไมํเพียงแตํรับใบสั่งซื้อ และสํงตรงไป
จากแหลํงเพาะปลูกหรือแหลํงแรํ และยังรวมสินค๎า และนายหน๎า คํานายหน๎า ตัวแทน
และผู๎ประกอบ ผู๎ซื้อ และสมาคมการค๎าที่เกี่ยวข๎องกับการตลาดของผลิตภัณฑ์จากไรํ ผู๎ขายจะเป็น
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ผู๎ประกอบคัดเลือกขนาด และคุณภาพสินค๎าที่มีจานวนมาก แบํงบรรจุใหมํ และจัดจาหนํายใหมํใน
ปริมาณน๎อยลง เชํน เวชภัณฑ์จาพวกยา การเก็บ การแชํเย็น การนาสํง และการจัดวางสินค๎า มีสํวน
ในการสํงเสริมการขายแกํลูกค๎า และการออกแบบฉลาก การขายปลีก คือ การขายใหมํ (ขายโดยไมํ
มีการแปรรูป) ของสินค๎าใหมํ และสินค๎าใช๎แล๎วไปยังกลุํมสาธารณชน เพื่อใช๎สํวนตัวหรือบริโภค
ในครัวเรือน หรือนาไปใช๎ประโยชน์อื่น โดยร๎านค๎าห๎างสรรพสินค๎า ร๎านแผงลอย การขายทาง
ไปรษณีย์การเรํขายตามบ๎าน ผู๎เรํขาย พนักงานเรํขาย สหกรณ์ผู๎บริโภค สถานที่ประมูลการขาย
ทอดตลาด ฯลฯ สํวนใหญํผู๎ขายปลีกจะมีกรรมสิทธิ์ในสินค๎าที่ขาย แตํบางคนทาหน๎าที่ตัวแทนผู๎เป็น
เจ๎าของ และขายตามการสํงมอบหรือตามคํานายหน๎าเป็นหลัก
หมวดใหญํ H: การขนสํง และสถานที่เก็บสินค๎า (Transportation and storage)
หมวดใหญํนี้รวมถึง การขนสํงผู๎โดยสารหรือสินค๎า ไมํวําจะเป็นการขนสํงตาม
ตารางเวลาหรือไมํซึ่งเป็นการขนสํงทางรถไฟ ทางระบบทํอลาเลียง ทางถนน ทางน้าหรือทางอากาศ
รวมทั้งกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เชํน สถานีขนสํง และสิ่งอานวยความสะดวกของสถานที่
จอดรถ การขนถํายสินค๎า การจัดเก็บสินค๎า ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึง การให๎เชําอุปกรณ์การขนสํง
พร๎อมคนขับหรือผู๎ควบคุม รวมทั้งกิจกรรมไปรษณีย์ และการรับสํงเอกสาร สิ่งของ
หมวดใหญํ I: ที่พักแรม และบริการด๎านอาหาร (Accommodation and food service
activities)
หมวดใหญํนี้รวมถึง การจัดที่พักแรมให๎ บริการแบบระยะสั้นสาหรับผู๎มาเยือน และ
นักเดินทาง และการจัดบริการอาหาร และเครื่องดื่มแบบพร๎อมบริโภค จานวน และประเภทของ
บริการในหมวดนี้ยังมีหลายรูปแบบแตํไมํรวมถึง การจัดที่พักแรมให๎บริการแบบระยะยาวเพื่อเป็น
ที่อยูํอาศัย ซึ่งจัดไว๎ในหมวด อสังหาริมทรัพย์ และไมํรวมการเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไมํใชํ
แบบพร๎อมบริโภคหรือที่ขายผํานชํองทางจาหนํายอิสระ เชํน ผํานผู๎ขายสํงหรือผู๎ขายปลีก ซึ่งการ
เตรียมอาหารเหลํานี้จัดอยูํในหมวดการผลิต
หมวดใหญํ J: ข๎อมูลขําวสาร และการสื่อสาร (Information and communication)
หมวดใหญํนี้รวมถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร และ
ผลิตผลทางวัฒนธรรมซึ่งรวมถึง การจัดหาวิธีการถํายทอดหรือเผยแพรํผลิตผลเหลํานี้ และข๎อมูล
หรือการสื่อสารตําง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข๎อมูล และกิจกรรม
การบริการด๎านข๎อมูลขําวสารอื่น ๆ กิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบหลักของหมวดนี้ ได๎แกํ
การจัดพิมพ์จาหนํายหรือเผยแพรํ ซึ่งรวมถึง การผลิตซอฟต์แวร์ กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ และ
การบันทึกเสียง กิจกรรมการผลิตรายการวิทยุ และโทรทัศน์ กิจกรรมการโทรคมนาคม และ
กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกิจกรรมการบริการข๎อมูลขําวสารอื่น ๆ การพิมพ์ในหมวด
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ใหญํนี้รวมถึง การได๎มาซึ่งลิขสิทธิ์ในเนื้อหา (ผลผลิตทางข๎อมูล) เพื่อผลิตออกสูํสาธารณะโดยการ
เรียบเรียง และผลิตขึ้นมาใหมํ แล๎วเผยแพรํออกไปในรูปแบบตําง ๆ วิธีการจัดพิมพ์ที่สามารถ
กระทาได๎(งานพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเสียงอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบมัลติมีเดีย เชํน ซีดีรอม
หนังสืออ๎างอิง ฯลฯ) จะจัดรวมไว๎ในหมวดใหญํนี้ด๎วย
หมวดใหญํ K: กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย (Financial and insurance
activities)
หมวดใหญํนี้ รวมถึง กิจกรรมบริการทางการเงิน รวมทั้งการประกันภัย การประกันภัย
ตํอ และกิจกรรมกองทุนบาเหน็จบานาญ รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนบริการทางการเงิน นอกจากนั้น
ยังรวมถึง กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการถือครองสินทรัพย์ เชํน กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง และ
กิจกรรมของทรัสต์กองทุน และกิจกรรมทางการเงินที่คล๎ายกัน
หมวดใหญํ L: กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (Real estate activities)
หมวดใหญํนี้รวมถึง การเป็นผู๎ให๎เชํา ตัวแทนหรือนายหน๎าในการซื้อการขาย
อสังหาริมทรัพย์การเชําอสังหาริมทรัพย์ การให๎บริการอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เชํน การ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์หรือการทาหน๎าที่เป็นตัวแทนในการทาสัญญาเชํา กิจกรรมตําง ๆ
ในหมวดใหญํนี้สามารถกระทาได๎โดยใช๎อสังหาริมทรัพย์ของตนเองหรือเชําจากผู๎อื่น และสามารถ
กระทาได๎โดยได๎รับคําตอบแทนหรือตามสัญญาจ๎าง นอกจากนั้นยังรวมถึง การกํอสร๎างอาคาร และ
การคงสิทธิการเป็นเจ๎าของไว๎หรือการให๎เชําอาคารดังกลําว หมวดใหญํนี้รวมถึง การเป็นผู๎จัดการ
อสังหาริมทรัพย์ด๎วย
หมวดใหญํ M: กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ (Professional,
scientific and technical activities)
หมวดใหญํนี้รวมถึง กิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคนิคกิจกรรม
ตําง ๆ เหลํานี้ต๎องการความรู๎ความสามารถสูง และให๎ความรู๎และทักษะพิเศษแกํผู๎ใช๎บริการดังกลําว
กิจกรรมทางกฎหมาย และบัญชี การให๎คาปรึกษาด๎านภาษี กิจกรรมของสานักงานใหญํ กิจกรรม
การให๎คาปรึกษาด๎านการบริหารจัดการ กิจกรรมงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม การทดสอบ
และวิเคราะห์ทางเทคนิค กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยา และการให๎คาปรึกษาที่เกี่ยวข๎อง
การทดสอบ และการวิเคราะห์ทางเทคนิค การทดสอบ และวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพ การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค การทดสอบ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ
ซึ่งมิได๎จัดประเภทไว๎ในที่อื่น การวิจัย และพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ การวิจัย และพัฒนาเชิงทดลอง
ด๎านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กิจกรรมการถํายภาพ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และ
เทคนิคอื่น ๆ ซึ่งมิได๎จัดประเภทไว๎ในที่อื่น กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์
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หมวดใหญํ N: กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน (Administrative and support
service activities)
หมวดใหญํนี้รวมถึง กิจกรรมตําง ๆ หลากหลายที่สนับสนุนการดาเนินงานทั่วไปทาง
ธุรกิจ ซึ่งแตกตํางไปจากกิจกรรมที่ระบุไว๎ในหมวดใหญํ M (กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และ
เทคนิค) ตรงที่วัตถุประสงค์เบื้องต๎นของหมวดใหญํนี้มิใชํการถํายทอดความรู๎เหมือนในหมวดใหญํ
M กิจกรรมการให๎เชํา และให๎เชําแบบลีสซิ่ง การให๎เชํา และให๎เชําแบบลีสซิ่งของใช๎สวํ นบุคคล
และเครื่องใช๎ในครัวเรือน กิจกรรมการจัดหางาน ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจัดนาเที่ยว
บริการสารอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง กิจกรรมการบริการรักษาความปลอดภัย และการสืบสวน
กิจกรรมบริการสาหรับอาคาร และภูมิทัศน์ เชํน บริการที่สนับสนุนการอานวยความสะดวกแบบ
หลายบริการให๎กับลูกค๎า รวมถึง การทาความสะอาดภายใน และภายนอกอาคารทุกประเภท
การทาความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม การทาความสะอาดตู๎รถไฟ รถโดยสาร เครื่องบิน ฯลฯ
การทาความสะอาดภายในรถหรือเรือบรรทุก การฆําเชื้อ และการกาจัดหนู สัตว์นาโรคสาหรับ
อาคาร เรือ รถไฟ ฯลฯ การล๎างขวด การกวาดถนนการโกยหิมะ และน้าแข็งออกจากถนน การดูแล
บารุงรักษาภูมิทัศน์ตลอดจนการให๎บริการดังกลําวไปพร๎อมกับการออกแบบภูมิทัศน์ และ หรือ
การกํอสร๎าง ( เชํน การติดตั้ง) ทางเดินเท๎า การบารุงรักษากาแพง ดาดฟ้า รั้วสระน้า และสิ่งกํอสร๎าง
อื่น ๆ ที่คล๎ายกัน การบริหารสานักงาน บริการสนับสนุนสานักงาน และบริการสนับสนุนทางธุรกิจ
อื่น ๆ กิจกรรมการถํายเอกสาร การเตรียมเอกสาร และกิจกรรมเฉพาะด๎านอื่น ๆ ที่สนับสนุน
สานักงาน กิจกรรมศูนย์บริการลูกค๎าทางโทรศัพท์ การจัดประชุม และการแสดงสินค๎า กิจกรรมของ
หนํวยงานตัวแทนที่ทาหน๎าที่เรียกเก็บเงิน และข๎อมูลเครดิต กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์
หมวดใหญํ O: การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
(Public administration and defence; compulsory social security)
หมวดใหญํนี้รวมถึง กิจกรรมของรัฐบาล ซึ่งดาเนินการในรูปของการบริหารราชการ
รวมถึง การออกพระราชบัญญัติ และการตีความทางกฎหมายของกฎหมายตําง ๆ และกฎระเบียบ
อื่น ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการโปรแกรมที่เกี่ยวข๎องกับกฎหมายตําง ๆ เหลํานี้กิจกรรมเกี่ยวกับ
นิติบัญญัติการจัดเก็บภาษีอากร การป้องกันประเทศความมั่นคงปลอดภัย และความเป็นระเบียบ
ของรัฐ บริการคนเข๎าเมือง กิจกรรมตํางประเทศ และการบริหารจัดการโปรแกรมตําง ๆ ของรัฐบาล
หมวดใหญํนี้ยังรวมถึง กิจกรรมกองทุนประกันสังคมภาคบังคับอีกด๎วยสถานะหรือสถาบันทาง
กฎหมาย ใช๎ปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดกิจกรรมตําง ๆ ที่จัดไว๎ในหมวดนี้แตํจะหมายถึง กิจกรรมที่ระบุ
ไว๎ในยํอหน๎าข๎างต๎น ซึ่งหมายความวํากิจกรรมที่จัดไว๎ในที่อื่น ๆ ในการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสากลจะไมํอยูํในหมวดใหญํนี้แม๎วําหนํวยงานของรัฐจะเป็นฝ่ายดาเนินการก็ตาม
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เชํน การบริหารจัดการระบบโรงเรียน ( เชํน กฎระเบียบข๎อบังคับ การตรวจสอบ หลักสูตร)
จะบรรจุไว๎ในหมวดใหญํนี้แตํการสอนจะบรรจุไว๎ในหมวดใหญํหมวดอื่น และโรงพยาบาลทหาร
หรือโรงพยาบาลเรือนจาจะบรรจุไว๎ในหมวดสุขภาพ นอกจากนั้นกิจกรรมอื่น ๆ บางกิจกรรมก็ยัง
จัดไว๎ในหมวดใหญํนี้ด๎วย แม๎วําหนํวยงานที่มิใชํของรัฐจะเป็น ฝ่ายดาเนินการก็ตาม การกาหนด
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให๎บริการทางสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม และการบริการทางสังคม
อื่น ๆ ยกเว๎น การประกันสังคม
หมวดใหญํ P: การศึกษา (Education)
หมวดใหญํนี้รวมถึง การศึกษาทุกระดับ และทุกวิชาชีพ โดยผํานทางชํองทางการสื่อสาร
ตําง ๆ ทั้งการพูดการเขียน วิทยุโทรทัศน์หรือชํองทางอื่น ๆ เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นในระดับตําง ๆ
ทั้งในระบบโรงเรียน การศึกษาผู๎ใหญํโปรแกรมการรู๎หนังสือฯลฯ รวมทั้งโรงเรียน สถาบันทางการ
ทหาร สถานศึกษาในเรือนจาฯลฯ หมวดใหญํนี้ครอบคลุมทั้งการศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
การศึกษาในแตํละระดับประกอบด๎วยการศึกษาพิเศษสาหรับนักเรียนผู๎พิการทางกาย และทางสมอง
การแบํงหมวดหมูํในประเภทนี้อยูํบนพื้นฐานการจัดจาแนกระดับการศึกษาของ ISCED 1997
หมวดใหญํนี้ยังรวมถึง การศึกษาด๎านกีฬา และกิจกรรมนันทนาการตําง ๆ เชํน บริดจ์กอล์ฟ และ
กิจกรรมสํงเสริมการศึกษาอื่น ๆ การศึกษาด๎านกีฬา และนันทนาการ การศึกษาด๎านวัฒนธรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา กิจกรรมการกวดวิชาทั่วไป กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ๎า
และเสริมสวย กิจกรรมการเรียนการสอนสปาบาบัด กิจกรรมการเรียนการสอนนวด
หมวดใหญํ Q: กิจกรรมด๎านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ (Human health and social
work activities)
หมวดใหญํนี้รวมถึง การจัดกิจกรรมด๎านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งครอบคลุม
ถึงกิจกรรมตําง ๆ ได๎แกํ การดูแลสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และจากหนํวย
บริการสุขภาพอื่น ๆ ตลอดจนการจัดหาที่พักสาหรับการดูแลสุขภาพ การสังคมสงเคราะห์โดยไมํ
ต๎องใช๎บุคลากรทางการแพทย์ กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พัก และมีคนดูแลประจา
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไมํมีที่พักอาศัย
หมวดใหญํ R: ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (Arts entertainment and recreation)
หมวดใหญํนี้รวมถึง กิจกรรมตําง ๆ ในวงกว๎าง ซึ่งตอบสนองความสนใจที่หลากหลาย
ของประชาชนทั่วไปในด๎านวัฒนธรรม ความบันเทิง การนันทนาการ ตลอดจนการแสดงมหรสพ
การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ การเสี่ยงโชคการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ กิจกรรมการ
สร๎างสรรค์ศิลปะ และความบันเทิง ห๎องสมุด หอจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมทางด๎าน
วัฒนธรรมอื่น ๆ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตว์ และกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมการพนัน
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และการเสี่ยงโชค กิจกรรมด๎านการกีฬา ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมด๎านสโมสรกีฬา
กิจกรรมสวนพักผํอนหยํอนใจ และชายหาด รวมถึง การให๎เชําสิ่งอานวยความสะดวก เชํน
ห๎องอาบน้า ตู๎เก็บของ เก๎าอี้ฯลฯ กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิง และการนันทนาการ
การดาเนินงานเกี่ยวกับการแสดงโชว์ดอกไม๎ไฟ แสง และเสียง การดาเนินงานเกี่ยวกับการแสดง
มอเตอร์ไซค์ไตํถัง การสู๎วัวกระทิง การแสดงความสามารถในการขี่ม๎า และใช๎หํวงเชือกคล๎องวัว
และการแสดงอื่น ๆ เพื่อความบันเทิง และการนันทนาการ กิจกรรมของผู๎ผลิต และผู๎จัดการ แสดง
โชว์ (ซึ่งนอกเหนือไปจากการจัดงานทางศิลปะหรือการแขํงขันกีฬาทุกชนิด) ที่มีหรือไมํมีสิ่งอานวย
ความสะดวก
หมวดใหญํ S: กิจกรรมการบริการด๎านอื่น ๆ (Other service activities)
หมวดใหญํนี้ (ถือเป็นประเภทที่เหลือ) รวมถึง กิจกรรมขององค์กรที่มีสมาชิก
การซํอมคอมพิวเตอร์ และสินค๎าประเภทของใช๎สํวนบุคคล ของใช๎ในครัวเรือน รวมทั้งกิจกรรม
เกี่ยวกับการบริการสํวนบุคคล ซึ่งไมํปรากฏอยูํในหมวดใด ๆ กิจกรรมขององค์กรสมาชิก กิจกรรม
ขององค์กรสมาชิกอื่น ๆ การซํอมคอมพิวเตอร์ และของใช๎สํวนบุคคล และของใช๎ในครัวเรือน
การซํอมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร การซํอมของใช๎สํวนบุคคล และของใช๎ในครัวเรือน
กิจกรรมการบริการอื่น ๆ สํวนบุคคล ในหมวดยํอยนี้รวมถึง กิจกรรมบริการทั้งหมดซึ่งมิได๎
จัดประเภทไว๎ในที่อื่น ซึ่งรวมถึง กิจกรรมเหลํานี้ ได๎แกํบริการซักรีด และซักแห๎งผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
และขนสัตว์การแตํงผม และการบารุงรักษาความงามอื่น ๆ การทาศพ และกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง
การให๎บริการด๎านสุขภาพยกเว๎นกิจกรรมทางด๎านกีฬา เป็นการรวมกิจกรรมการให๎บริการทางด๎าน
สุขภาพ เชํน การทาผม และการรักษาความงาม กิจกรรมการอาบ อบ นวด ห๎องอบซาวนํา และสปา
ห๎องอาบแดด สถานที่ลดน้าหนัก และรักษาทรวดทรงสถานที่นวด และสปา กิจกรรมโหราศาสตร์
และไสยศาสตร์
หมวดใหญํ T: กิจกรรมการจ๎างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค๎า และบริการที่ทา
ขึ้นเองเพื่อใช๎ในครัวเรือน ซึ่งไมํสามารถจาแนกกิจกรรมได๎อยํางชัดเจน (Activities of households
as employers; undifferentiatedgoods-and services-producing activities of households forown use)
กิจกรรมการจ๎างงานในครัวเรือนในฐานะที่เป็นนายจ๎างสํวนบุคคล

ข้อมูลเมืองพัทยา และนโยบายด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
เมืองพัทยาได๎มีการกาหนดวิสัยทัศน์เมืองพัทยา ดังนี้ “นครศูนย์กลางเศรษฐกิจการ
ทํองเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืน และนําอยูํสาหรับทุกคน” มีพันธกิจในการพัฒนาเมืองนําอยูํ และ
ยั่งยืนครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร๎างพื้นฐาน และสิ่งแวดล๎อม เสริมสร๎าง
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ขีดความสามารถของเมืองพัทยาสูํการเป็นเมืองเศรษฐกิจการทํองเที่ยวที่มีมาตรฐาน และเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตของ
ประชากรโดยการมีสํวนรํวม และเป็นธรรม
เมืองพัทยาถือเป็นเมืองทํองเที่ยวที่เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทย และ
ชาวตํางชาติ ดังนั้น จึงมีนโยบายในการสํงเสริมการทํองเที่ยว และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
และนักทํองเที่ยวอยํางครอบคลุมในทุกด๎าน มุํงเน๎นการสร๎างความพึงพอใจในด๎านมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยของเมือง เพื่อดึงดูดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากนักทํองเที่ยว ผู๎มาเยือน และ
นักลงทุน เข๎าสูํพื้นที่เมืองพัทยาอยํางตํอเนื่อง การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน มีความสมดุล และสอดคล๎อง
กับความต๎องการของทุกภาคสํวน การเตรียมความพร๎อมของเมืองพัทยาในทุกมิติให๎สามารถเป็น
เมืองศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย และเป็นแหลํงดึงดูดนักทํองเที่ยว
และการลงทุนในระดับ World class การเห็นความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ ด๎วยการมุํงเน๎น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่เมืองพัทยาให๎เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสามารถเข๎าเป็น
สํวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี รายได๎ และการดารงชีวิตที่มั่นคง
ได๎รับการกระจายผลประโยชน์อยํางทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อพัฒนาองค์กรเมืองพัทยาสูํการเป็น
องค์กรประสิทธิภาพสูง (High performance organization) สามารถบริหารจัดการ และดูแลมหานคร
ขนาดใหญํที่เป็นศูนย์กลางภาคตะวันออก และรองรับนักทํองเที่ยว ผู๎มาเยือนในปริมาณมาก และ
หลากหลายวัฒนธรรมความต๎องการ และให๎เมืองพัทยาเป็นเมืองศูนย์กลางภูมิภาค และเป็นเมือง
เศรษฐกิจการทํองเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบาย และมีการกาหนด
ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีของเมืองพัทยา (พ.ศ. 2559-2561) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร๎างศักยภาพการ
รองรับอยํางยั่งยืนของพัทยามหานครสูํการเป็นเมืองนําอยูํของทุกคน แนวทางการพัฒนา/ กลยุทธ์
ข๎อ 1.5 การขยายศักยภาพการรองรับ (Carrying capacity) การทํองเที่ยวของแหลํงทํองเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสูํการเป็นเมืองเศรษฐกิจการทํองเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลาง
ภูมิภาค(Innovation) แนวทางการพัฒนา/ กลยุทธ์ ข๎อ 2.2 สร๎างพลวัตรกิจกรรม และสถานที่
ทํองเที่ยวที่ให๎ประสบการณ์แปลกใหมํ หลากหลาย ข๎อ 2.3 สํงเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ
และกีฬาทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ข๎อ 2.4 เสริมสร๎างภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะ
แหลํงทํองเที่ยว สถานที่รองรับการจัดประชุมสัมมนา ที่พักอาศัย ศูนย์กลางด๎านการแพทย์ หรือ
แหลํงลงทุนระดับ World class ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตประชากรอยํางตํอเนื่อง (Human/ Social capital) แนวทางการพัฒนา/ กลยุทธ์ ข๎อ 3.2
พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพ เสริมสร๎างโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาฝีมือ กระจายรายได๎
ความเป็นธรรมสูํประชากรพัทยาทุกชํวงวัย ข๎อ 3.7 สํงเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
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ศาสนา วัฒนธรรม ความรักความผูกพันตํอเมืองพัทยา จิตสานึก บทบาท หน๎าที่พลเมือง
(เมืองพัทยา, 2559)
นอกจากนี้ เมืองพัทยายังมุํงเน๎นการพัฒนาให๎เป็นเมืองทํองเที่ยวที่นําอยูํ เริ่มต๎นจาก
การพัฒนา และปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อเป็นการสร๎างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงให๎กับเมือง
คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวพัทยา และความพร๎อมในด๎านตําง ๆ เพื่อต๎อนรับการมาเยือนของ
นักทํองเที่ยว โดยต๎องเพิ่มมาตรฐานให๎ดีขึ้นในทุก ๆ ด๎าน เริ่มจากปัจจัย 4 เรื่องของอาหารการกินมี
ความพร๎อมตํอการรองรับ มีร๎านอาหารหลากหลาย และรสชาติดี อาหารอรํอย สะอาดถูกสุขอนามัย
ด๎านการดูแลเรื่องสุขภาพมีโรงพยาบาลพร๎อมทีมแพทย์ และพยาบาลเพียงพอ เรื่องการศึกษาสาหรับ
เยาวชนต๎องมีโรงเรียนที่มีความพร๎อมรองรับ และมีมาตรฐาน เรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง
เรื่องระบบขนสํงมวลชน รถประจาทางที่ใช๎ในการเดินทางในชีวิตประจาวัน ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา บนเกาะล๎านต๎องแล๎วเสร็จ เพียงพอตํอการอุปโภคบริโภคของประชาชน
และรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการทํองเที่ยว สิ่งเหลํานี้ คือ พื้นฐานที่ทาให๎เมืองพัทยา
เป็นเมืองนําอยูํ เป็นการวางโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการเข๎ามาประกอบอาชีพ และใช๎ชีวิตอยูํ
ที่เมืองพัทยา ซึ่งความจริงแล๎ว ปัจจุบันนี้นักทํองเที่ยวที่เดินทางมาพัทยาก็มีให๎เห็นในรูปแบบนี้
เริ่มจากมาเที่ยวแล๎วมาอยูํแบบ Long stay จากนั้นเริ่มมีสํวนลงทุนทาธุรกิจตลอดจนเป็นเจ๎าของ
กิจการเอง และขณะนี้ทางเมืองพัทยาก็กาลังดาเนินการตาม 14 นโยบายเรํงดํวนซึ่งครอบคลุม
ทุกด๎านของการพัฒนาเพื่อความเป็นอยูํพื้นฐาน
การที่พัทยาเป็นเมืองทํองเที่ยวนําอยูํ ซึ่งหมายความวําพัทยาจะเป็นมากกวําเมืองทํองเที่ยว
แตํจะเป็นเมืองที่เมื่อมาเที่ยวครั้งแรกแล๎วพอใจ อยากมาเที่ยวอีก และเมื่อมาเที่ยวครั้งตํอไป ก็รู๎สึกวํา
เมืองนี้ที่อยูํก็ดี บ๎านเมืองก็ดี ผู๎คนก็ยิ้มแย๎มแจํมใส (Service mind) เมื่อมาอยูํเป็นระยะเวลานานขึ้น
ก็จะเห็นชํองทางในการประกอบอาชีพ ทาธุรกิจหรือค๎าขายก็สามารถทาได๎ การลงทุนด๎าน
อสังหาริมทรัพย์ทาโรงแรม อพาร์ทเมนท์หรือคอนโดมีเนียมก็ได๎ องค์ประกอบเหลํานี้มีผลตํอ
แนวความคิดในการที่จะผลักดันให๎นักทํองเที่ยวย๎ายมาอยูํที่เมืองพัทยา โดยเริ่มจากการเป็น
นักทํองเที่ยวแตํตํอไปก็จะกลายเป็นพลเมืองของเมืองนี้ เป้าหมายการพัฒนาเมืองพัทยาจะพัฒนา
ไปสูํจุดนั้น
สํวนเป้าหมายในระยะสั้น คือ การทาให๎เมืองพัทยาเป็นเมืองทํองเที่ยวที่เป็น 1 ใน 3
อันดับในใจของผู๎ที่คิดจะเดินทางมาทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวทั่วโลก ด๎วยธรรมชาติ หาดทราย
หมูํเกาะ แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ศูนย์กลางแหํงศิลปะ ประเพณีพื้นบ๎าน และวัฒนธรรม
รํวมสมัย เมืองภาพยนต์ ดนตรี และกีฬา รีสอร์ท ที่พักชั้นนาหรูหรามีระดับ ศูนย์การประชุมสัมมนา
ระดับนานาชาติ การบริการด๎านสุขภาพที่ได๎คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมชายหาดที่สนุกสนาน
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ปลอดภัย การทํองเที่ยวผจญภัยที่ตื่นเต๎นท๎าทาย เทศกาล และกิจกรรมระดับนานาชาติที่ตํอเนื่อง
ตลอดทั้งปี การลิ้มลองรสชาติความอรํอย และสดของอาหารทะเล ดื่มดา และสัมผัสบรรยากาศ
ของสีสันยามราตรี จังหวะของเสียงดนตรียามค่าคืน เอกลักษณ์การแสดงที่สร๎างสรรค์อยํางเหนือ
จินตนาการ เพลิดเพลินกับการจับจํายใช๎สอย พิธีสมรส และฉลองฮันนีมูนที่แสนโรแมนติก
ครบทุกเชื้อชาติ ศาสนา
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในรูปแบบของการจัดกิจกรรม
Event ตําง ๆ ในเขตพื้นที่แล๎ว ในปัจจุบันเมืองพัทยายังได๎มีการบูรณาการรํวมกับหนํวยงานตําง ๆ
ในการสํงเสริมการทํองเที่ยวภายใต๎ “โครงการพัฒนาต๎นแบบแหลํงทํองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่
พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง” (Tourism for all) โดยความรํวมมือระหวํางภาครัฐ และ
ภาคเอกชน จานวน 18 องค์กร
ความรํวมมือครั้งนี้เพื่อสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมือง
พัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงให๎ก๎าวสูํการเป็นต๎นแบบแหลํงทํองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all)
ให๎สถานประกอบการ สถานบริการ และแหลํงทํองเที่ยว ปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งที่อานวยความ
สะดวกให๎มีความพร๎อมด๎านอารยสถาปัตย์ (Friendly design) อันเป็นหลักการออกแบบที่เป็นสากล
ทันสมัย และเป็นธรรมกับคนทั้งมวล และเพื่อให๎ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพรํางกาย สามารถ
เข๎าถึง ใช๎ประโยชน์ และใช๎บริการได๎สะดวก และปลอดภัย อีกทั้งยังชํวยสํงเสริมการทํองเที่ยวให๎
เกิดความยั่งยืน และชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มเศรษฐกิจให๎กับประเทศ
แนวทางการดาเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. คือ การใช๎กลไกการจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
เป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน และแหลํงทํองเที่ยว เพื่อสร๎างความสุข ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม ถือเป็นแนวทางการทางานที่สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล และเพื่อตอกย้าแนว
ทางการทางาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ยังให๎ความสาคัญกับการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล จึงเกิดแนวคิดที่ตรงกันของ
18 องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เป็นภาคีด๎านการทํองเที่ยว จัดทาบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ
ดังกลําว มีเป้าหมายเพื่อรองรับรองรับสังคมผู๎สูงวัย และคนพิการ นามาซึ่งการสร๎างมูลคําเพิ่ม
ให๎แกํเมืองพัทยา สูํเป้าหมาย “เมืองทํองเที่ยวอารยสถาปัตย์ของประเทศไทย”
อยํางไรก็ตามเครือขํายความรํวมมือของภาคีในโครงการต๎องเรํงพัฒนาตัวเอง สร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ และจัดให๎มีการจัดการการทํองเที่ยวที่มีความพร๎อมด๎านอารยสถาปัตย์ (Friendly
design) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และเป็นต๎นแบบแหลํงทํองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all)
ในสถานที่ของตัวเอง และเครือขําย พร๎อมให๎บริการแกํนักทํองเที่ยว นอกจากนั้นยังต๎องสํงเสริม
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สนับสนุน และผลักดันให๎สถานประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมทํองเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ทํองเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Active beach) มีความพร๎อมด๎านอารยสถาปัตย์ (Friendly design)
เชํนกัน
ทั้งนี้ ในสํวนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
(องค์การมหาชน) ยังให๎การสนับสนุนชุมชน และแหลํงทํองเที่ยวในพื้นที่ที่อยูํในความรับผิดชอบ
เพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกในการเข๎าถึง เพื่อรองรับกลุํมผู๎สูงวัย และผู๎พิการซึ่งในพื้นที่พิเศษเมือง
พัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดชลบุรี จะมีชุมชน ผู๎ประกอบการ และโรงแรม อาทิ 1) ชุมชน
ตะเคียนเตี้ย นาเสนอการเรียนรู๎วิถีชีวิตความเป็นอยูํของคนภาคกลาง ถํายทอดวิถีชาวบ๎านท๎องถิ่น
2) ชุมชนบ๎านชากแง๎ว นาเสนอความโดดเดํนเรื่องวัฒนธรรมของชุมชนจีนโบราณที่เคยเจริญสูงสุด
กํอนเกิดเมืองพัทยา 3) ผู๎ประกอบการโรงแรมอวานี่ นาเสนอห๎องพักรับรองแบบ (Friendly design)
4) ผู๎ประกอบการปราสาทสัจจะธรรม สวนเสือศรีราชา เป็นต๎น และยังได๎มีการจัดทาแอพพลิเคชั่น
บนมือถือทั้ง iOS และ Android ชื่อ สมาร์ทพัทยา (Smart Pattaya) ที่มีเส๎นทางแหลํงทํองเที่ยว
เพื่อคนทั้งมวล เป็นเครื่องมือชํวยอานวยความสะดวกให๎นักทํองเที่ยวสามารถเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว
ได๎อยํางสะดวก และมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ และสิ่งนันทนาการ ให๎ผู๎สูงอายุ และคนพิการได๎
ใช๎ประโยชน์ตามความจาเป็นตํอไป
สาหรับรายชื่อ 18 องค์กร ประกอบด๎วย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (องค์การมหาชน) มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เมืองพัทยา สายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) มูลนิธิพระมหาไถํเพื่อการพัฒนาคนพิการ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานักงานสํงเสริมการจัดการประชุม และ
นิทรรศการ (สสปน.) สภาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว จ.ชลบุรี การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
สานักงานพัทยา สมาคมผู๎บริหารงานอาหาร และเครื่องดื่มภาคตะวันออกแหํงประเทศไทย สมาคม
โรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมนักธุรกิจ และการทํองเที่ยวเมืองพัทยา สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี สานักงานทํองเที่ยว และกีฬา จังหวัดชลบุรี สมาคมแหลํง
ทํองเที่ยวจังหวัดชลบุรี สหกรณ์เดินรถพัทยา สวนนงนุชพัทยา ฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดชลบุรี
สาหรับสถิติ ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีจานวนนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยว
ในประเทศไทยจานวนทั้งสิ้น 10.24 ล๎านคน เดินทางมาทํองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จานวน
ทั้งสิ้น 698,048 คน ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานคร มีอัตรา
การขยายตัวอยูํที่ 5.85 % เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศรองจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
กรุงเทพมหานคร และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 มีจานวนนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จานวน 1,502,545 คน เพิ่มขึ้น 0.20% จากปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นรายได๎กวํา
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21,735.03 ล๎านบาท โดยเป็นนักทํองเที่ยวชาวไทยจานวน 775,628 คน นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ
จานวน 726,917 คน (สานักงานปลัดกระทรวงการทํองเที่ยว และกีฬา, 2562)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศรันยา พรมจิโน, ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และอนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ (2558) ได๎
ทาการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการทํองเที่ยวที่มีตํอชุมชนในอาเภอปาย จังหวัดแมํฮํอองสอน”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลระทบของการทํองเที่ยวที่มีตํออาเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
โดยเลือกกลุํมตัวอยํางโดยวิธีการสุํม จานวน 400 ตัวอยําง จากประชากรที่อยูํบริเวณใกล๎เคียงกับ
สถานที่ทํองเที่ยว ในเขตพื้นที่ อาเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน และใช๎วิธีการสัมภาษณ์แบบบังเอิญ
ถึงผลที่มีกํอนการทํองเที่ยว และผลกระทบหลังเกิดการทํองเที่ยว จากการศึกษาพบวํา ในด๎าน
เศรษฐกิจ มีการเจริญเติบโตมากขึ้น มีความหลากหลายทางอาชีพมากขึ้น เกิดการลงทุนในชุมชน
มากขึ้น แตํสํงผลให๎คําใช๎จําย และคําครองชีพในพื้นที่สูงขึ้นด๎วย เชํนกัน ด๎านสังคม เกิดการอพยพ
ย๎ายถิ่นของแรงงานเข๎ามาในพื้นที่มากขึ้น เกิดการขัดแย๎งขึ้นบ๎าง สาเหตุจากการขาดการทากิจกรรม
รํวมกันของคนในชุมชนชน ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม กลุํมตัวอยํางมองวํา เป็นผลดี และเป็น
ประโยชน์มากกวํา เนื่องจาก การสํงเสริม และเจริญเติบโตด๎านการทํองเที่ยวสํงผลให๎เกิดการ
พัฒนาปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานจานวนมาก ในสํวนของทรัพยากรธรรมชาติ ก็มีหนํวยงาน
ราชการเข๎ามาดูแล ประชาชนหวงแหน และอนุรักษ์ธรรมชาติเนื่องจาก เป็นจุดเดํนในเรื่องของการ
สํงเสริมการทํองเที่ยว แตํก็มีผลเสียอยูํบ๎างในเรื่องของการขยายตัวของชุมชนอยํางไมํเป็นระเบียบ
และการรุกล้าพื้นที่สาธารณะในขณะที่ผลกระทบทางด๎านวัฒนธรรมเกิดขึ้นไมํมากนัก ไมํเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม แตํกลับเกิดการเผยแพรํวัฒนธรรมท๎องถิ่นสูํนักทํองเที่ยวมากขึ้น
กํอให๎เกิดความรักความหวงแหนตํอวัฒนธรรมท๎องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
นาฏวดี เจือจันทร์, สุนันทา เลาวัณย์ศิริ และวีระพล ทองมา (2555) ได๎ทาการศึกษาเรื่อง
“ผลกระทบจากการทํองเที่ยวเชิงผจญภัยตํอสิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ: กรณีศึกษา
ตาบลแมํแรม อาเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดาเนินกิจกรรม
ทํองเที่ยวเชิงผจญภัยในตาบลแมํแรม อาเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ เพื่อศึกษาถึงความมีสํวนรํวม
ของชุมชนในการจัดการทํองเที่ยวแบบผจญภัยในตาบลแมํแรม อาเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ เพื่อ
ศึกษาผลกระทบทางด๎านสิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ จากการทํองเที่ยวเชิงผจญภัย
และเสนอแนวทางการป้องกัน และแก๎ไข ผลกระทบทางด๎านสิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม สังคม และ
เศรษฐกิจจากการทํองเที่ยวเชิงผจญภัยในตาบลแมํแรม อาเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ ทาการศึกษา
ในประชากร 3 กลุํม ประกอบไปด๎วย กลุํมผู๎ประกอบกิจการบริการทํองเที่ยวเชิงผจญภัย จานวน
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5 คน กลุํมผู๎เชี่ยวชาญในพื้นที่ จานวน 5 คน และกลุํมผู๎แทนครัวเรือน จานวน 400 คน จากการ
สุํมตัวอยํางแบบเจาะจง ของผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 20 ปีขึ้นไป เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยแบํงออกเป็น 3 ชุด
คือ ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู๎ประกอบการทํองเที่ยว เชิงผจญภัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไมํมี
โครงสร๎าง ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง และชุดที่ 3
แบบสอบถามผู๎แทนครัวเรือน เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด พบวํา การดาเนินกิจกรรมทํองเที่ยว
เชิงผจญภัยในตาบลแมํแรม อาเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ นั้น สํงผลกระทบตําง ๆ ทั้งด๎านบวก
และด๎านลบที่แตกตํางกันไปตามมุมมองของกลุํมตัวอยําง ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ผลกระทบทางวัฒนธรรม และผลกระทบทางสังคม ผลกระทบเชิงบวกประกอบไปด๎วย
การสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงผจญภัย จะชํวยกระตุ๎นเศรษฐกิจในประเทศ สร๎างรายได๎ให๎กับ
ประชาชน เกิดการจ๎างงานภายในชุมชนมากขึ้น สาธารณูปโภคตําง ๆ ในชุมชนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
ชุมชนให๎ความสาคัญของ สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นมากขึ้น ผลกระทบในแงํลบ คือ สินค๎าราคาแพง
เกิดการซื้อขายที่ดิน และเกร็งกาไรราคาที่ดินจากนายทุนตํางถิ่น เกิดการขัดแย๎งในชุมชน
เกิดความขัดแย๎งซึ่งกัน และกัน การเชื่อฟังผู๎อาวุโสลดลง ปัญหาในเรื่องของปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมตํางประเทศ เกิดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การแก๎ไขปัญหา
สามารถทาได๎โดย ควบคุมราคาสินค๎าให๎เป็นไปตรมมาตรฐานเดียวกัน เสริมสร๎างความสามัคคี
ในชุมชน การรณรงค์ให๎ประชาชน และนักทํองเที่ยวทิ้งขยะให๎เป็นที่ ให๎ทุกฝ่ายเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการดูแล อนุรักษ์ ไมํทาลายควบคูํไปกับการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว ประชาสัมพันธ์
เรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า และรํวมมือกับชาวบ๎านในการอนุรักษ์ป่า ให๎ความรู๎ ปลูกฝังจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และหวงแหน และสร๎างจิตสานึกการประหยัด พลังงาน รักษา
สิ่งแวดล๎อม ปลูกจิตสานึกวัฒนธรรมไทย
ฉันธะ จันทเสนา และศักดิ์ชาย นาคนก (2561) ได๎ทาการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการ
ทํองเที่ยวที่มีตํอคุณภาพชีวิตชาวเกาะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการทํองเที่ยว
ด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอคุณภาพชีวิต และเพื่อศึกษาผลกระทบจาก
การทํองเที่ยวด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอองค์ประกอบคุณภาพชีวิตจาก
การรับรู๎ของชาวเกาะ ทาการศึกษาประชากรของเกาะช๎าง เกาะเตํา เกาะพงัน เกาะสมุย และเกาะ
ภูเก็ต ในชํวงเวลา 3 เดือน ใช๎วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูลทั้งสถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน ในสถิติ
อนุมานวิเคราะห์ด๎วยตัวแบบสมการโครงสร๎างกาลังสองน๎อยที่สุดบางสํวน โดยใช๎โปรแกรม
สาเร็จรูป WrapPLS ผลการศึกษาพบวํา
ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจด๎านบวก ได๎แกํ การสร๎างโอกาสในการจ๎างงานเพิ่มขึ้น
นักทํองเที่ยวทํองเที่ยวแอบนาเข๎าสิ่งของผิดกฎหมายเข๎ามาในพื้นที่ การทํองเที่ยวทาให๎ มีนักลงทุน
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มาลงทุน กํอให๎เกิดรายได๎ และภาษีมาสูํทั้งระดับท๎องถิ่น และระดับประเทศ ผลกระทบด๎าน
เศรษฐกิจด๎านลบ ได๎แกํ การทํองเที่ยวทาให๎คําครองชีพเพิ่มขึ้น ราคาสินค๎าแพงขึ้น ราคาที่ดิน และ
อสังหาริมทรัพย์แพงขึ้น
ผลกระทบด๎านสังคมด๎านบวก ได๎แกํ การทํองเที่ยวชํวยยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
ของชาวเกาะ การยกระดับความเจริญด๎านถนน ไฟฟ้า ประปา และสาธารณูประโภคตําง ๆ
ผลกระทบด๎านสังคมด๎านลบ ได๎แกํ ชาวเกาะได๎รับผลกระทบจากการบริหารงานจากภาครัฐ เชํน
การขนสํง โรงพยาบาล ไฟฟ้า ประปา ปัญหายาเสพติด โสเภณี และอาชญากรรมเป็นต๎น
ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมด๎านบวก ได๎แกํ การพัฒนาการทํองเที่ยวชํวยทาให๎มีการ
อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนเพื่อการทํองเที่ยว การทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสะอาด
เพราะไมํต๎องมีโรงงานที่ปลํอยมลพิษของเสีย ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมด๎านลบ ได๎แกํ
การทํองเที่ยวสามารถสร๎างมลพิษได๎ เชํนกัน
ผลกระทบด๎านวัฒนธรรมด๎านบวก ได๎แกํ นักทํองเที่ยวที่ให๎ความสนใจวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ของสถานที่ทํองเที่ยวชํวยให๎มีการอนุรักษ์วัตถุ และสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์
การทํองเที่ยวชํวยให๎มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท๎องถิ่น และมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวําง
นักทํองเที่ยว และชาวเกาะเพิ่มขึ้น ผลกระทบด๎านวัฒนธรรมด๎านลบ ได๎แกํ การทํองเที่ยวก็อาจนามา
ซึ่งวัฒนธรรมที่ไมํเหมาะสมบางอยําง เชํน การดื่มสุรา และเสพยาเสพติด
ฤดีกร เดชาชัย (2557) ได๎ทาการศึกษาเรื่อง “การจัดการผลกระทบจากการทํองเที่ยวโดย
ชุมชนของชนเผําอาขํา จังหวัดเชียงราย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการจัดการ
ทํองเที่ยว โดยชุมชนของชนเผําอาขํา จังหวัดเชียงราย เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการทํองเที่ยว
โดยชุมชน ของชุมชนชนเผําอาขํา จังหวัดเชียงราย และเพื่อวิเคราะห์วิธีการจัดการผลกระทบ
จากการทํองเที่ยวโดยชุมชน การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการวิจัยในลักษณะกรณีศึกษา (Case
study) โดยทาการศึกษาพื้นที่ 6 หมูํบ๎านจากผู๎ให๎ข๎อมูลหลักจานวน 3 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ 1 คือ
ประชาชนในชุมชน ผู๎นาหมูํบ๎าน และผู๎นาทางศาสนา กลุํมที่ 2 คือ นักทํองเที่ยว ประกอบด๎วย
นักทํองเที่ยวชาวไทย และชาว ตํางประเทศ ที่เดินทางเข๎าสูํพื้นที่วิจัยจานวน 6 หมูํบ๎าน ตลอดทั้งปี
(ทั้งนอก และในฤดูกาล ทํองเที่ยว) และกลุํมที่ 3 คือ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องด๎านการทํองเที่ยว คือ ภาครัฐ
ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ สํงเสริมการทํองเที่ยวขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน ได๎แกํ
มัคคุเทศก์บริษัทนาเที่ยว สมาชิกเครือขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย และเจ๎าหน๎าที่
สมาคม อาขํา จังหวัด เชียงราย และตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือในการวิจัย
คือ 1) แบบบันทึกการสังเกตการณ์แบบมีสํวนรํวม 2) แบบสารวจข๎อมูลประเพณี พิธีกรรมในรอบปี
ของชนเผําอาขํา 3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 4) แบบบันทึกการประชุม 5) กล๎องถํายภาพ
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กล๎องบันทึกภาพเคลื่อนไหว เครื่องบันทึกเสียง และทาการศึกษาผลกระทบ 4 ด๎าน คือ
1) ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ 2) ผลกระทบด๎านสังคม 3) ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม 4) ผลกระทบ
ด๎านวัฒนธรรม และพิธีกรรม
ผลการศึกษาพบวํา ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจทางบวก คือ รายได๎ที่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้น
จากการจาหนํายผลผลิตทางการเกษตร และการให๎บริการทางการทํองเที่ยว คําตอบแทนจากการ
เป็นแรงงานในแหลํงทํองเที่ยว เกิดอาชีพใหมํที่มีความเชื่อมโยงกับการทํองเที่ยว ผลประโยชน์
จากการให๎บริการการทํองเที่ยวกลับ คือ สูํการปรับปรุงบ๎านพักให๎ดีขึ้น รายได๎จากเงินบริจาคของ
นักทํองเที่ยวประเภทอาสาสมัคร รายได๎จากการทํองเที่ยวนามาบารุงรักษาโครงสร๎างพื้นฐาน
ของชุมชน และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในชุมชน
ด๎านลบ คือ ความไมํแนํนอนของรายได๎จากการทํองเที่ยว การกระจายผลประโยชน์จาก
การทํองเที่ยวยังไมํทั่วถึง และเป็นธรรมตํอชุมชนมากนัก การขยายตัวของการทํองเที่ยวโดยชุมชน
เชิงเศรษฐกิจไมํมีความตํอเนื่อง การสํงเสริมให๎ชุมชนพัฒนาการให๎บริการบ๎านพักในรูปแบบ
โฮมสเตย์ทาให๎เกิดการซื้อสินค๎าประเภทเครื่องใช๎ไฟฟ้า และสุขภัณฑ์ในครัวเรือนมีอัตราเพิ่มขึ้น
การกระจุกตัวของผลประโยชน์ทางการทํองเที่ยว ขาดการบันทึกการจัดเก็บรายได๎จากการทํองเที่ยว
ผลกระทบด๎านสังคม ด๎านบวก คือ การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดการเรียนรู๎แลกเปลี่ยน
ระหวํางชุมชนกับนักทํองเที่ยว การทํองเที่ยวทาให๎เกิดความเข๎าใจอันดีระหวํางนักทํองเที่ยว และ
เจ๎าของชุมชน การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดการเคารพสิทธิของชุมชน การมีสํวนรํวมของชุมชนในการ
ดาเนินกิจกรรมการทํองเที่ยว การทํองเที่ยวทาให๎เกิดการทางานรํวมกันระหวํางชุมชนกับหนํวยงาน
ภายนอก การทํองเที่ยวทาให๎เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎โดยอาศัยองค์ความรู๎ของชุมชน
บทบาทผู๎นาชุมชนได๎รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการทํองเที่ยวมากขึ้น การพัฒนาด๎าน
ปัจจัยพื้นฐาน สาธารณูปโภค และเทคโนโลยี จากการเปิดหมูํบ๎านสูํการทํองเที่ยว ด๎านลบ คือ
ความขัดแย๎งด๎านผลประโยชน์ทางการค๎าขายจากการที่กลุํมคนบางกลุํมในชุมชนมุํงแสวงหาผล
กาไรจากการขายสินค๎าให๎แกํนักทํองเที่ยว การแทรกตัวเข๎ามาของบริการทางการทํองเที่ยวทาให๎เกิด
อาชีพจากการทํองเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดหารายได๎ของชาวบ๎านในชุมชน ชาวบ๎าน
มีสํวนรํวมน๎อยในการจัดการการทํองเที่ยวในชุมชน การทํองเที่ยวเรํงให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพ
และการออกจากบ๎านของชายหนุํม ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม การเปลี่ยนแปลง
อาชีพ และสถานะทางเศรษฐกิจทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม การปรับตัวของ
ชาวบ๎านในการสื่อสารกับนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาเที่ยวในชุมชน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของเยาวชนเพิ่มมากขึ้นจากการเลียนแบบพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว การเอารัดเอาเปรียบ
ของนักทํองเที่ยว ทัวร์ป่ากํอให๎เกิดปัญหาเพศพาณิชย์ และปัญหายาเสพติด
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ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านบวก คือ การใช๎ประโยชน์จากที่ดินเพื่อรองรับการ
ทํองเที่ยว การกาหนดขอบเขตการใช๎พื้นที่เพื่อกิจกรรมการทํองเที่ยวอยํางชัดเจน พฤติกรรม
นักทํองเที่ยวมีผลตํอการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชน และความรํวมมือในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ การทํองเที่ยวทาให๎เกิดมาตรการในการควบคุมการใช๎ประโยชน์ของทรัพยากร
การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดการใช๎พลังงานทดแทน ทาให๎เกิดการทางานรํวมกันระหวํางหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ์ และพัฒนา ด๎านลบ คือ การใช๎สารเคมีในการทาการเกษตรบนพื้นที่สูง
มีผลกระทบตํอกิจกรรมการทํองเที่ยว การบุกรุกพื้นที่ป่าจากคนภายนอกชุมชนภายหลังจากการ
เปิดหมูํบ๎านสูํการทํองเที่ยว การนาพื้นที่ทางการเกษตรมาใช๎เพื่อกิจกรรมการทํองเที่ยวมีผลตํอ
สุขภาพของนักทํองเที่ยว การขาดแคลนน้าอุปโภคในฤดูกาลทํองเที่ยว ขาดการจัดการขยะ และ
การรักษาความสะอาด ปริมาณขยะที่มาจากปริมาณนักทํองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
ผลกระทบด๎านวัฒนธรรม และพิธีกรรม ด๎านบวก คือ การใช๎กฎระเบียบ ข๎อห๎าม จาก
ความเชื่อเป็นภูมิคุ๎มกัน เพื่อป้องกันผลกระทบจากการทํองเที่ยว การถํายทอดประเพณีโดยอาศัยการ
ทํองเที่ยวเป็นสื่อในการถํายทอดจากผู๎อาวุโสไปยังเยาวชน และนักทํองเที่ยว การสร๎างมูลคํา และ
คุณคําจากภูมิปัญญาของชุมชนการนาภูมิท๎องถิ่นเข๎ามาประยุกต์เป็นกิจกรรมทางการทํองเที่ยว การ
ทํองเที่ยวทาให๎เกิดการถํายทอดความรู๎ทางวัฒนธรรม และพิธีกรรม การทํองเที่ยวทาให๎เกิดการ
เผยแพรํ และการยอมรับวัฒนธรรม กิจกรรมการทํองเที่ยวสร๎างความเข๎าใจ และตระหนักในคุณคํา
ของวัฒนธรรม และพิธีกรรมของอาขํา การทํองเที่ยวทาให๎เกิดกระแสการอนุรักษ์วัฒนธรรมของ
ชนเผําอาขํา ด๎านลบ คือ อุตสาหกรรมทํองเที่ยวในการนาวัฒนธรรมอาขําสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว
พฤติกรรมการเลียนแบบการบริโภคของเยาวชน และชาวบ๎าน พฤติกรรมของเยาวชนที่เลียนแบบ
การแตํงกายของนักทํองเที่ยว ขาดการสืบทอดตาแหนํงทางวัฒนธรรม และปัญญา วัฒนธรรม
พิธีกรรม การเปลี่ยนแปลงบทบาท และหน๎าที่ของครอบครัว การลดคุณคําของวัฒนธรรม และ
การทางานศิลปวัตถุของชุมชน การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างของบ๎านพัก
ความไมํเทําเทียมของชาวบ๎านตํอการขยายตัวของการทํองเที่ยวมีผลตํอวิถีชีวิตของชุมชน
อัสมา สิมารักษ์ (2551) ได๎ทาการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการทํองเที่ยวตํอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมในเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนามภายหลังได๎รับการประกาศ
ให๎เป็นเมืองมรดกโลก” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมา และสภาพความเป็นอยูํดั้งเดิม
ของเมืองฮอยอัน กํอนที่จะได๎รับการประกาศให๎เป็นเมืองมรดกโลก เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ
การเข๎าเป็นเมืองมรดกโลกของเมืองฮอยอัน เพื่อศึกษาผลกระทบด๎านบวก และด๎านลบที่เกิดขึ้นตํอ
สังคมจากการทํองเที่ยวภายหลังเมืองฮอยอัน ได๎รับการประกาศให๎เป็นเมืองมรดกโลก และเพื่อ
ศึกษาผลกระทบด๎านบวก และด๎านลบที่เกิดขึ้นตํอวัฒนธรรมจากการทํองเที่ยวภายหลังเมืองฮอยอัน
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ได๎รับการประกาศให๎เป็นเมืองมรดกโลก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ในเขตอนุรักษ์
เมืองมรดกโลก เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม กลุํมเป้าหมายในการศึกษาจะมุํงเน๎นไปยังบุคลากร
ที่เกี่ยวข๎องกับองค์กรที่ดูแลเมือง ฮอยอันในการดูแลรักษาเมืองมรดกโลก เชํน คณะกรรมการ
ประชาชน Hoi An center for monuments management and preservation รวมถึง มัคคุเทศก์
ผู๎ประกอบการร๎านค๎า และประชาชน ทั่วไปที่อาศัยอยูํในพื้นที่อนุรักษ์มรดกโลก เมืองฮอยอัน
เครื่องมือที่ชํวยใช๎ในการเก็บข๎อมูล แบํงยํอยได๎เป็นสองรูปแบบ คือ การจดบันทึก เป็นลายลักษณ์
อักษร และการบันทึกเสียง บันทึกภาพ ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลด๎วยการวิเคราะห์ทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง (Documentary analysis) การเก็บข๎อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview)การสังเกตการณ์ (Observation) ทั้งแบบมีสํวนรํวม และไมํมีสํวนรํวม
การวิเคราะห์ข๎อมูล นาข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาเอกสาร การเก็บข๎อมูลภาคสนาม และการ
สังเกตการณ์มาประมวลวิเคราะห์กับแนวคิดที่ใช๎ในการศึกษา โดยจะใช๎การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
(Descriptive analysis) และวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย (Explanatory analysis) ทาการศึกษาผลกระทบ
ของการทํองเที่ยวตํอการเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคม และด๎านวัฒนธรรม ทั้งด๎านบวก และด๎านลบ
โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
ผลกระทบทางสังคมด๎านบวก ได๎แกํ 1) การทํองเที่ยวนาความเจริญสูํท๎องถิ่น
การคมนาคมสะดวกสบายมีบริการตําง ๆ เพิ่มมากขึ้น 2) การสร๎างงาน สร๎างรายได๎ให๎แกํคนใน
ชุมชน เชํน มัคคุเทศก์นาเที่ยว พนักงานบริการในโรงแรม และร๎านค๎าตําง ๆ เป็นต๎น 3) ชุมชนเห็น
ความสาคัญของการศึกษามากขึ้น 4) เกิดการย๎ายถิ่นเข๎ามาของคนนอกเพื่อมาทางานในด๎านบริการ
ซึ่งไมํสํงผลกระทบใดตํอชุมชน
ผลกระทบทางสังคมด๎านลบ ได๎แกํ 1) เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหวํางคนใน ครอบครัว
ที่ทางานในภาคการทํองเที่ยว และเหินหํางครอบครัว 2) ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น เชํน การลักเล็กขโมย
น๎อย และการเกิดอุบัติเหตุบนท๎องถนน 3) เกิดการเอาเปรียบนักทํองเที่ยวจากบริษัทนาเที่ยว และ
โรงแรม 4) ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมมีแผงขายสินค๎ายื่นออกมาเกะกะทางเดิน และการขุดซํอมที่มีอยูํ
เป็นประจา 5) มีร๎านขายสินค๎าเปิดมากเกินไป 6) มาตรฐานในการครองชีพสูงขึ้น
ผลกระทบทางวัฒนธรรมด๎านบวก ได๎แกํ 1) ทาให๎เกิดการการอนุรักษ์โบราณสถาน และ
การฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรม 2) เกิดงานเทศกาลที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยว ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามา
สัมผัส 3) คนหนุํมสาวเกิดความกระตือรือร๎นในการเรียนภาษาตํางประเทศ
ผลกระทบทางวัฒนธรรมด๎านลบ ได๎แกํ 1) เกิดการเปลี่ยนแปลงของคํานิยมด๎าน
การแตํงกาย การบริโภคนิยมความทันสมัย 2) ด๎านความเชื่อดั้งเดิมของชุมชน 3) การลดคุณภาพ
ของงานศิลปหัตถกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาถึงผล
กระทบของการ
ทํองเที่ยวที่มีตํอ
อาเภอปาย
จังหวัดแมํฮํองสอน

งานวิจัย (ปี)

1.ผลกระทบ
การทํองเที่ยวที่
มีตํอชุมชนใน
อาเภอปาย
จังหวัด
แมํฮํองสอน

ชื่อผู้วิจัย

ศรันยา พรมจิโน ,
ชูเกียรติ
ชัยบุญศรี และ
อนุภาค
เสาร์เสาวภาคย์
(2558)

ประชากรในอาเภอ
ปาย 31,360 คนทา
การสุํมหากลุํม
ตัวอยํางของ
YAMANE
ประชากรที่อาศัย
อยูํใกล๎กับสถานที่
ทํองเที่ยว เก็บ
ข๎อมูลจากการสุํม
ตัวอยํางอยํางงําย
จานวน 400 คน

ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สัมภาษณ์ สุํมแบบ พฤติกรรมของ ผลกระทบ
จากการ
นักทํอง
บังเอิญ
ทํองเที่ยว
เที่ยว
ในผลกระทบ
4 ด๎าน คือ
ด๎านเศรษฐกิจ
ด๎านสังคม
ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ด๎านวัฒนธรรม

เครื่องมือ

ด้านสิ่งแวดล้อม
(+)เกิดการปรับปรุง
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานจานวนมาก
(+) มีหนํวยงาน
ราชการเข๎ามาดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
(+)ประชาชนหวง
แหนอนุรักษ์
ธรรมชาติเนื่องจาก
เป็นจุดเดํนในเรื่อง
ของการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว
(-)การขยายตัวของ
ชุมชนไมํเป็น
ระเบียบ
(-)เกิดการรุกล้า
พื้นที่สาธารณะ

ด้านสังคม
(-)เกิดการอพยพ
ย๎ายถิ่นของ
แรงงานในพื้นที่
(-)เกิดการขัดแย๎ง
จากการขาดการทา
กิจกรรมรํวมกัน

ด้านเศรษฐกิจ
(+) เศรษฐกิจมีการ
เจริญเติบโต
(+) มีความ
หลากหลายทาง
อาชีพมากขึ้น
(+)เกิดการลงทุนใน
ชุมชนมากขึ้น
(-) คําใช๎จํายคําครอง
ชีพสูงขึ้น

ผลการศึกษา

ตารางที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับผลกระทบจากการทํองเที่ยวของนักวิชาการตําง ๆ พบวํามีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ดังตารางตํอไปนี้
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งานวิจัย (ปี)

2.ผลกระทบ
จากการ
ทํองเที่ยวเชิง
ผจญภัยตํอ
สิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรม
สังคมและ
เศรษฐกิจ:
กรณีศึกษา
ตาบลแมํแรม
อาเภอแมํริม
จังหวัด
เชียงใหมํ
(2555)

ชื่อผู้วิจัย

นาฏวดี เจือจันทร์,
สุนันทา เลาวัณย์
ศิริ และ
วีระพล
ทองมา
(2555)

ตารางที่ 2 (ตํอ)

1.เพื่อศึกษาการ
ดาเนินกิจกรรม
ทํองเที่ยวเชิงผจญภัย
ในตาบลแมํแรม
อาเภอแมํริม จังหวัด
เชียงใหมํ
2.ศึกษาถึงความมี
สํวนรํวมของชุมชน
ในการจัดการ
ทํองเที่ยวแบบผจญ
ภัยในตาบลแมํแรม
อาเภอแมํริม จังหวัด
เชียงใหมํ
3.ศึกษาผลกระทบ
ทางด๎านสิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรม สังคม
และเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์
1.กลุํมผู๎ประกอบ
กิจการบริการ
ทํองเที่ยวผจญภัย
5 คน
2.กลุํมผู๎เชี่ยวชาญ
ในพื้นที่ 5 คน
สุํมตัวอยํางแบบ
เจาะจง
3.กลุํมผู๎แทน
ครัวเรือน 400 คน

ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
1.แบบสัมภาษณ์
แบบไมํมี
โครงสร๎าง
เชิงคุณภาพ
2.แบบสอบถาม
แบบปลายปิด
เชิงปริมาณ
ใน ผลกระทบ
4 ด๎าน คือ
ด๎านเศรษฐกิจ
ด๎านสังคม
ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ด๎านวัฒนธรรม

เครื่องมือ
ประชาชน
ผู๎เกี่ยวข๎อง

ตัวแปรอิสระ
ผลกระทบ
จากการ
ทํองเที่ยว

ตัวแปรตาม
ด้านสังคม

(+)กระตุ๎นเศรษฐกิจ (-)เกิดการขัดแย๎ง
สร๎างรายได๎ให๎
ในชุมชน
ประชาชน
(+)เกิดการจ๎างงาน
ในชุมชน
(-)สินค๎าราคาแพง
(-)เกิดการซื้อขาย
ที่ดิน และเก็งกาไร
ราคาที่ดินจากนัก
ลงทุนตํางถิ่น

ด้านเศรษฐกิจ

ผลการศึกษา
(+)มีการพัฒนา
สาธารณูปโภคตําง
ๆ
(+)ชุมชนให๎
ความสาคัญกับ
สิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นมากขึ้น
(-)ปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้น
(-)เกิดการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านสิ่งแวดล้อม
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วัตถุประสงค์

1.ศึกษาผลกระทบ
จากการทํองเที่ยว
ด๎านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล๎อมที่มีตํอ
คุณภาพชีวิต
2.ศึกษาผลกระทบ
จากการทํองเที่ยว
ด๎านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อมที่มีตํอ
องค์ประกอบคุณภาพ
ชีวิตจากการรับรู๎ของ
ชาวเกาะ

งานวิจัย(ปี)

3.ผลกระทบ
การทํองเที่ยว
ที่มีตํอ
คุณภาพชีวิต
ชาวเกาะ
(2018)

ชื่อผู้วิจัย

ฉันธะ จันทเสนา
และ
ศักดิ์ชาย นาคนก
(2018)

ตารางที่ 2 (ตํอ)

ประชากรของเกาะ
ช๎าง เกาะเตํา
เกาะพงัน เกาะสมุย
และเกาะภูเก็ต
โดยใช๎สูตร ของ
Lindeman,
Merenda & Gold
ใช๎กลุํมตัวอยําง
335 ตัวอยําง

ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรตาม
1.ผลกระทบ
จากการ
ทํองเที่ยว
2.สุขภาวะ
ด๎านวัตถุหรือ
กายภาพ,
ชุมชน,
อารมณ์,
สุขภาพ
,ความ
ปลอดภัย

ตัวแปรอิสระ

แบบสอบถาม การ คุณภาพชีวิต
เก็บข๎อมูลเจาะจง ชาวเกาะ
เฉพาะผู๎ที่เป็น ชาว
เกาะเมื่อพบโดย
บังเอิญ
ใน ผลกระทบ4
ด๎านคือ ด๎าน
เศรษฐกิจ ด๎าน
สังคม ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ด๎าน
วัฒนธรรม

เครื่องมือ

ด้านสิ่งแวดล้อม
(+) เกิดการอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม
ของชุมชนเพื่อการ
ทํองเที่ยว
(+)ความเจริญของ
ถนน ไฟฟ้า ประปา
และสาธารณูปโภค
ตําง ๆ
(-)กํอให๎เกิดมลพิษ

ด้านสังคม
(+)ยกระดับ
มาตรฐานการ
ครองชีพของชาว
เกาะ
(-)ปัญหาการ
บริหารงานภาครัฐ
เชํน การขนสํง
โรงพยาบาล
ไฟฟ้าประปา
ปัญหายาเสพติด
โสเภณี และปัญหา
อาชญากรรม การ
ดื่มสุรา นาเข๎าสิ่ง
ผิดกฎหมาย

ด้านเศรษฐกิจ
(+)สร๎างโอกาสใน
การจ๎างงาน
(+)มีนักลงทุนมา
ลงทุน กํอให๎เกิด
รายได๎และภาษีเข๎าสูํ
ท๎องถิ่นและประเทศ
(-)คําครองชีพ
เพิ่มขึ้น
(-)ราคาสินค๎าแพง
ขึ้น
(-)ราคาที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์
แพงขึ้น

ผลการศึกษา
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งานวิจัย(ปี)

4.การศึกษา
การจัดการ
ผลกระทบ
จากการ
ทํองเที่ยวโดย
ชุมชนของชน
เผําอาขํา
จังหวัด
เชียงราย

ชื่อผู้วิจัย

ฤดีกร
เดชาชัย (2557)

ตารางที่ 2 (ตํอ)

1.เพื่อวิเคราะห์
พัฒนาการจัดการ
ทํองเที่ยว โดยชุมชน
ของชนเผําอาขํา
จังหวัดเชียงราย
2.เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบจากการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชน
ของชุมชนชนเผําอา
ขํา จังหวัดเชียงราย
3.วิเคราะห์วิธีการ
จัดการผลกระทบจาก
การทํองเที่ยวโดย
ชุมชน

วัตถุประสงค์
จานวน 3 กลุํม
ได๎แกํ กลุํมที่ 1 คือ
ประชาชนใน
ชุมชน ผู๎นา
หมูํบ๎าน และผู๎นา
ทางศาสนา
กลุํมที่ 2 คือ
นักทํองเที่ยว ที่
เดินทางเข๎าสูํพื้นที่
วิจัยจานวน 6
หมูํบ๎าน ตลอดทั้ง
ปี
กลุํมที่ 3 คือผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องด๎าน
การทํองเที่ยว คือ
ภาครัฐ
ผู๎วิจัยเลือกตัวอยําง
แบบเจาะจง

ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรอิสระ

1.แบบบันทึกการ ชุมชนเผํา อาขํา
สังเกตการณ์แบบมี
สํวนรํวม
2.แบบสารวจข๎อมูล
3.แบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็น
4.แบบบันทึกการ
ประชุม
5.กล๎องถํายภาพ
กล๎องบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว
เครื่องบันทึกเสียง
ทาการศึกษาใน
ผลกระทบ4 ด๎านคือ
ด๎านเศรษฐกิจ
ด๎านสังคม
ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ด๎านวัฒนธรรม

เครื่องมือ
ด้านเศรษฐกิจ

ผลกระ ทบ (+)รายได๎เงิน
การทํองเที่ยว เพิ่มขึ้น
(+) คําตอบแทน
จากการเป็นแรงงาน
ในแหลํงทํองเที่ยว
(+) เกิดอาชีพใหมํ
(+) ผลประโยชน์
จากการปรับปรุง
บ๎านพักให๎ดีขึ้น
(+) รายได๎จากการ
ทํองเที่ยวนามา
บารุงรักษา
โครงสร๎างพื้นฐาน
ของชุมชน และ
สนับสนุนการศึกษา
ของเยาวชนใน
ชุมชน

ตัวแปรตาม
(+) การทํองเที่ยว
กํอให๎เกิดการ
เรียนรู๎แลกเปลี่ยน
ระหวํางชุมชนกับ
นักทํองเที่ยว การ
ทํองเที่ยวทาให๎
เกิด
(+) ความเข๎าใจอัน
ดีระหวําง
นักทํองเที่ยวและ
ชุมชน
(+) เกิดการเคารพ
สิทธิของชุมชน
(+)การมีสํวนรํวม
ของชุมชน

ด้านสังคม

ผลการศึกษา
(+) การใช๎
ประโยชน์จากที่ดิน
(+) การกาหนด
ขอบเขตการใช๎พื้นที่
อยํางชัดเจน
(+) พฤติกรรม
นักทํองเที่ยวมีผลตํอ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติในชุมชน
และความรํวมมือใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
(+)เกิดมาตรการ
ควบคุมการใช๎
ประโยชน์ของ
ทรัพยากร

ด้านสิ่งแวดล้อม
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ชื่อผู้วิจัย

ตารางที่ 2 (ตํอ)

งานวิจัย(ปี)

วัตถุประสงค์

ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือ

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ด้านสังคม
(+) เกิดการทางาน
รํวมกันระหวําง
ชุมชนกับ
หนํวยงาน
ภายนอก
(+)เกิดการพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู๎โดยอาศัย
องค์ความรู๎ของ
ชุมชน (+) บทบาท
ผู๎นาชุมชนได๎รับ
การพัฒนา
ศักยภาพในการ
จัดการทํองเที่ยว
มากขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ
(-) ขาดการจัดการ
ขยะและการรักษา
ความสะอาด
(-) ปริมาณขยะที่มา
จากปริมาณ
นักทํองเที่ยวที่เพิ่ม
มากขึ้น

ผลการศึกษา
(+) เกิดการใช๎
พลังงานทดแทน
(+) เกิดการทางาน
รํวมกันระหวําง
หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกับการ
อนุรักษ์และพัฒนา
(-) การใช๎สารเคมี
ในการทาการเกษตร
บนพื้นที่สูงมี
ผลกระทบตํอ
กิจกรรมการ
ทํองเที่ยว
(-) การบุกรุกพื้นที่
ป่าจากคนภายนอก
ชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม
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ชื่อผู้วิจัย

ตารางที่ 2 (ตํอ)

งานวิจัย(ปี)

วัตถุประสงค์

ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือ

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม
(-) การนาพื้นที่
ทางการเกษตรมาใช๎
เพื่อกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวมีผลตํอ
สุขภาพ
(-) ขาดการจัดการ
ขยะและการรักษา
ความสะอาด
(-) ปริมาณขยะที่มา
จากปริมาณ
นักทํองเที่ยวที่เพิ่ม
มากขึ้น

ด้านสังคม
(+) การพัฒนาด๎าน
ปัจจัยพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
และเทคโนโลยี
จากการเปิด
หมูํบ๎านสูํการ
ทํองเที่ยว
(-) ความขัดแย๎ง
ด๎านผลประโยชน์
ทางการ
(-) การ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ
และวิธีคิดหา
รายได๎ของ
ชาวบ๎านในชุมชน
(-) ชาวบ๎านมีสํวน
รํวมน๎อย

ผลการศึกษา
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ชื่อผู้วิจัย

ตารางที่ 2 (ตํอ)

งานวิจัย(ปี)

วัตถุประสงค์

ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือ

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ด้านเศรษฐกิจ
(-) การออกจากบ๎าน
ของชายหนุํม ทาให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลง
บทบาททางสังคม
(-) การเปลี่ยนแปลง
อาชีพและสถานะ
ทางเศรษฐกิจทาให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลง
บทบาททาง
(-) การเอารัดเอา
เปรียบของ
นักทํองเที่ยว
(-) ทัวร์ป่ากํอให๎เกิด
ปัญหาเพศพาณิชย์
และปัญหายาเสพติด

ด้านสังคม

ผลการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการ
จัดกิจกรรม สํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ทาการสารวจด๎วย
แบบสอบถามกับประชากรกลุํมเป้าหมาย 2 กลุํม ได๎แกํ ประชาชน และผู๎ประกอบการในพื้นที่โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรแบํงเป็น 2 กลุํม คือ ประชากรที่อาศัยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และ
ผู๎ประกอบการที่อยูํในพื้นที่เมืองพัทยา ดังนี้
1. ประชากร คือ 1) ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ตาบลนาเกลือ ในหมูํที่ 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 ตาบลหนองปรือ ในหมูํที่ 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 ตาบลหนองปลาไหล ในหมูํที่ 6, 8
และตาบลห๎วยใหญํ ในหมูํที่ 4 รวมจานวน 17 หมูํบ๎าน 24,075 ครัวเรือน (สานักทะเบียนท๎องถิ่น
เมืองพัทยา, 2562) โดยทาการเก็บข๎อมูลจากตัวแทนครัวเรือน 2) ผู๎ประกอบการที่อยูํในพื้นที่เมือง
พัทยา จานวน 1,934 ราย (สานักการสาธารณสุขเมืองพัทยา, 2562) โดยเก็บข๎อมูลจากตัวแทน
เจ๎าของกิจการ
2. กลุํมตัวอยําง คือ
2.1 ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งทาการกาหนดขนาดตัวอยํางตามสูตร
ของ ทาโร ยามาเนํ ที่ระดับความ เชื่อมั่น ± 0.05 ประชากรที่อาศัยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา มีจานวน
24,075 ครัวเรือน ดังนั้น จานวนตัวอยํางที่เป็นประชากรที่อาศัยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีจานวน
394 ครัวเรือน ตัวอยําง ดังแสดงวิธีคานวณ
n =
N
1+Ne2
=

=

24,075
1+24,075(0.052)
24,075
61.19
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n = 393.45 หรือประมาณ 394 ครัวเรือน
เมื่อ n คือ จานวนตัวอยําง หรือขนาดของกลุํมตัวอยําง
N คือ ขนาดของประชากรการวิจัย
e คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุํมตัวอยําง (Sampling error) กาหนดที่
ระดับ 0.05 ที่ยอมให๎เกิดขึ้นได๎ในที่นี้จะกาหนดเทํากับ +/- 0.05 ภายใต๎ความเชื่อมั่น 95%
ดังนั้นจึงควรใช๎จานวนตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้ประมาณอยํางน๎อย 394 ครัวเรือน
จึงจะยอมรับได๎ วิธีการสุํมตัวอยํางใช๎การสุํมตัวอยํางแบบชั้นภูมิ (Stratefied random sampling) ด๎วย
การแบํงตามหมูํบ๎านซึ่งมี 17 หมูํบ๎าน จากนั้นทาการคานวณขนาดหนํวยตัวอยํางตามสัดสํวน
(Proportional to size) แตํละหมูํบ๎านได๎ ดังตาราง
ตารางที่ 3 แสดงจานวนตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยในกลุํมประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
รายครัวเรือน
ลาดับที่

หมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หมูํ 1 นาเกลือ
หมูํ 2 นาเกลือ
หมูํ 3 นาเกลือ
หมูํ 4 นาเกลือ
หมูํ 5 นาเกลือ
หมูํ 6 นาเกลือ
หมูํ 7 นาเกลือ
หมูํ 5 หนองปรือ
หมูํ 6 หนองปรือ
หมูํ 9 หนองปรือ
หมูํ 10 หนองปรือ
หมูํ 11 หนองปรือ
หมูํ 12 หนองปรือ
หมูํ 13 หนองปรือ

ประชากร
(ครัวเรือน)
91
916
199
1,222
2,602
2,594
641
1,171
168
3,619
3,212
1,805
4,391
882

ตัวอย่าง
(ครัวเรือน)
1
15
3
20
43
42
10
19
3
59
53
30
72
14
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ตารางที่ 3 (ตํอ)
ลาดับที่

หมู่บ้าน

15
16
17
รวม

หมูํ 6 หนองปลาไหล
หมูํ 8 หนองปลาไหล
หมูํ 4 ห๎วยใหญํ
17 หมูํ

ประชากร
(ครัวเรือน)
135
399
29
24,075

ตัวอย่าง
(ครัวเรือน)
2
7
1
394

ดังนั้น จานวนตัวอยํางที่เป็นประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา โดยใช๎หนํวย
นับเป็นครัวเรือน จึงมีจานวน 394 ตัวอยําง
การเลือกกลุํมตัวอยําง
กลุํมตัวอยํางประเภทประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ใช๎วิธีการสุํมตัวอยําง
แบบมีระบบ (Systematic sampling) จากประชาชนที่อาศัยอยูํในแตํละหมูํของเมืองพัทยาใน
4 ตาบล คือ ตาบลนาเกลือ ตาบลหนองปรือ ตาบลหนองปลาไหล และตาบลห๎วยใหญํ จานวน
ทั้งสิ้น 17 หมูํบ๎าน โดยใช๎วิธีการกาหนดลาดับให๎กับกรอบของประชากรเรียงตามลาดับ เป็นการ
กาหนดลาดับแบบแยกหมูํบ๎าน และมีการกาหนดให๎ในทุก ๆ ลาดับที่ 60 จะตกเป็นตัวอยําง ในกรณี
ที่ทาการสุํมตัวอยํางแล๎วผู๎ให๎ข๎อมูลไมํสะดวกที่จะให๎ข๎อมูลหรือไมํอยูํในพื้นที่พักอาศัยในชํวงเวลาที่
ผู๎วิจัยได๎ลงพื้นที่ทาการเก็บข๎อมูล ผู๎วิจัยจะทาการเก็บข๎อมูลจากครัวเรือนที่อยูํข๎างเคียง เพื่อตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลเชิงประชากรศาสตร์ และความคิดเห็นตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
จัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล
2.2 ผู๎ประกอบการที่ตั้งกิจการอยูํในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีจานวน 1,934 ราย
ทาการคานวณด๎วยสูตรของ ทาโร ยามาเนํ ที่ระดับความ เชื่อมั่น ± 0.05 ดังนั้นจานวนตัวอยําง
ที่เป็นผู๎ประกอบการที่ตั้งกิจการอยูํในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีจานวน 332 ตัวอยําง ดังแสดงวิธี
คานวณตํอไปนี้
n =

N
1+Ne2
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=

=

1,934
1+1,934(0.052)
1,934
5.84

n = 331.16 หรือประมาณ 332 ตัวอยําง
เมื่อ n คือ จานวนตัวอยําง หรือขนาดของกลุํมตัวอยําง
N คือ ขนาดของประชากรการวิจัย
e คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุํมตัวอยําง (Sampling error) กาหนดที่ระดับ
0.05 ที่ยอมให๎เกิดขึ้นได๎ในที่นี้จะกาหนดเทํากับ +/ - 0.05 ภายใต๎ความเชื่อมั่น 95%
ดังนั้น จึงควรใช๎จานวนตัวอยํางที่เป็นผู๎ประกอบการที่ตั้งกิจการอยูํในพื้นที่เมืองพัทยา
ในการวิจัยครั้งนี้ประมาณอยํางน๎อย 332 ราย จึงจะยอมรับได๎
วิธีการสุํมตัวอยําง ใช๎การสุํมตัวอยํางแบบชั้นภูมิ (Stratefied random sampling) ด๎วยการ
แบํงตามประเภทสถานประกอบการ จากนั้นทาการคานวณขนาดหนํวยตัวอยํางตามสัดสํวน
(Proportional to size) แตํละประเภทได๎ ดังตาราง
ตารางที่ 4 แสดงจานวนตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยในกลุํมที่เป็นผู๎ประกอบการที่ตั้งกิจการอยูํใน
เขตพื้นที่เมืองพัทยา
ลาดับ
1
2
3
4
รวม

ประเภทกิจการ
ประเภทกิจการที่เป็นที่พักแรม
ประเภทกิจการอาหาร และเครื่องดื่ม
ประเภทกิจการสถานบันเทิง และนันทนาการ
ประเภทกิจการอื่น ๆ

ประชากร
509
997
66
362
1,934

ตัวอย่าง
88
171
11
62
332

ดังนั้นขนาดของกลุํมตัวอยําง ที่ตั้งอยูํในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา คือ จานวน 332 ตัวอยําง
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุํมตัวอยํางประเภทผู๎ประกอบการที่ตั้งกิจการในพื้นที่เมืองพัทยา ผู๎วิจัยใช๎วิธีสุํม
ตัวอยํางแบบมีระบบ (Systematic sampling)โดยใช๎วิธีการกาหนดลาดับให๎กับกรอบของประชากร
เรียงตามลาดับ เป็นการกาหนดลาดับแบบแยกประเภทกิจการ ซึ่งมีการกาหนดให๎ในทุก ๆ ลาดับที่ 5
จะตกเป็นตัวอยําง ในกรณีที่ทาการสุํมตัวอยํางแล๎วผู๎ให๎ข๎อมูลไมํสะดวกที่จะให๎ข๎อมูลหรือไมํอยูํใน
พื้นที่ที่จะสามารถให๎ข๎อมูลได๎ ในชํวงเวลาที่ผู๎วิจัยได๎ลงพื้นที่ทาการเก็บข๎อมูล ผู๎วิจัยจะทาการเก็บ
ข๎อมูลจากกิจการในประเภทเดียวกันกับที่ทาการสุํมลาดับได๎ และอยูํในบริเวณที่ใกล๎เคียงกัน เพื่อ
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลเชิงประชากรศาสตร์ และความคิดเห็นตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ใช๎แบบสอบถามในการเก็บข๎อมูลกับประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา แบํงออกเป็น
3 สํวน ดังนี้
สํวนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข๎อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของกลุํมตัวอยําง ประกอบด๎วย
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได๎
สํวนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํองเที่ยว
สํวนที่ 3 ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม
ลักษณะของแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นมี 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นคาถามแบบเลือกตอบเพียงหนึ่ง คาตอบ (Checklist)
2. ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นคาถามปลายปิด (Close ended question)
3. ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นคาถามปลายเปิด (Open ended question)
กลุํมผู๎ประกอบการที่ตั้งกิจการในพื้นที่เมืองพัทยา โดยเป็นคาถามเชิงประชากรศาสตร์
และเป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํองเที่ยว จากการดาเนิน
กิจกรรมการสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา แบบสอบถามที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล
กับนักทํองเที่ยว จะแบํงออกเป็น 3 สํวน ดังนี้
สํวนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข๎อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของกลุํมตัวอยําง ประกอบด๎วย
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได๎
สํวนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํองเที่ยว
และมีการให๎คะแนนตามระดับความคิดเห็น ดังนี้
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มากที่สุด = 5
มาก
=4
ปานกลาง = 3
น๎อย
=2
น๎อยที่สุด = 1
ทั้งนี้ ในแบบสอบถามได๎มีการตั้งข๎อคาถามเชิงบวก และเชิงลบ ตามรายละเอียด ดังนี้
ด๎านเศรษฐกิจ มีข๎อคาถามทั้งหมด 8 ข๎อ เป็นข๎อคาถามเชิงบวก ได๎แกํ ข๎อที่ 1 ข๎อที่ 2
ข๎อที่ 3 ข๎อที่ 4 ข๎อที่ 5 ข๎อที่ 6 และข๎อที่ 7 ข๎อคาถามเชิงลบ 1 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อที่ 8
ด๎านสังคม มีข๎อคาถามทั้งหมด 11 ข๎อ เป็นข๎อคาถามเชิงบวก 8 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อที่ 1 ข๎อที่ 2
ข๎อที่ 3 ข๎อที่ 4 ข๎อที่ 5 ข๎อที่ 6 ข๎อที่ 10 และข๎อที่ 11 ข๎อคาถามเชิงลบ 3 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อที่ 7 ข๎อที่ 8 และ
ข๎อที่ 9
ด๎านสิ่งแวดล๎อม มีข๎อคาถามทั้งหมด 9 ข๎อ เป็นข๎อคาถามเชิงบวก 4 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อที่ 5
ข๎อที่ 6 ข๎อที่ 7 และข๎อที่ 8 ข๎อคาถามเชิงลบ 5 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อที่ 1 ข๎อที่ 2 ข๎อที่ 3 ข๎อที่ 4 และข๎อที่ 9
สํวนที่ 3 ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เพื่อการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการ
ที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา โดย
ดาเนินการเก็บข๎อมูล ดังนี้
1. ผู๎วิจัยทาการขออนุญาตนายกเมืองพัทยา เพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา
2. จากการเก็บรวมรวมข๎อมูลผู๎วิจัยทาการแจกแบบสอบถามจานวน 394 ชุด ให๎กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และแบบสอบถามจานวน 332 ชุด ให๎กับผู๎ประกอบการในเขต
พื้นที่เมืองพัทยาตามที่ได๎มีการสุํมตัวอยํางไว๎ โดยขอความรํวมมือจากประธานชุมชน ผู๎นาชุมชน
หรือคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน ในการเก็บข๎อมูล ทั้งนี้ผู๎วิจัยจะได๎มี
การชี้แจง และทาความเข๎าใจกับประธานชุมชน ผู๎นาชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนกํอนทาการ
เก็บข๎อมูล โดยทาการชี้แจงขอบเขตในการเก็บข๎อมูลจากผู๎ตอบแบบสอบถามให๎เข๎าใจวํา เป็น
การแสดงความคิดเห็นที่มีตํอผลกระทบจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตเมืองพัทยา
ใน 3 กิจกรรม คือ 1) เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา Pattaya international fireworks festival
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2) เทศกาลดนตรีเมืองพัทยา Pattaya music festival และ 3) งานพัทยาเคาท์ดาวน์ Pattaya
countdoen เทํานั้น
3. ผู๎วิจัยเก็บแบบสอบถามคืนจากประธานชุมชน ผู๎นาชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน
ผู๎เก็บข๎อมูล พร๎อมทั้งตรวจสอบความครบถ๎วนของแบบสอบถามในแตํละตอน
4. เมื่อได๎สอบถามคืนมา ผู๎วิจัยทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
หากยังไมํครบถ๎วนก็ให๎ กลุํมตัวอยํางเพิ่มเติมข๎อมูลให๎สมบูรณ์
5. นาแบบสอบถามไปประมวลผล ลงรหัสข๎อมูลแบบสอบถามในเครื่องคอมพิวเตอร์
จากนั้นทาการวิเคราะห์ผลจากข๎อมูลในแบบสอบถามด๎วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ในการประมวลผลคําทางสถิติ

การสร้างเครื่องมือ
ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการสร๎าง และพัฒนาเครื่องมือ ตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับผลกระทบของการ
ทํองเที่ยว เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร๎างแบบสอบถาม
2. จัดทาแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดที่กาหนด โดยพิจารณาเนื้อหาให๎ สอดคล๎อง
กับแนวคิด ความมุํงหมายของงานวิจัย เนื้อหาตามวัตถุประสงค์การวิจัย และนามาใช๎เป็นข๎อมูล
ในการสร๎างแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นตามกรอบแนวคิด เสนอผู๎ทรงคุณวุฒิ
3 คน ได๎แกํ
1. ดร.ธนิต โตอดิเทพย์
ประธานหลักสูตรไทยศึกษามหาบัณทิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ผศ. ดร.สุปราณี ธรรมพิทักษ์
อาจารย์ประจาวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3. นายเสรี จาปาเงิน
หัวหน๎าสํวนพัฒนาการทํองเที่ยว และกีฬา
รักษาราชการแทนผู๎อานวยการ
สานักสํงเสริมการทํองเที่ยว เมืองพัทยา
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต๎องของการใช๎ภาษา และครอบคลุมเนื้อหาของ
การวิจัย แล๎วนามาปรับปรุงแก๎ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์แนะนา จากนั้นนาแบบสอบถาม
ที่สร๎างขึ้นมาทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) แล๎วนามาปรับปรุงแก๎ไขข๎อคาถาม
ให๎มีความถูกต๎องของภาษา ความตรง และครอบคลุมเนื้อหา
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3. การทดสอบความเชื่อถือได๎ (Reliability) ผู๎วิจัยจะได๎นาแบบสอบถามที่ผํานการ
ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดสอบ ภาคสนาม (Try-out) เพื่อหาข๎อบกพรํอง และทบทวนความชัดเจน
ของข๎อคาถาม รวมทั้งรายละเอียดตําง ๆ ของชุดคาถามกํอนดาเนินการรวบรวมข๎อมูลจริงโดยการ
ทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยําง โดยการสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ จานวน 30 คน โดยมีวิธีการทดสอบ
เครื่องมือ คือ แจกแบบสอบถามให๎กับกลุํมตัวอยําง ผู๎วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได๎เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และมีการสอบถามถึงข๎อสงสัยเกี่ยวกับ แบบสอบถาม และการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของตัวแปร และข๎อคาถาม เลือกวิธีการทดสอบความเชื่อมั่นด๎วยวิธีทางสถิติ
ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยได๎คําความเที่ยงหรือความเชื่อถือได๎ (Reliability) ได๎คําสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach ‘s alpha) แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวรวม 3 ด๎าน ได๎แกํ ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ ผลกระทบด๎านสังคม
ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม เทํากับ 0.847 ซึ่งอยูํในระดับดี
4. นาผลที่ได๎จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
งานนิพนธ์อีกครั้งเพื่อปรับปรุงแก๎ไขตามคาแนะนาแล๎วจัดทาเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช๎
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางตํอไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข๎อมูลเป็นการนาข๎อมูลที่ได๎จากการตอบแบบสอบถามของกลุํมตัวอยําง
มาวิเคราะห์ โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของประชากร
พื้นที่เมืองพัทยา ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน ซึ่งประกอบไปด๎วย
การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ทั้งนี้ สูตรอันตรภาคขั้น = คําสูงสุด-คําต่าสุด/จานวนขั้น 5-1/5 = 0.80
คําเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวน๎อยที่สุด
คําเฉลี่ย 1.81-2.61 หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวน๎อย
คําเฉลี่ย 2.62-3.42 หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวปานกลาง
คําเฉลี่ย 3.43-4.23 หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวมาก
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คําเฉลี่ย 4.24-5.00 หมายถึง มีที่การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวมากที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรม สํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา โดยทาการเก็บรวมรวมด๎วยแบบสอบถาม
กับกลุํมตัวอยําง 2 กลุํม คือ ประชาชน จานวน 394 ตัวอยําง และผู๎ประกอบการ จานวน 332 ตัวอยําง
ในพื้นที่เมืองพัทยา
ผู๎วิจัยได๎แบํงการนาเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังตํอไปนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม แบํงเป็นกลุํมประชาชน และกลุํม
ผู๎ประกอบการ ประกอบด๎วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประเภทของสถานประกอบการ และรายได๎
สํวนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการสํงเสริม
การทํองเที่ยวทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา แบํงเป็น 3 ด๎าน ประกอบไปด๎วย ผลกระทบด๎าน
เศรษฐกิจ ผลกระทบด๎านสังคม และ ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม
ทั้งนี้ สัญลักษณ์ที่ใช๎ในนาเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูล มี ดังนี้
̅ แทน คําเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน คําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
n แทน จานวนกลุํมตัวอยําง (Sample size)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพื้นที่เมืองพัทยา
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ตารางที่ 5 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางประชาชน จาแนกตามอาชีพ (n = 394)
อาชีพ
รับราชการ/ พนักงานจ๎าง,
ลูกจ๎างทางราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
รับจ๎างทั่วไป
เกษตรกรรม
อื่น ๆ
รวม

จานวน
20

ร้อยละ
5.08

162
147
39
26
394

41.12
37.31
9.90
6.60
100.00

จากตารางที่ 5 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางประชาชน จาแนกตามอาชีพ พบวํา
กลุํมตัวอยํางประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุด (คิดเป็นร๎อยละ 41.12) รองลงมา
คือ ประกอบอาชีพรับจ๎างทั่วไป (คิดเป็นร๎อยละ 37.31) และประกอบอาชีพเกษตรกรรม
(คิดเป็นร๎อยละ 9.90) ตามลาดับ
ตารางที่ 6 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางประชาชน จาแนกตามเพศ (n = 394)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
200
194
394

ร้อยละ
50.76
49.24
100.00

จากตารางที่ 6 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางประชาชน จาแนกตามเพศ พบวํา
กลุํมตัวอยําง เป็นเพศชายมากที่สุด (คิดเป็น ร๎อยละ 50.76) รองลงมา คือ เพศหญิง (คิดเป็น
ร๎อยละ 49.24) ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางประชาชน จาแนกตามอายุ (n = 394)
อายุ
อายุต่ากวํา 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
98
155
108
33
394

ร้อยละ
24.87
39.34
27.41
8.38
100.00

จากตารางที่ 7 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางประชาชน จาแนกตามอายุ พบวํา
กลุํมตัวอยําง เป็นผูม๎ ีอายุระหวําง 31-40 ปี มากที่สุด (คิดเป็นร๎อยละ 39.34) รองลงมา คือ
มีอายุระหวําง 41-50 ปี (คิดเป็นร๎อยละ 27.41) และมีอายุระหวําง 20-30 ปี (คิดเป็นร๎อยละ 24.87)
ตามลาดับ
ตารางที่ 8 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางประชาชน จาแนกตามระดับการศึกษา (n = 394)
การศึกษา
ไมํได๎เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต๎น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
ปวส./ อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวําปริญญาตรี
รวม

จานวน
7
2
58
49
272
6
394

ร้อยละ
1.78
0.51
14.72
12.44
69.04
1.52
100.00

จากตารางที่ 8 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางประชาชน จาแนกตามการศึกษา
พบวํา กลุํมตัวอยํางประชาชน เป็นผูม๎ ีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากที่สุด (คิดเป็นร๎อยละ
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69.04) รองลงมา คือ มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. (คิดเป็นร๎อยละ 14.72)
และมีการศึกษาในระดับ ปวส./ อนุปริญญา (คิดเป็นร๎อยละ 12.44) ตามลาดับ
ตารางที่ 9 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางประชาชน จาแนกรายได๎ตํอเดือน (n = 394)
รายได้ต่อเดือน
ต่ากวํา และไมํเกิน 15,000 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
35,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
68
216
61
49
394

ร้อยละ
17.26
54.82
15.48
12.44
100.00

จากตารางที่ 9 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางประชาชน จาแนกตามรายได๎ พบวํา
กลุํมตัวอยํางประชาชน เป็นผู๎มีรายได๎ระหวําง 15,001-25,000 บาทตํอเดือน มากที่สุด (คิดเป็น
ร๎อยละ 54.82) รองลงมา คือ มีรายได๎ต่ากวํา และไมํเกิน 15,000 บาทตํอเดือน (คิดเป็นร๎อยละ 17.26)
และ มีรายได๎ระหวําง 25,001-35,000 บาทตํอเดือน (คิดเป็นร๎อยละ 15.48) ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา
ตารางที่ 10 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางผู๎ประกอบการ จาแนกตามประเภทกิจการ
(n = 332)
ประเภทกิจการ
ประเภทกิจการที่เป็นที่พักแรม
ประเภทกิจการอาหาร และเครื่องดื่ม
ประเภทกิจการสถานบันเทิง และนันทนาการ
ประเภทกิจการอื่น ๆ
รวม

จานวน
88
171
11
62
332

ร้อยละ
26.51
51.51
3.31
18.67
100.00

จากตารางที่ 10 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางผู๎ประกอบการ จาแนกตามประเภท
กิจการ พบวํา เป็นสถานประกอบการประเภทกิจการอาหาร และเครื่องดื่ม มากที่สุด (คิดเป็นร๎อยละ
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51.51) รองลงมา คือ สถานประกอบการประเภทกิจการที่เป็นที่พักแรม (คิดเป็นร๎อยละ 26.51)
และสถานประกอบการประเภทกิจการอื่น ๆ (คิดเป็นร๎อยละ 18.67) ตามลาดับ
ตารางที่ 11 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางผู๎ประกอบการ จาแนกรายได๎ตํอเดือน (n = 332)
รายได้ต่อเดือน
ต่ากวํา 50,000 บาท
50,001-100,000 บาท
100,001-150,000 บาท
150,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
69
142
61
60
332

ร้อยละ
20.78
42.77
18.37
18.07
100.00

จากตารางที่ 11 จานวน และร๎อยละของกลุํมตัวอยํางผู๎ประกอบการ จาแนกตามรายได๎
ตํอเดือน พบวํา กลุํมตัวอยํางผู๎ประกอบการ เป็นผู๎มีรายได๎ 50,001-100,000 บาทตํอเดือน มากที่สุด
(คิดเป็นร๎อยละ 42.77) รองลงมา คือ ต่ากวํา 50,000 บาทตํอเดือน (คิดเป็นร๎อยละ 20.78) และ
100,001-150,000 บาทตํอเดือน (คิดเป็นร๎อยละ 18.37) ตามลาดับ

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา
ตอนที่ 2 นี้ เป็นการนาเสนอความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
และสถานประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา เกี่ยวกับผลกระทบผลกระทบการจัดกิจกรรมการ
สํงเสริมการทํองเที่ยวทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ใน 3 ด๎าน ประกอบไปด๎วย ผลกระทบด๎าน
เศรษฐกิจ ผลกระทบด๎านสังคม และ ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา

79
ตารางที่ 12 จานวน ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลาดับ ความคิดเห็นของประชาชนตํอ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ด๎าน
เศรษฐกิจ (n = 394)

ด้านเศรษฐกิจ

ระดับ
ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย ไม่ Χ S.D. ความ ลาดับ
มาก
น้อย
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ ตอบ
32 222 118
10
12
- 3.64 0.79 มาก 6
(8.12) (56.35) (29.95) (2.54) (3.05) (-)

1. คนในพื้นที่มี
อาชีพเสริมมากขึ้น
เชํน ขายของ ขับ
มอเตอร์ไซค์รับจ๎าง
เป็นต๎น
2.คนในพื้นที่มีรายได๎ 23
เพิ่มมากขึ้น
(5.84)
จากการขายของหรือ
ขับมอเตอร์ไซค์รับจ๎าง
เป็นต๎น
3.เกิดเงินหมุนเวียน
25
ในพื้นที่มากขึ้น เชํน (6.35)
การซื้อสินค๎า บริการ
ของที่ระลึก เป็นต๎น
4. อยากให๎จัด
65
กิจกรรมฯ
(16.50)
อยํางตํอเนื่องจนเกิด
เป็นกิจกรรม
การทํองเที่ยว
ประจาปี

251
90
21
9
(63.71) (22.84) (5.33) (2.28)

(-)

3.65 0.77

มาก

5

192 148
26
3
(48.73) (37.56) (6.60) (0.76)

(-)

3.53 0.74

มาก

7

239
69
21
(60.66) (17.51) (5.33)

(-)

3.88 0.74

มาก

2

(-)

80
ตารางที่ 12 (ตํอ)
ระดับความคิดเห็น
ด้านเศรษฐกิจ
มาก
ปาน
น้อย ไม่ Χ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ ตอบ
5. มีระบบโครงสร๎าง 61
177 133
20
3
- 3.69
พื้นฐานเพื่อรองรับ (15.48) (44.92) (33.76) (5.08) (0.76) (-)
กิจกรรมการ
ทํองเที่ยวมากขึ้น
เชํน ถนนหนทาง
ทางเดินเท๎า การ
เดินทาง ระบบขนสํง
มวลชน ไฟฟ้า
ประปา การสื่อสาร
เป็นต๎น
6. มีการขยายตัวของ 41
219 111
23
- 3.71
ธุรกิจทํองเที่ยวใน (10.41) (55.58) (28.17) (5.84) (-)
(-)
พื้นที่ เชํน มีที่พัก
เพิ่มขึ้น ร๎านค๎า
ร๎านอาหารเพิ่มขึ้น
กิจการตําง ๆ เพิ่มขึ้น
เป็นต๎น
7. มี พํอค๎าแมํค๎า
126 179
89
- 4.09
ขาจร/ นอกพื้นที่
(31.98) (45.43) (22.59) (-)
(-)
(-)
เข๎ามาค๎าขายในพื้นที่
มากขึ้น
8. ทํานมีคําใช๎จํายเพิ่ม 82 166
120
23
3
- 2.24
มากขึ้นกวําเดิม เชํน (20.81) (42.13) 30.46) (5.84) (0.76) (-)
คําเดินทาง คําอาหาร
คําน้าดื่ม คําเชําที่พัก
เป็นต๎น (-)
หมายเหตุ (-) หมายถึง ข๎อคาถามเชิงลบ

ระดับ
S.D. ความ ลาดับ
คิดเห็น
0.82

มาก

4

0.73

มาก

3

0.73

มาก

1

0.87

น๎อย

8
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ความคิดเห็นของประชาชนตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ด๎านเศรษฐกิจ พบวํา ประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรม
สํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ มีพํอค๎าแมํค๎าขาจร/
นอกพื้นที่ เข๎ามาค๎าขายในพื้นที่มากขึ้น มากเป็นอันดับหนึ่ง (  =4.09, S.D. = 0.73) รองลงมา
คือ อยากให๎จัดกิจกรรม ฯ อยํางตํอเนื่องจนเกิดเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวประจาปี และ มีการ
ขยายตัวของธุรกิจทํองเที่ยวในพื้นที่ เชํน มีที่พักเพิ่มขึ้น ร๎านค๎าร๎านอาหารเพิ่มขึ้น กิจการตําง ๆ
เพิ่มขึ้น เป็นต๎น ซึ่งทั้งสองความคิดเห็นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในระดับมาก (  = 3.88, S.D. = 0.74 และ  = 3.71, S.D. = 0.73 ตามลาดับ)
ตารางที่ 13 จานวน ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลาดับ ความคิดเห็นของประชาชน
ตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา
ด๎านสังคม (n = 394)

ด้านสังคม

มาก
ที่สุด
11
(2.79)

ระดับความคิดเห็น
Χ
ปาน
น้อย ไม่
มาก
น้อย
กลาง
ที่สุด รู้จัก
94 116 96 27
- 2.91
(23.86) (42.13) (24.37) (6.85) (-)

1. ทํานมีสํวนรํวมกับ
การจัดกิจกรรมฯอยูํ
เสมอ เชํน วางแผนการ
จัดงาน ค๎าขายสินค๎าใน
งาน เป็นเจ๎าหน๎าที่
อาสาสมัครภายในงาน
เป็นต๎น
2. ทํานรู๎สึกมีความ
8
125 189 48 24
ปลอดภัยในชีวติ และ (2.03) (31.73) (47.97) (12.18) (6.09)
ทรัพย์สินจากมิจฉาชีพ
เชํน ล๎วงกระเป๋า
ขโมยของ เป็นต๎น

(-)

3.11

ระดับ
S.D. ความ ลาดับ
คิดเห็น
0.93

ปาน
กลาง

8

0.87

ปาน
กลาง

5
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ตารางที่ 13 (ตํอ)

ด้านเศรษฐกิจ

มาก
ที่สุด
22
(5.58)

ระดับ
ระดับความคิดเห็น
Χ S.D. ความ ลาดับ
ปาน
น้อย ไม่
มาก
น้อย
คิดเห็น
กลาง
ที่สุด ตอบ
187 143 33
9
- 3.46 0.82 มาก 1
(47.46) (36.29) (8.38) (2.28) (-)

3. มีการสนับสนุน
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ประเพณี
และเอกลักษณ์ของ
ชุมชนท๎องถิ่นจากการ
จัดกิจกรรม
4. การจัดกิจกรรมนี้ทา 18 163 181 25
ให๎ทํานรู๎สึกภาคภูมิใจ (4.57) (41.37) (45.94) (6.35)
ในท๎องถิ่นของทําน
5. การจัดกิจกรรมนี้ทา 23 180 130 58
ให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ (5.84) (45.69) (32.99) (14.72)
ดีของคนในชุมชน เชํน
มีการรวมกลุํมกันทา
กิจกรรมตําง ๆ เป็นต๎น
6. การจัดกิจกรรมทา
47 110 156 56
ให๎ทํานเดินทางสัญจร (11.93) (27.92) (39.59) (14.21)
ไปมาได๎อยํางสะดวก
มากขึ้น เชํน มีรถ
โดยสารไว๎บริการ
อยํางเพียงพอ มีป้าย
บอกทางที่ชัดเจน
เป็นต๎น มากกวํากํอน
การจัดกิจกรรม

7
(1.78)

(-)

3.41

0.75

ปาน
กลาง

2

3
(0.76)

(-)

3.41

0.84

ปาน
กลาง

3

25
(6.35)

(-)

3.25

1.05

ปาน
กลาง

4

83
ตารางที่ 13 (ตํอ)

ด้านสังคม

ระดับความคิดเห็น
Χ
ปาน
น้อย ไม่
มาก
น้อย
กลาง
ที่สุด รู้จัก
172 144 53
3
- 2.60
(43.65) (36.55) (13.45) (0.76) (-)

มาก
ที่สุด
7. การจัดกิจกรรมฯ
22
ทาให๎เกิดความขัดแย๎ง (5.58)
ระหวํางคนพื้นที่กับ
นักทํองเที่ยว เชํน
เสียงที่ดังรบกวนหรือ
การใช๎ชีวิตประจาวัน
ที่เปลี่ยนไปทาให๎ผู๎พัก
อาศัยในพื้นที่ไมํพอใจ
เป็นต๎น (-)
8. การจัดกิจกรรมทาให๎ 69 191 91
35
เกิดการเอารัดเอาเปรียบ (17.51) (48.48) (23.10) (8.88)
นักทํองเที่ยวมากขึ้น
เชํน ฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค๎า และ
บริการ เป็นต๎น (-)
9. การจัดกิจกรรมทาให๎ 87 105 145 46
เกิดปัญหาสังคมในพื้นที่ (22.08) (26.65) (36.80) (11.68)
มากขึ้น เชํน ปัญหา
โสเภณี ปัญหายาเสพติด
ปัญหาอาชญากรรม
เป็นต๎น (-)
10. มีการจัดสรร
7
86 236 34
แบํงปันพื้นที่ และ
(1.78) (21.83) (59.90) (8.63)
ผลประโยชน์ที่เสมอภาค
และยุติธรรม

ระดับ
S.D. ความ ลาดับ
คิดเห็น
0.82

น๎อย

9

8
(2.03)

(-)

2.29 0.93

น๎อย

11

11
(2.79)

(-)

2.46 1.05

น๎อย

10

31
(7.87)

(-)

3.01 0.83

ปาน
กลาง

7
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ตารางที่ 13 (ตํอ)

ด้านสังคม

มาก
ที่สุด
34
(8.63)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้อย ไม่
มาก
น้อย
กลาง
ที่สุด รู้จัก
87 171 69 33
(22.08) (43.40) (17.51) (8.38) (-)

11. หากเกิดเหตุการณ์
หรือปัญหาสังคม
ทํานรู๎สึกเชื่อมั่น
กระบวนจัดการ และ
การแก๎ไขปัญหาของ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
เชํน การลักขโมย
ยาเสพติด การขอทาน
ค๎าบริการทางเพศ
สาธารณภัย เป็นต๎น
หมายเหตุ (-) หมายถึง ข๎อคาถามเชิงลบ

Χ

ระดับ
S.D. ความ ลาดับ
คิดเห็น

3.05 1.04

ปาน
กลาง

6

ความคิดเห็นของประชาชนตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ด๎านสังคม พบวํา ประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ มีการสนับสนุนขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของชุมชนท๎องถิ่นจากการจัดกิจกรรม มากเป็นอันดับหนึ่ง
(  = 3.46, S.D. = 0.82) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมนี้ทาให๎
เกิดความรู๎สึกภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง (  = 3.41, S.D. = 0.75) เป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับปานกลาง และการจัดกิจกรรมนี้ทาให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน เชํน มีการ
รวมกลุํมกันทากิจกรรมตําง ๆ เป็นต๎น (  = 3.41, S.D. = 0.84) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปาน
กลาง ตามลาดับ
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ตารางที่ 14 จานวน ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลาดับ ความคิดเห็นของประชาชน
ตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา
ด๎านสิ่งแวดล๎อม (n = 394)
ระดับความคิดเห็น
ด้านสิ่งแวดล้อม มาก
ปาน
น้อย ไม่ Χ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ ตอบ
1. น้าเพื่อการ
55 140 149
47
3
- 2.50
อุปโภค บริโภค
(13.96) (35.53) (37.82) (11.93) (0.76) (-)
ไมํเพียงพอ (-)
2. เกิดมลพิษทางเสียง 83 195
90
25
1
- 2.15
เพิ่มมากขึ้น (-)
(21.07) (49.49) (22.84) (6.35) (0.25) (-)
3. เกิดมลพิษทาง
120 182
64
27
1
- 2.00
อากาศเพิ่มมากขึ้น (30.46) (46.19) (16.24) (6.85) (0.25) (-)
เชํน ฝุ่น ควัน ควัน
จากทํอไอเสียรถ
เป็นต๎น (-)
4. มีปริมาณขยะ
108 211
71
3
1
- 1.93
ในชุมชน และพื้นที่ (27.41) (53.55) (18.02) (0.76) (0.25) (-)
ใกล๎เคียงเพิ่มขึ้น (-)
5. ดูแลความสะอาด 84 210 100
- 3.96
บริเวณพื้นที่หน๎า (21.32) (53.30) (25.38) (-)
(-)
(-)
บ๎านของตนเอง
มากขึ้น
6. ให๎ความดูแล
34 185 167
6
2
- 3.62
เอาใจใสํความ
(8.63) (46.95) (42.39) (1.52) (0.51) (-)
สะอาดพื้นที่บริเวณ
ชายหาดหรือพื้นที่
สาธารณะมากขึ้น

ระดับ
S.D. ความ ลาดับ
คิดเห็น
0.90

น๎อย

5

0.83

น๎อย

6

0.88

น๎อย

8

0.71

น๎อย

9

0.68

มาก

1

0.69

มาก

3
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ตารางที่ 14 (ตํอ)

ด้านสิ่งแวดล้อม

มาก
ที่สุด
10
(2.54)

ระดับ
ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้อย ไม่ Χ S.D. ความ ลาดับ
มาก
น้อย
คิดเห็น
กลาง
ที่สดุ ตอบ
152 151
69
12
- 3.20 0.86 ปาน
4
(38.58) (38.32) (17.51) (3.05) (-)
กลาง

7. อยากมีบทบาท
ในการเรียกร๎อง /
ขับเคลื่อน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติในพื้นที่
ของตนเอง
8. รู๎สึกตื่นตัวใน
36 217 138
1
2
การดูแลรักษา
(9.14) (55.08) (35.03) (0.25) (0.51)
สิ่งแวดล๎อมใน
พื้นที่ของตนเอง
9. สภาพภูมิทัศน์
62 237
87
6
2
ภายหลังการจัดงาน (15.74) (60.15) (22.08) (1.52) (0.51)
มีความไมํสะอาด
และเสื่อมโทรมลง
เชํน มีน้าเนําเสีย
มีขยะบริเวณ
ชายหาด หรือมีขยะ
สิ่งปฏิกูลบริเวณ
สถานที่จัดงาน
เพิ่มขึ้น เป็นต๎น (-)
หมายเหตุ (-) หมายถึง ข๎อคาถามเชิงลบ

(-)

3.72 0.65

มาก

2

(-)

2.11 0.69

น๎อย

7

ความคิดเห็นของประชาชนตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ด๎านสิ่งแวดล๎อม พบวํา ประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรม
สํงเสริมการทํองเที่ยว ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่หน๎าบ๎าน
ของตนเองมากขึ้น มากเป็นอันดับหนึ่ง (  = 3.96, S.D. = 0.68) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
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รองลงมา คือ รู๎สึกตื่นตัวในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ของตนเอง (  = 3.72, S.D. = 0.65)
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก และให๎ความดูแลเอาใจใสํความสะอาดพื้นที่บริเวณชายหาด
หรือพื้นที่สาธารณะมากขึ้น (  = 3.62, S.D. = 0.69) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก ตามลาดับ
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา
ตารางที่ 15 จานวน ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลาดับ ความคิดเห็นของ
ผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว
ในพื้นที่เมืองพัทยา ด๎านเศรษฐกิจ (n = 332)

ด้านเศรษฐกิจ

ระดับ
ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้อย ไม่ Χ S.D. ความ ลาดับ
มาก
น้อย
คิดเห็น
กลาง
ที่สุด ตอบ
192 104
9
- 3.69 0.74 มาก
4
(57.83) (31.33) (-) (2.71) (-)

มาก
ที่สุด
1. คนในพื้นที่มอี าชีพ 27
เสริมมากขึ้น เชํน
(8.13)
ขายของ ขับ
มอเตอร์ไซค์รับจ๎าง
เป็นต๎น
2. คนในพื้นที่มีรายได๎ 16 215
เพิ่มมากขึ้นจากการ (4.82) (64.76)
ขายของหรือขับ
มอเตอร์ไซค์รับจ๎าง
เป็นต๎น
3. เกิดเงินหมุนเวียน
185
ในพื้นที่มากขึ้น เชํน
(-) (55.72)
การซื้อสินค๎า บริการ
ของที่ระลึก เป็นต๎น
4. อยากให๎จัด
55 185
กิจกรรมฯ อยําง
(16.57) (55.72)
ตํอเนื่องจนเกิดเป็น
กิจกรรมการทํองเที่ยว
ประจาปี

90
3
8
(27.11) (0.90) (2.41)

(-)

3.69 0.69

มาก

5

124
19
4
(37.35) (5.72) (1.20)

(-)

3.48 0.66

มาก

7

68
24
(20.48) (7.23)

(-)

3.82 0.79

มาก

2

(-)
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ตารางที่ 15 (ตํอ)
ระดับความคิดเห็น
ด้านเศรษฐกิจ
มาก
ปาน
น้อย ไม่ Χ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ตอบ
5. มีระบบโครงสร๎าง 51 149 110
18
4
- 3.68
พื้นฐานเพื่อรองรับ (15.36) (44.88) (33.13) (5.42) (1.20) (-)
กิจกรรมการทํองเที่ยว
มากขึ้น เชํน ถนน
หนทาง ทางเดินเท๎า
การเดินทาง ระบบ
ขนสํงมวลชน ไฟฟ้า
ประปา การสื่อสาร
เป็นต๎น
6. มีการขยายตัวของ
39 192 82
19
- 3.76
ธุรกิจทํองเที่ยว
(11.75) (57.83) (24.70) (5.72) (-)
(-)
ในพื้นที่ เชํน มีที่พัก
เพิ่มขึ้น ร๎านค๎า
ร๎านอาหารเพิ่มขึ้น
กิจการตําง ๆ เพิ่มขึ้น
เป็นต๎น
7. มี พํอค๎าแมํค๎า
100 136 96
- 4.01
ขาจร/ นอกพื้นที่
(30.12) (40.96) (28.92) (-)
(-)
(-)
เข๎ามาค๎าขายในพื้นที่
มากขึ้น
8. ทํานมีคําใช๎จําย
58 146 104
20
4
- 2.30
เพิ่มมากขึ้นกวําเดิม (17.47) (43.98) (31.33) (6.02) (1.20) (-)
เชํน คําเดินทาง
คําอาหาร คําน้าดื่ม
คําเชําที่พัก เป็นต๎น (-)

หมายเหตุ (-) หมายถึง ข๎อคาถามเชิงลบ

ระดับ
S.D. ความ ลาดับ
คิดเห็น
0.84

มาก

6

0.73

มาก

3

0.77

มาก

1

0.87

น๎อย

8
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ความคิดเห็นของผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา พบวํา ประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ทาให๎เกิดความเปลี่ยนแปลง คือ มีพํอค๎าแมํค๎าขาจร/ นอกพื้นที่ เข๎ามา
ค๎าขายในพื้นที่มากขึ้น มากเป็นอันดับหนึ่ง (  = 4.01, S.D. = 0.77) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับ
มาก รองลงมา คือ อยากให๎จัดกิจกรรมฯ อยํางตํอเนื่องจนเกิดเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวประจาปี
(  = 3.82, S.D. = 0.79) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก และมีการขยายตัวของธุรกิจทํองเที่ยว
ในพื้นที่ เชํน มีที่พักเพิ่มขึ้น ร๎านค๎าร๎านอาหารเพิ่มขึ้น กิจการตําง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต๎น (  = 3.76,
S.D. = 0.73) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก ตามลาดับ
ตารางที่ 16 จานวน ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลาดับ ความคิดเห็นของ
ผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยา ด๎านสังคม (n = 332)

ด้านสังคม

ระดับ
ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย ไม่ Χ S.D. ความ ลาดับ
มาก
น้อย
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ตอบ
5
77 126 103 21
- 2.83 0.91 ปาน
9
(1.51) (23.19) (37.95) (31.02) (6.33) (-)
กลาง

1. ทํานมีสํวนรํวมกับ
การจัดกิจกรรมฯ
อยูํเสมอ เชํน
วางแผนการจัดงาน
ค๎าขายสินค๎าในงาน
เป็นเจ๎าหน๎าที่
อาสาสมัครภายในงาน
เป็นต๎น
2. ทํานรู๎สึกมี
5
86 181
39
21
ความปลอดภัยในชีวติ (1.51) (25.90) (54.52) (11.75) (6.33)
และทรัพย์สินจาก
มิจฉาชีพ เชํน
ล๎วงกระเป๋า ขโมยของ
เป็นต๎น

- 3.05 0.83
(-)

ปาน
กลาง

7

90
ตารางที่ 16 (ตํอ)

ด้านสังคม

ระดับ
ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย ไม่ Χ S.D. ความ ลาดับ
มาก
น้อย
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ตอบ
173 120
34
5
- 3.39 0.73 ปาน
3
(-) (52.11) (36.14) (10.24) (1.51) (-)
กลาง

3. มีการสนับสนุน
ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ประเพณี
และเอกลักษณ์ของ
ชุมชนท๎องถิ่นจากการ
จัดกิจกรรม
4. การจัดกิจกรรมนี้ทา 10 142 154
26
ให๎ทํานรู๎สึกภาคภูมิใจ (3.01) (42.77) (46.39) (7.83)
ในท๎องถิ่นของทําน
5. การจัดกิจกรรมนี้ทา 23 133 132
39
ให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ (6.93) (40.06) (39.76) (11.75)
ดีของคนในชุมชน เชํน
มีการรวมกลุํมกันทา
กิจกรรมตําง ๆ เป็นต๎น
6. การจัดกิจกรรมทา
36
91 140
41
ให๎ทํานเดินทางสัญจร (10.84) (27.41) (42.17) (12.35)
ไปมาได๎อยํางสะดวก
มากขึ้น เชํน มีรถ
โดยสารไว๎บริการอยําง
เพียงพอ มีป้ายบอก
ทางที่ชัดเจน เป็นต๎น
มากกวํากํอนการจัด
กิจกรรม

(-)

- 3.41 0.68
(-)

ปาน
กลาง

2

5
(1.51)

- 3.39 0.73
(-)

ปาน
กลาง

4

24
(7.23)

- 3.22 1.04
(-)

ปาน
กลาง

5
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ตารางที่ 16 (ตํอ)
ระดับ
ระดับความคิดเห็น
ด้านสังคม
มาก
ปาน
น้อย ไม่ Χ S.D. ความ ลาดับ
มาก
น้อย
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ตอบ
7. การจัดกิจกรรมฯ
2
33
81
142 74
- 3.76 0.93 มาก
1
ทาให๎เกิดความขัดแย๎ง (0.60) (9.94) (24.40) (42.77) (22.29) (-)
ระหวํางคนพื้นที่กับ
นักทํองเที่ยว เชํน เสียงที่
ดังรบกวนหรือการใช๎
ชีวิตประจาวันที่
เปลี่ยนไปทาให๎ผู๎พัก
อาศัยในพื้นที่ไมํพอใจ
เป็นต๎น (-)
8. การจัดกิจกรรมทา
47 175 77
24
9
- 2.32 0.90 น๎อย 11
ให๎เกิดการเอารัดเอา (14.16) (52.71) (23.19) (7.23) (2.71) (-)
เปรียบนักทํองเที่ยว
มากขึ้น เชํน ฉวย
โอกาสขึ้นราคาสินค๎า
และบริการ เป็นต๎น (-)
9. การจัดกิจกรรมทาให๎ 60
78 141
40
13
- 2.60 1.04 น๎อย 10
เกิดปัญหาสังคมในพื้นที่ (18.07) (23.49) (42.47) (12.05) (3.92) (-)
มากขึ้น เชํน ปัญหา
โสเภณี ปัญหายาเสพติด
ปัญหาอาชญากรรม
เป็นต๎น (-)
10. มีการจัดสรร
5
72 198
29
28
- 2.99 0.84 ปาน
8
แบํงปันพื้นที่ และ
(1.51) (21.69) (59.64) (8.73) (8.43) (-)
กลาง
ผลประโยชน์ที่เสมอ
ภาค และยุติธรรม
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ตารางที่ 16 (ตํอ)

ด้านสังคม

มาก
ที่สุด
11. หากเกิดเหตุการณ์ 30
หรือปัญหาสังคม ทําน (9.04)
รู๎สึกเชื่อมั่นกระบวน
จัดการ และการแก๎ไข
ปัญหาของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง เชํน การลัก
ขโมย ยาเสพติด
การขอทาน ค๎าบริการ
ทางเพศ สาธารณภัย
เป็นต๎น

ระดับ
ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้อย ไม่ Χ S.D. ความ ลาดับ
มาก
น้อย
คิดเห็น
กลาง
ที่สุด ตอบ
78 145
48
31
- 3.08 1.05 ปาน
6
(23.49) (43.67) (14.46) (9.34) (-)
กลาง

หมายเหตุ (-) หมายถึง ข๎อคาถามเชิงลบ
ความคิดเห็นของผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ด๎านสังคม พบวํา ผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมฯ
ทาให๎เกิดความขัดแย๎งระหวํางคนพื้นที่กับนักทํองเที่ยว เชํน เสียงที่ดังรบกวนหรือการใช๎
ชีวิตประจาวันที่เปลี่ยนไปทาให๎ผู๎พักอาศัยในพื้นที่ไมํพอใจ เป็นต๎น มากเป็นอันดับหนึ่ง (  = 3.76,
S.D. = 0.93) และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมนี้ทาให๎เกิด
ความรู๎สึกภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง (  = 3.41, S.D. = 0.68) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ปานกลาง และมีการสนับสนุนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของชุมชน
ท๎องถิ่นจากการจัดกิจกรรม (  = 3.39, S.D. = 0.73) และการจัดกิจกรรมนี้ทาให๎เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีของคนในชุมชน เชํน มีการรวมกลุํมกันทากิจกรรมตําง ๆ เป็นต๎น (  = 3.39, S.D. = 0.73)
โดยทั้งสองด๎านเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง ตามลาดับ
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ตารางที่ 17 จานวน ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลาดับ ความคิดเห็นของ
ผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยา ด๎านสิ่งแวดล๎อม (n = 332)
ระดับความคิดเห็น
ด้านสิ่งแวดล้อม
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. น้าเพื่อการอุปโภค
42 105 140
41
4
บริโภค ไมํเพียงพอ (-) (12.65) (31.63) (42.17) (12.35) (1.20)
2. เกิดมลพิษทางเสียง
1
3
50
198 80
เพิ่มมากขึ้น (-)
(0.30) (0.90) (15.06) (59.64) (24.10)
3. เกิดมลพิษทาง
85 166
59
20
2
อากาศเพิ่มมากขึ้น
(25.60) (50.00) (17.77) (6.02) (0.60)
เชํน ฝุ่น ควัน ควัน
จากทํอไอเสียรถ
เป็นต๎น (-)
4. มีปริมาณขยะใน
81 184
62
3
2
ชุมชน และพื้นที่
(24.40) (55.42) (18.67) (0.90) (0.60)
ใกล๎เคียงเพิ่มขึ้น (-)
5. ดูแลความสะอาด
91 235
6
บริเวณพื้นที่หน๎าบ๎าน (27.41) (70.78) (1.81) (-)
(-)
ของตนเองมากขึน้
6. ให๎ความดูแลเอาใจ 26 150 152
3
1
ใสํความสะอาดพื้นที่ (7.83) (45.18) (45.78) (0.90) (0.30)
บริเวณชายหาดหรือ
พื้นที่สาธารณะ
มากขึ้น

ระดับ
S.D. ความ ลาดับ
คิดเห็น

ไม่ Χ
ตอบ
- 2.58 0.90
(-)
- 4.06 0.67
(-)
- 2.06 0.85
(-)

ปาน
กลาง
มาก

6

น๎อย

8

2

(-)

1.98 0.72

น๎อย

9

(-)

4.26 0.48

มาก
ที่สุด

1

(-)

3.59 0.66

มาก

4

94
ตารางที่ 17 (ตํอ)

ด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
9
117 143
53
(2.71) (35.24) (43.07) (15.96)

ระดับ
S.D. ความ ลาดับ
คิดเห็น

น้อย ไม่ Χ
ที่สุด ตอบ
10
- 3.19 0.84
(3.01) (-)

ปาน
กลาง

5

3.69 0.62

มาก

3

2.26 0.75

น๎อย

7

7. อยากมีบทบาทใน
การเรียกร๎อง/
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของตนเอง
8. รู๎สึกตื่นตัวในการ
23 185 122
1
1
ดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม (6.93) (55.72) (36.75) (0.30) (0.30) (-)
ในพื้นที่ของตนเอง
9. สภาพภูมิทัศน์
43 177
97
13
2
ภายหลังการจัดงาน (12.95) (53.31) (29.22) (3.92) (0.60) (-)
มีความไมํสะอาด
และเสื่อมโทรมลง
เชํน มีน้าเนําเสีย
มีขยะบริเวณชายหาด
หรือมีขยะ สิ่งปฏิกูล
บริเวณสถานที่จัดงาน
เพิ่มขึ้น เป็นต๎น (-)

หมายเหตุ (-) หมายถึง ข๎อคาถามเชิงลบ
ความคิดเห็นของผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา พบวํา ผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง ในด๎านการดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่
หน๎าบ๎านของตนเองมากขึ้น มากเป็นอันดับหนึ่ง (  = 4.26, S.D. = 0.48) เป็นการเปลี่ยนแปลง
ในระดับมากที่สุดรองลงมา คือ เกิดมลพิษทางเสียงเพิ่มมากขึ้น (  = 4.06, S.D. = 0.67) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับมาก และรู๎สึกตื่นตัวในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ของตนเอง
(  = 3.69, S.D. = 0.62) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก ตามลาดับ
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ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างประชาชน และผู้ประกอบการต่อผลกระทบ
ภาพรวม และรายด้าน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวํางประชาชนกับผู๎ประกอบการในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
โดยพิจารณารายข๎อ มีรายละเอียดดังตํอไปนี้
ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบคําเฉลี่ย และระดับ ความคิดเห็นของประชาชน (n = 394)
และผู๎ประกอบการ (n = 332) ตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ด๎านเศรษฐกิจ จาแนกรายข๎อ
ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ
1. คนในพื้นที่มีอาชีพเสริมมากขึ้น เชํน
ขายของ ขับมอเตอร์ไซค์รับจ๎าง เป็นต๎น
2. คนในพื้นที่มีรายได๎ เพิ่มมากขึ้นจากการ
ขายของหรือขับมอเตอร์ไซค์รับจ๎าง
เป็นต๎น
3. เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้น เชํน
การซื้อสินค๎า บริการ ของที่ระลึก เป็นต๎น
4. อยากให๎จัดกิจกรรมฯ อยํางตํอเนื่องจน
เกิดเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวประจาปี
5. มีระบบโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับ
กิจกรรมการทํองเที่ยวมากขึ้น เชํน ถนน
หนทาง ทางเดินเท๎า การเดินทาง ระบบ
ขนสํงมวลชน ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร
เป็นต๎น
6. มีการขยายตัวของธุรกิจทํองเที่ยว
ในพื้นที่ เชํน มีที่พักเพิ่มขึ้น ร๎านค๎า
ร๎านอาหารเพิ่มขึ้น กิจการตําง ๆ เพิ่มขึ้น
เป็นต๎น

ประชาชน
ผู้ประกอบการ
อันดับ
อันดับ
ระดั
บ
ระดั
บ


3.64 มาก
6
3.69 มาก
4
3.65

มาก

5

3.69

มาก

5

3.53

มาก

7

3.48

มาก

7

3.88

มาก

2

3.82

มาก

2

3.69

มาก

4

3.68

มาก

6

3.71

มาก

3

3.76

มาก

3
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ตารางที่ 18 (ตํอ)
ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ
7. มีพํอค๎าแมํค๎าขาจร/ นอกพื้นที่ เข๎ามา
ค๎าขายในพื้นที่มากขึ้น
8. ทํานมีคําใช๎จํายเพิ่มมากขึ้นกวําเดิม
เชํน คําเดินทาง คําอาหาร คําน้าดื่ม คําเชํา
ที่พัก เป็นต๎น

ประชาชน
ผู้ประกอบการ
อันดับ
อันดับ
ระดับ
ระดับ


4.09 มาก
1
4.01 มาก
1
2.24

น๎อย

8

2.30

น๎อย

8

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด๎านเศรษฐกิจที่ได๎รับระหวํางกลุํม
ประชาชน และกลุํมผู๎ประกอบการจาแนกรายข๎อ โดยทาการจัดลาดับ พบวํามีรายละเอียด ดังนี้
สามลาดับแรก มีความสอดคล๎องกัน ดังนี้
ลาดับที่ 1 ประชาชน และผู๎ประกอบมีความคิดเห็นตรงกันวํา “มีพํอค๎าแมํค๎าขาจร/
นอกพื้นที่ เข๎ามาค๎าขายในพื้นที่มากขึ้น” และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
ลาดับที่ 2 ประชาชน และผู๎ประกอบมีความคิดเห็นตรงกันวํา “อยากให๎จัดกิจกรรมฯ
อยํางตํอเนื่องจนเกิดเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวประจาปี” และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
ลาดับที่ 3 ประชาชน และผู๎ประกอบมีความคิดเห็นตรงกันวํา “มีการขยายตัวของธุรกิจ
ทํองเที่ยวในพื้นที่ เชํน มีที่พักเพิ่มขึ้น ร๎านค๎าร๎านอาหารเพิ่มขึ้น กิจการตําง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต๎น”
และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
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ตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบคําเฉลี่ย และระดับ ความคิดเห็นของประชาชน (n = 394)
และผู๎ประกอบการ (n = 332) ตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ด๎านสังคม จาแนกรายข๎อ
ผลกระทบ
ด้านสังคม
1. ทํานมีสํวนรํวมกับการจัดกิจกรรมฯอยูํเสมอ
เชํน วางแผนการจัดงาน ค๎าขายสินค๎าในงาน
เป็นเจ๎าหน๎าที่อาสาสมัครภายในงาน เป็นต๎น
2. ทํานรู๎สึกมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินจากมิจฉาชีพ เชํน ล๎วงกระเป๋า
ขโมยของ เป็นต๎น
3. มีการสนับสนุนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณี และเอกลักษณ์ของชุมชนท๎องถิ่น
จากการจัดกิจกรรม
4. การจัดกิจกรรมนี้ทาให๎ทํานรู๎สึกภาคภูมิใจ
ในท๎องถิ่นของทําน
5. การจัดกิจกรรมนี้ทาให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ของคนในชุมชน เชํน มีการรวมกลุํมกันทา
กิจกรรมตําง ๆ เป็นต๎น
6. การจัดกิจกรรมทาให๎ทํานเดินทางสัญจรไป
มาได๎อยํางสะดวกมากขึ้น เชํน มีรถโดยสารไว๎
บริการอยํางเพียงพอ มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน
เป็นต๎น มากกวํากํอนการจัดกิจกรรม
7. การจัดกิจกรรมฯ ทาให๎เกิดความขัดแย๎ง
ระหวํางคนพื้นที่กับนักทํองเที่ยว เชํน เสียงที่
ดังรบกวนหรือการใช๎ชีวิตประจาวันที่
เปลี่ยนไปทาให๎ผู๎พักอาศัยในพื้นที่ไมํพอใจ
เป็นต๎น

ประชาชน
ผู้ประกอบการ
อันดับ
อันดับ
ระดั
บ
ระดั
บ


2.91 ปาน 8 2.83 ปาน 9
กลาง
กลาง
3.11

ปาน
กลาง

5

3.05

ปาน
กลาง

7

3.46

มาก

1

3.39

ปาน
กลาง

3

ปาน
กลาง
3.41 ปาน
กลาง

2

3.41

2

3

3.39

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.25

ปาน
กลาง

4

3.22

ปาน
กลาง

5

2.60

น๎อย

9

3.76

มาก

1

3.41

4
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ตารางที่ 19 (ตํอ)
ผลกระทบ
ด้านสังคม
8. การจัดกิจกรรมทาให๎เกิดการเอารัดเอา
เปรียบนักทํองเที่ยวมากขึ้น เชํน ฉวยโอกาสขึ้น
ราคาสินค๎า และบริการ เป็นต๎น
9. การจัดกิจกรรมทาให๎เกิดปัญหาสังคมใน
พื้นที่มากขึ้น เชํน ปัญหาโสเภณี ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต๎น
10. มีการจัดสรร แบํงปันพื้นที่ และ
ผลประโยชน์ที่เสมอภาค และยุติธรรม
11. หากเกิดเหตุการณ์หรือปัญหาสังคม ทําน
รู๎สึกเชื่อมั่นกระบวนจัดการ และการแก๎ไข
ปัญหาของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน
การลักขโมย ยาเสพติด การขอทาน ค๎าบริการ
ทางเพศ สาธารณภัย เป็นต๎น

ประชาชน
ผู้ประกอบการ
อันดับ
อันดับ
ระดับ
ระดับ


2.29 น๎อย 11 2.32 น๎อย 11

2.46

น๎อย

10

2.60

น๎อย

10

ปาน
กลาง
3.05 ปาน
กลาง

7

2.99

8

6

3.08

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.01

6

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด๎านสังคม ที่ได๎รับระหวํางกลุํม
ประชาชน และกลุํมผู๎ประกอบการจาแนกรายข๎อ โดยทาการจัดลาดับ พบวํามีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ 1 ประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมือง
พัทยา “ทาให๎เกิดการสนับสนุนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของชุมชน
ท๎องถิ่นจากการจัดกิจกรรม” และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
ในขณะที่ผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยา “ทาให๎เกิดความขัดแย๎งระหวํางคนพื้นที่กับนักทํองเที่ยว เชํน เสียงที่ดังรบกวนหรือการ
ใช๎ชีวิตประจาวันที่เปลี่ยนไปทาให๎ผู๎พักอาศัยในพื้นที่ไมํพอใจ เป็นต๎น” และเป็นการเปลี่ยนแปลง
ในระดับมาก เชํน เดียวกัน
ลาดับที่ 2 ประชาชน และผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นตรงกันวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา “ทาให๎เกิดความรู๎สึกภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง” และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง
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ลาดับที่ 3 ประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยา “ทาให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน เชํน มีการรวมกลุํมกันทากิจกรรมตําง ๆ
เป็นต๎น” และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง
ในขณะที่ผู๎ประกอบการ มีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยา ทาให๎เกิดการสนับสนุนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของชุมชน
ท๎องถิ่นจากการจัดกิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง
ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบคําเฉลี่ย และระดับ ความคิดเห็นของประชาชน (n = 394)
และผู๎ประกอบการ (n = 332) ตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ด๎านสิ่งแวดล๎อม จาแนกรายข๎อ
ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
ไมํเพียงพอ
2. เกิดมลพิษทางเสียงเพิ่มมากขึ้น
3. เกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น
เชํน ฝุ่น ควัน ควันจากทํอไอเสียรถ
เป็นต๎น
4. มีปริมาณขยะในชุมชน และพื้นที่
ใกล๎เคียงเพิ่มขึ้น
5. ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่
หน๎าบ๎านของตนเองมากขึ้น
6. ให๎ความดูแลเอาใจใสํความ
สะอาดพื้นที่บริเวณชายหาดหรือ
พื้นที่สาธารณะมากขึ้น
7. อยากมีบทบาทในการเรียกร๎อง /
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของ
ตนเอง

ประชาชน
อันดับ
ระดั
บ

2.50
น๎อย
5

ผู้ประกอบการ
ระดับ

2.58
น๎อย

2.15
2.00

น๎อย
น๎อย

6
8

4.06
2.06

มาก
น๎อย

2
8

1.93

น๎อย

9

1.98

น๎อย

9

3.96

มาก

1

4.26

1

3.62

มาก

3

3.59

มาก
ที่สุด
มาก

3.20

ปาน
กลาง

4

3.19

ปาน
กลาง

5

อันดับ
6

4

100
ตารางที่ 20 (ตํอ)
ประชาชน
ผลกระทบ
อันดับ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับ

8. รู๎สึกตื่นตัวในการดูแลรักษา
3.72
มาก
2
สิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ของตนเอง
9. สภาพภูมิทัศน์ภายหลังการจัดงาน 2.11
น๎อย
7
มีความไมํสะอาด และเสื่อมโทรมลง
เชํน มีน้าเนําเสีย มีขยะบริเวณ
ชายหาด หรือมีขยะ สิ่งปฏิกูลบริเวณ
สถานที่จัดงานเพิ่มขึ้น เป็นต๎น

ผู้ประกอบการ
ระดับ

3.69
มาก
2.26

น๎อย

อันดับ
3
7

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม ที่ได๎รับระหวํางกลุํม
ประชาชน และกลุํมผู๎ประกอบการจาแนกรายข๎อ โดยทาการจัดลาดับ พบวํามีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ 1 ประชาชน และผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นตรงกันวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา “ทาให๎เกิดการดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่หน๎าบ๎านของตนเอง
มากขึ้น” เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก และในระดับมากที่สุด
ลาดับที่ 2 ประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยา “ทาให๎รู๎สึกตื่นตัวในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ของตนเอง” และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับมาก
ในขณะที่ผู๎ประกอบการ มีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยา “ทาให๎เกิดมลพิษทางเสียงเพิ่มมากขึ้น” และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
ลาดับที่ 3 ประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยา “ทาให๎เกิดการให๎ความดูแลเอาใจใสํความสะอาดพื้นที่บริเวณชายหาดหรือพื้นที่
สาธารณะมากขึ้น” และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
ในขณะที่ผู๎ประกอบการ มีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยา “ทาให๎รู๎สึกตื่นตัวในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ของตนเอง” และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับมาก
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บทที่ 5
สรุปผลวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการจัดกิจกรรม สํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ทาการ
สารวจด๎วยแบบสอบถามกับประชากรกลุํมเป้าหมาย 2 กลุํม ได๎แกํ
1. ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ตาบลนาเกลือ ตาบลหนองปรือ
ตาบลหนองปลาไหล และตาบลห๎วยใหญํ โดยทาการเก็บข๎อมูลจากตัวแทนครัวเรือน จานวน
394 คน จากนั้น ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบมีระบบ (Systematic sampling) โดยใช๎วิธีการกาหนด
ลาดับให๎กับกรอบของประชากรเรียงตามลาดับ เป็นการกาหนดลาดับแบบแยกหมูํบ๎าน และ
มีการกาหนดให๎ในทุก ๆ ลาดับที่ 60 จะตกเป็นตัวอยําง
2. ผู๎ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา จานวน 332 คน ใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบมีระบบ
(Systematic sampling)โดยใช๎วิธีการกาหนดลาดับให๎กับกรอบของประชากรเรียงตามลาดับ
เป็นการกาหนดลาดับแบบแยกประเภทกิจการ ซึ่งมีการกาหนดให๎ในทุก ๆ ลาดับที่ 5 จะตกเป็น
ตัวอยําง
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ได๎ทาการตรวจสอบความเที่ยงหรือ
ความเชื่อถือได๎ (Reliability) ได๎คําสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach ‘s alpha) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวรวม 3 ด๎าน ได๎แกํ
ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ ผลกระทบด๎านสังคม ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม เทํากับ 0.847 ซึ่งอยูํใน
ระดับดี
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ ได๎แกํ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยทาการ
วิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอ
เดือน โดยใช๎สถิติ การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย
(Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการ
จัดกิจกรรม สํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ตามความคิดเห็นของประชาชน และ
ผู๎ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา ผู๎วิจัยสรุปผลได๎ ดังนี้
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1. ข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา ประชาชนกลุํมตัวอยํางเป็นเพศชาย
มากกวําเพศหญิง แตํมีสัดสํวนที่ใกล๎เคียงกัน มีอายุระหวําง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
สํวนใหญํประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได๎เฉลี่ย 15,001-25,000 บาท ตํอเดือน
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา
ที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ในภาพรวม
และรายทุกด๎านของกลุํมตัวอยํางทั้ง 2 กลุํม อยูํในระดับมาก และเมื่อจาแนกเป็นรายด๎าน กลุํม
ตัวอยํางทั้ง 2 กลุํมมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาสํงผล
กระทบด๎านเศรษฐกิจมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ผลกระทบด๎านสังคม และผลกระทบ
ด๎านสิ่งแวดล๎อม ตามลาดับ สาหรับผลการศึกษารายด๎านสรุปได๎ ดังนี้
2.1 ด๎านเศรษฐกิจ ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาสํงผลกระทบด๎านเศรษฐกิจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ
ตามผลกระทบด๎านบวก พบวํา ประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวใน
พื้นที่เมืองพัทยา สํงผลให๎ มีพํอค๎าแมํค๎าขาจร/ นอกพื้นที่ เข๎ามาค๎าขายในพื้นที่มากขึ้น มากเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ อยากให๎จัดกิจกรรมฯ อยํางตํอเนื่องจนเกิดเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยว
ประจาปี และมีการขยายตัวของธุรกิจทํองเที่ยวในพื้นที่ เชํน มีที่พักเพิ่มขึ้น ร๎านค๎าร๎านอาหาร
เพิ่มขึ้น กิจการตําง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต๎น ตามลาดับ ซึ่งเป็นผลกระทบในด๎านบวก ในขณะที่
ผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา
สํงผลกระทบด๎านเศรษฐกิจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ผู๎ประกอบการมี
ความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา สํงผลให๎ มีพํอค๎าแมํค๎า
ขาจร/ นอกพื้นที่ เข๎ามาค๎าขายในพื้นที่มากขึ้น มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ อยากให๎
จัดกิจกรรมฯ อยํางตํอเนื่องจนเกิดเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวประจาปี และมีการขยายตัวของธุรกิจ
ทํองเที่ยวในพื้นที่ เชํน มีที่พักเพิ่มขึ้น ร๎านค๎าร๎านอาหารเพิ่มขึ้น กิจการตําง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต๎น
ตามลาดับ เชํนกันกับความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นผลกระทบในด๎านบวก
2.2 ด๎านสังคม ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาสํงผลกระทบด๎านเศรษฐกิจในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา ประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยา ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ มีการสนับสนุนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี
และเอกลักษณ์ของชุมชนท๎องถิ่นจากการจัดกิจกรรม มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ
การจัดกิจกรรมนี้ทาให๎เกิดความรู๎สึกภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง และการจัดกิจกรรมนี้ทาให๎
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน เชํน มีการรวมกลุํมกันทากิจกรรมตําง ๆ เป็นต๎น ตามลาดับ
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ซึ่งเป็นผลกระทบในด๎านบวก ในขณะที่ผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาสํงผลกระทบด๎านสังคมในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา ผู๎ประกอบการ มีความคิดเห็นวําการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยา ทาให๎เกิดความขัดแย๎งระหวํางคนพื้นที่กับนักทํองเที่ยว เชํน เสียงที่ดังรบกวนหรือ
การใช๎ชีวิตประจาวันที่เปลี่ยนไปทาให๎ผู๎พักอาศัยในพื้นที่ไมํพอใจ เป็นต๎น มากเป็นอันดับหนึ่ง
ซึ่งเป็นผลกระทบในด๎านลบ ขณะที่รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมนี้ทาให๎เกิดความรู๎สึกภาคภูมิใจ
ในท๎องถิ่นของตนเอง และมีการสนับสนุนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์
ของชุมชนท๎องถิ่นจากการจัดกิจกรรม ตามลาดับนั้น เป็นผลกระทบในทางบวก
2.3 ด๎านสิ่งแวดล๎อม ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาสํงผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา ประชาชนมีความคิดเห็นวําการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว ทาให๎เกิดการ
ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่หน๎าบ๎านของตนเองมากขึ้น มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ
เกิดความรู๎สึกตื่นตัวในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ของตนเอง และเกิดการให๎ความดูแลเอาใจ
ใสํความสะอาดพื้นที่บริเวณชายหาดหรือพื้นที่สาธารณะมากขึ้นตามลาดับ ซึ่งเป็นผลกระทบใน
ด๎านบวก ในขณะที่ผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยาสํงผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา
ผู๎ประกอบการ มีความคิดเห็นวําการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว ทาให๎เกิดการดูแล
ความสะอาดบริเวณพื้นที่หน๎าบ๎านของตนเองมากขึ้น มากเป็นอันดับหนึ่ง และเกิดความรู๎สึกตื่นตัว
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นผลกระทบในด๎านบวก ในขณะที่ผลกระทบ
ด๎านลบ คือ การเกิดมลพิษทางเสียงเพิ่มมากขึ้น
2.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวํางประชาชน และผู๎ประกอบการที่มีตํอ
ผลกระทบฯ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา พบวํา ประชาชน และผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นด๎านภาพรวม
ของผลกระทบ อยูํในระดับมาก เชํน เดียวกัน
และเมื่อพิจารณาผลกระทบเป็นรายด๎านทั้งกลุํมตัวอยํางประชาชน และผู๎ประกอบการ
ตํางก็มีความคิดเห็นวํา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมือง
พัทยา เป็นผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ผลกระทบด๎านสังคม และ
ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม เชํน เดียวกัน
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อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการจัดกิจกรรม สํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ที่ได๎ทาในพื้นที่ และความคิดเห็น
ของประชาชน และผู๎ประกอบการ พบวํา
1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา พบวํา ภาพรวมของผลกระทบ (  = 3.12) เป็นการเปลี่ยนแปลง
ในระดับมาก และความคิดเห็นของผู๎ประกอบการที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา พบวํา ภาพรวมของผลกระทบ (  = 3.24) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับมาก เชํนกัน และผลกระทบภาพรวมของทั้ง 2 กลุํม (  = 3.18) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับมาก
แสดงให๎เห็นวํา กิจกรรมการสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาสามารถสร๎าง
ความเปลี่ยนแปลงให๎เกิดขึ้นทั้งในระบบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม สามารถกํอให๎เกิด
ผลประโยชน์ หรือผลเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต หรือทั้งทางตรง
และทางอ๎อม กับกลุํมเป้าหมายหรือมิใชํกลุํมเป้าหมาย ซึ่งมีความสอดคล๎องกับแนวคิดของ
วรรณา ศิลปอาชา และคณะ (2547 อ๎างถึงใน ฤดีกร เดชาชัย, 2557, หน๎า 73) ที่ให๎ความหมาย
ของคาวําผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงทางขนาด และทิศทางจากสภาพเดิม สํวนผลกระทบ
ทางการทํองเที่ยว คือ การเปลี่ยนแปลงทั้งขนาด และทิศทางจากสภาพเดิมในระบบทาง สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อมอันเนื่องมาจากการจัดการทรัพยากรการทํองเที่ยว เป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร๎าง และกลไกการทางาน
และยังสอดคล๎องกับแนวคิดของ เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ (2551, หน๎า 49 อ๎างถึงใน ฤดีกร
เดชาชัย, 2557, หน๎า 73) ที่ให๎ นิยามของผลกระทบ (Impact) วํา หมายถึง ผลที่เกิดจากการกระทบ
ที่เกิดจากแหลํงกาเนิดเคลื่อนตัว โดยตรงไปกระทบกับผู๎รับผลกระทบแล๎วเกิดปฏิกิริยาตอบโต๎
ผลกระทบทั้งที่เป็นบวกหรือลบเรียกวําผลกระทบโดยตรง (Direct impact) แล๎วผู๎รับผลกระทบหรือ
สิ่งแวดล๎อมรับผลกระทบแล๎วสํงผํานผลกระทบนั้นตํอไปยังบุคคลอื่นหรือสิ่งแวดล๎อมทางสังคม
ตํอไปเกิดเป็นผลกระทบโดยอ๎อม (Indirect impact) การที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือสํงผํานจากแหลํง
รับผลกระทบนี้อาจสํงผลกระทบเดิมหรือสํงผลกระทบใหมํเกิดขึ้นตามมา และหากมีการสํงผําน
ผลกระทบไปเรื่อย ๆ เรียกวํา ผลกระทบตํอเนื่อง (Consequence impact) และสามารถเกิดผลกระทบ
สะสม (Cumulative impact)
นอกจากนี้ยังมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเมืองพัทยา ที่มีความ
ต๎องการให๎เกิดการพัฒนาขีดความสามารถการแขํงขันของชุมชนด๎านการทํองเที่ยวสร๎างความรู๎
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ความเข๎าใจในมิติด๎านการทํองเที่ยว เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล๎อม 3 เป้าหมาย คือ 1) พัฒนาฟื้นฟู
สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํ 2) เพื่อนานักทํองเที่ยวเดินทางสูํพื้นที่
เชื่อมโยงของเมืองพัทยา 3) ยกระดับแหลํงทํองเที่ยวสูํมาตรฐานสากล โดยจากการวางเป้าหมาย
ในเบื้องต๎น สํงผลให๎การจัดกิจกรรมการสํงเสริมการทํองเที่ยวของเมืองพัทยากํอให๎เกิดผลกระทบ
หรือการเปลี่ยนแปลงในด๎านตําง ๆ ไมํวําจะเป็นด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม และด๎านสิ่งแวดล๎อม
ด๎วยเชํนกัน
2. ความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการ ที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัด
กิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาภาพรวมรายด๎าน พบวํา ภาพรวมของผลกระทบ
ด๎านเศรษฐกิจ ตามความคิดเห็นของประชาชน (  = 3.55) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
และความคิดเห็นของผู๎ประกอบการ (  = 3.55) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก เชํนกัน
แสดงให๎เห็นวํา กิจกรรมการสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาสามารถสร๎าง
ความเปลี่ยนแปลงให๎เกิดขึ้นในระบบทางเศรษฐกิจ ทั้งกระบวนการผลิต และกระบวนการกระจาย
สินค๎าหรือบริการ การค๎าขาย การสร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ ทาให๎เกิดการเกิดการไหลเวียน
ของเงินตรา เกิดการขยายตัวของธุรกิจ สอดคล๎องกับแนวคิดของ นิคม จารุมณี (2544, หน๎า 244-252
อ๎างถึงใน ฤดีกร เดชาชัย, 2557, หน๎า 86) ที่ได๎กลําวถึง ผลกระทบการทํองเที่ยวที่มีตํอเศรษฐกิจ
ไว๎วํา ผลกระทบการทํองเที่ยวด๎านบวก คือ การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดการพัฒนาระบบโครงสร๎าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการทํองเที่ยวที่เข๎าสูํแหลํงทํองเที่ยวนั้น ๆ เป็นการกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนา
โครงสร๎างพิเศษไว๎รองรับการทํองเที่ยว เชํน ที่พัก ร๎านอาหาร ร๎านจาหนํายสินค๎าตําง ๆ
ซึ่งประชาชนในท๎องถิ่นสามารถประกอบการ และเป็นเจ๎าของกิจการได๎ด๎วยตนเองทาให๎กํอให๎เกิด
รายได๎ตํอชุมชน
และสอดคล๎องกับแนวคิดของ รชพร จันทร์สวําง (2546, หน๎า 169 อ๎างถึงใน ฤดีกร
เดชาชัย, 2557, หน๎า 86) ที่ได๎กลําววํา ผลกระทบของการทํองเที่ยวที่มีตํอเศรษฐกิจ คือ
การทํองเที่ยวเป็นธุรกิจบริการที่ต๎องพึ่งพาการเข๎ามาของนักทํองเที่ยว ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ และการเมืองระดับท๎องถิ่น กํอให๎เกิดการขยายตัวของธุรกิจทํองเที่ยวขึ้นในพื้นที่
หรือแหลํงทํองเที่ยว กํอให๎เกิดการกระจายรายได๎ และการนารายได๎เข๎าสูํภูมิภาค
นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับแนวคิดของ วรรณา ศิลปอาชา และคณะ (2547, หน๎า 172-177
อ๎างถึงใน ฤดีกร เดชาชัย, 2557, หน๎า 87) ศึกษา ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และตัวชี้วัดที่สาคัญ
โดยได๎กลําวถึง ผลกระทบทางตรงวํา หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช๎จํายของนักทํองเที่ยว
โดยตรงเกี่ยวกับการซื้อสินค๎า และการบริการด๎านการทํองเที่ยวจากผู๎ประกอบการในแหลํง
ทํองเที่ยว และผลกระทบทางอ๎อม หมายถึง ผลกระทบลาดับตํอ ๆ ไปที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลใน
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ธุรกิจทํองเที่ยวหรือหนํวยงานตําง ๆ ที่ได๎รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในรอบแรกจากการทํองเที่ยว
นาเงินไปใช๎จํายเพื่อผลิตสิ่งของหรือบริการมารองรับการทํองเที่ยว เชํน ภาคการเกษตรที่ผลิตพืชผัก
หรือเนื้อสัตว์มาขายให๎แกํผู๎ประกอบการร๎านอาหาร เป็นต๎น อันหมายถึง เกิดการหมุนเวียนของ
เงินตราในระบบเศรษฐกิจนั่นเอง
นอกจากนี้ ยังสอดคล๎องกับแนวคิดของ ชยาภรณ์ ชื่นรุํงโรจน์ (2539, หน๎า 32-41
อ๎างถึงใน อัสมา สิมารักษ์, 2551, หน๎า 32-37) กลําวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น
โดยสํงผลให๎มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวทาให๎มาตรฐานการครองชีพ
ของคนในท๎องถิ่นดีขึ้น สืบเนื่องจาก ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่กํอให๎เกิดการกระจายรายได๎ และ
กระจายโอกาสการจ๎างงานไปสูํคนในท๎องถิ่นมากขึ้น
ในขณะที่ ความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการ ที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาภาพรวมรายด๎าน พบวํา ภาพรวมของ
ผลกระทบด๎านสังคม (  = 3.00) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง และความคิดเห็นของ
ผู๎ประกอบการ (  = 3.05) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง เชํนกัน
นอกจากนี้ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาภาพรวมรายด๎าน พบวํา ภาพรวมของผลกระทบ
ด๎านสิ่งแวดล๎อม (  = 2.80) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง และความคิดเห็นของ
ผู๎ประกอบการ (  = 3.07) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง เชํนกัน
โดยจากผลการศึกษาดังกลําว ยังมีความสอดคล๎องกับการดาเนินยุทธศาสตร์ของ
เมืองพัทยาที่มีความต๎องการสร๎างภาพลักษณ์ใหมํให๎เมืองพัทยา ใช๎เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพ
ในการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ๎นเศรษฐกิจทางด๎านการเพิ่มจานวนนักทํองเที่ยว และเพื่อการ
จับจํายตํอหัว ภายใต๎แนวคิด Pattaya city definitely more หรือ พัทยามีมากกวําที่คุณคิดโดย
เปิดแพคเกจการทํองเที่ยวรูปแบบใหมํ 4 More for your style เพื่อเสนอมุมมองใหมํ ๆ ที่มี
ความโดนเดํน 4 ด๎าน ได๎แกํ
More nature: สัมผัสธรรมชาติได๎มากกวํา ทั้งท๎องทะเลหมูํเกาะ ชายหาด
More color: พบกับความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมดนตรี กีฬา อาหารรสเลิศ และ
สีสันยามค่าคืน
More business: ทุกเจรจาธุรกิจเป็นไปได๎เสมอที่เมืองพัทยา
More life: ตอบสนองความต๎องการของการผักผํอนได๎ทั้งครอบครัว
3. การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการ ที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ด๎านเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ

107
พบวํา ประชาชน และผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นตรงกันวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว
ในพื้นที่เมืองพัทยา ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ มีพํอค๎าแมํค๎าขาจร/นอกพื้นที่ เข๎ามาค๎าขายใน
พื้นที่มากขึ้น มากเป็นอันดับหนึ่ง (  = 4.09) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก และ (  = 4.01)
เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก เชํน เดียวกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศรันยา พรมจิโน
ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และอนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ (2558) ได๎ทาการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการ
ทํองเที่ยวที่มีตํอชุมชนในอาเภอปาย จังหวัดแมํฮํอองสอน” พบวํา ในด๎านเศรษฐกิจ มีการ
เจริญเติบโตมากขึ้น มีความหลากหลายทางอาชีพมากขึ้น
และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นาฏวดี เจือจันทร์ สุนันทา เลาวัณย์ศิริ และวีระพล
ทองมา (2555) ได๎ทาการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการทํองเที่ยวเชิงผจญภัยตํอสิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ: กรณีศึกษา ตาบลแมํแรม อาเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ” ที่พบวํา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงบวกประกอบไปด๎วย การมีสํวนชํวยกระตุ๎นเศรษฐกิจในประเทศ
สร๎างรายได๎ให๎กับประชาชน แตํทั้งนี้ ผลการวิจัยที่กลําววํา เกิดการจ๎างงานภายในชุมชนมากขึ้นนั้น
ไมํสามารถยืนยันได๎อยํางแนํชัด เนื่องจาก ตามที่ผู๎วิจัยได๎ทาการเก็บข๎อมูลที่ได๎มา มิได๎ระบุชัดวํา
พํอค๎าแมํค๎าขาจรที่มีจานวนเพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวนั้น เป็นประชาชนหรือ
ผู๎ประกอบการในชุมชน หรือเป็นประชาชนนอกพื้นที่ มากน๎อยเพียงใด
แตํไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ฤดีกร เดชาชัย (2557) ได๎ทาการศึกษาเรื่อง “การจัดการ
ผลกระทบจากการทํองเที่ยวโดยชุมชนของชนเผําอาขํา จังหวัดเชียงราย” ที่พบวํา ผลกระทบด๎าน
เศรษฐกิจทางลบ คือ การกระจายผลประโยชน์จากการทํองเที่ยวยังไมํทั่วถึง และเป็นธรรมตํอชุมชน
มากนัก และเกิดการกระจุกตัวของผลประโยชน์ทางการทํองเที่ยว เนื่องจาก ผลการศึกษาของผู๎วิจัย
ที่พบวํา ประชาชน และผู๎ประกอบการ มีความคิดเห็นวํา มีพํอค๎าแมํค๎าขาจร/ นอกพื้นที่ เข๎ามาค๎าขาย
ในพื้นที่มากขึ้น แสดงให๎เห็นวํา การเข๎าถึงการจัดพื้นที่ หรือการสนับสนุนให๎เกิดอาชีพ และการ
ค๎าขายของประชาชนทั้งใน และนอกพื้นที่ จากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมือง
พัทยานั้น เกิดการกระจายตัว เปิดโอกาสให๎กับทั้งผู๎ที่อยูํในชุมชน และนอกชุมชน และจากการที่
ประชาชน และผู๎ประกอบการ มีความคิดเห็นวํา มีพํอค๎าแมํค๎าขาจร/ นอกพื้นที่ เข๎ามาค๎าขายในพื้นที่
มากขึ้น แสดงวํา มีพํอค๎าแมํค๎าหรือผู๎ประกอบการหน๎าใหมํ หมุนเวียนเข๎ามาค๎าขายสินค๎าหรือ
บริการมากกวํา พํอค๎าแมํค๎าหรือผู๎ประกอบการหน๎าเดิม หรือมากกวําการกระจุกตัวของพํอค๎าแมํค๎า
ในพื้นที่ นอกจากนี้ การเข๎ามาของพํอค๎าแมํค๎าขาจรนอกพื้นที่นั้น ยังมองได๎ถึงการกํอให๎เกิดรายได๎
จากการขายสินค๎า และบริการตําง ๆ ให๎กับกลุํมพํอค๎าแมํค๎าขาจรได๎ เชํนกัน และยังทาให๎เกิดการ
จับจํายใช๎สอย เกิดการกระจายเม็ดเงิน และรายได๎ในพื้นที่ไปยังบริการตําง ๆ ได๎เชํนกัน
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และยังสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา ที่มีความต๎องการเพิ่มศักยภาพการแขํงขัน
และเป็นการยกระดับให๎เมืองพัทยาเป็นเมืองทํองเที่ยว และการลงทุนในระดับนานาชาติ
จึงได๎กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยจะเน๎นการประสานงานการทางานรํวมกันระหวํางภาครัฐ
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนทุกภาคสํวนในเมืองพัทยาจึงต๎องรํวมกันพัฒนาการทํองเที่ยวในเชิง
บูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันให๎เมืองพัทยาเป็นเมืองทํองเที่ยว และการลงทุน
ชั้นนาของโลก ตามแผนแมํบทการพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) ซึ่งสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาการทํองเที่ยว
แหํงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
4. การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการ ตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ด๎านสังคม เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา
ประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ทาให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลง คือ มีการสนับสนุนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของชุมชน
ท๎องถิ่นจากการจัดกิจกรรม มากเป็นอันดับหนึ่ง (  = 3.46) และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
นําจะเป็นผลมาจาก ความเข๎มแข็งของการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน และผู๎นาชุมชนที่มองวํา
จุดเดํนซึ่งถือวําเป็นจุดขายในเรื่องของการทํองเที่ยวซึ่งนอกเหนือจากสินค๎า และบริการนั่น คือ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และอาหารการกิน ที่เปิดโอกาสให๎สามารถนาเสนอผํานการ
จัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว และสามารถใช๎เป็นจุดดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เดินทางเข๎าสูํพื้นที่
เมืองพัทยาได๎อยํางตํอเนื่อง เป็นไปในลักษณะของแรงเสริม ที่มีสํวนชํวยผลักดันให๎เกิดผลทาง
เศรษฐกิจได๎ จากผลการศึกษาดังกลําวยังสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ฤดีกร เดชาชัย (2557) ได๎
ทาการศึกษาเรื่อง “การจัดการผลกระทบจากการทํองเที่ยวโดยชุมชนของชนเผําอาขํา จังหวัด
เชียงราย” ที่พบวํา ผลกระทบด๎านสังคม ทางบวก คือ การทํองเที่ยวกํอให๎เกิดการเรียนรู๎แลกเปลี่ยน
ระหวํางชุมชนกับนักทํองเที่ยว การทํองเที่ยวทาให๎เกิดความเข๎าใจอันดีระหวํางนักทํองเที่ยว และ
เจ๎าของชุมชน ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และความเข๎าใจอันดีนี้ หมายรวมไปถึง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ทางสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมได๎ เชํนกัน
ในขณะที่ความคิดเห็นของผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา พบวํา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ทาให๎เกิดความขัดแย๎งระหวํางคนพื้นที่กับนักทํองเที่ยว เชํน
เสียงที่ดังรบกวนหรือการใช๎ชีวิตประจาวันที่เปลี่ยนไปทาให๎ผู๎พักอาศัยในพื้นที่ไมํพอใจ เป็นต๎น
มากเป็นอันดับหนึ่ง (  = 3.76) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก จากผลการศึกษาในข๎อนี้อาจเป็น
ผลสืบเนื่องมาจาก สัดสํวนของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ เป็นผู๎ประกอบกิจการที่พักแรม ซึ่งมี

109
ความต๎องการความเงียบสงบ เพื่อให๎ผู๎รับบริการหรือลูกค๎าได๎รับการพักผํอนที่เงียบสงบ และมี
ความเป็นสํวนตัว แตํอยํางไรก็ตาม ผลการศึกษาในข๎อนี้ ยังมีความสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ
ศรันยา พรมจิโน ,ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และอนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ (2558) ได๎ทาการศึกษาเรื่อง
“ผลกระทบของการทํองเที่ยวที่มีตํอชุมชนในอาเภอปาย จังหวัดแมํฮํอองสอน” ที่พบวํา ผลกระทบ
ทางสังคม เกิดการขัดแย๎งขึ้นบ๎าง จากการขาดการทากิจกรรมรํวมกันของคนในชุมชน
นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ นาฏวดี เจือจันทร์, สุนันทา เลาวัณย์ศิริ
และวีระพล ทองมา (2555) ได๎ทาการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการทํองเที่ยวเชิงผจญภัยตํอ
สิ่งแวดล๎อมวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ: กรณีศึกษา ตาบลแมํแรม อาเภอแมํริม จังหวัด
เชียงใหมํ” ที่พบวํา หนึ่งในผลกระทบในแงํลบของการทํองเที่ยว คือ เกิดการขัดแย๎งในชุมชน
เกิดความขัดแย๎งซึ่งกัน และกัน
สาหรับสาเหตุของความขัดแย๎งที่เกิดขึ้น จากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว
ของเมืองพัทยา คาดวํามาจากการขาดการมีสํวนรํวมหรือการรับฟังความคิดเห็นของผู๎ประกอบการ
สํวนใหญํ ที่อาจจะยังขาดความเข๎าใจถึงเหตุผล วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได๎รับจากการ
จัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา
5. การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ด๎านสิ่งแวดล๎อม เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา ประชาชน และผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นตรงกันวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว
ทาให๎เกิดการดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่หน๎าบ๎านของตนเองมากขึ้น มากเป็นอันดับหนึ่ง
(  = 3.96) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก และ (  = 4.26) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
ที่สุด แสดงให๎เห็นวํา ประชาชน และผู๎ประกอบการให๎ความสาคัญกับเรื่องของความสะอาด
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ความสะอาดของหน๎าบ๎านหรือหน๎าร๎านของจนในระดับมาก และมากที่สุด นําจะ
เป็นผลมาจาก การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว ซึ่งถือวําเป็นกิจกรรมที่มีการรํวมกลุํมของ
มวลชนขนาดใหญํ เป็นสาเหตุให๎เกิดการทิ้งขยะหรือเกิดการสร๎างขยะจานวนมาก จนอาจสํงผล
กระทบกับปัญหาด๎านสุขอนามัยความสะอาดของที่พักอาศัยของประชาชน โดยเฉพาะอยํางยิ่งสถาน
ประกอบการ ซึ่งถือวําเป็นแหลํงในการทารายได๎ให๎กับผู๎ประกอบการด๎วย เชํนกัน
และจากผลการศึกษาดังกลําว มีความสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ศรันยา พรมจิโน,
ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และอนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ (2558) ได๎ทาการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการ
ทํองเที่ยวที่มีตํอชุมชนในอาเภอปาย จังหวัดแมํฮํอองสอน” ที่พบวํา ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม
กลุํมตัวอยํางจากการศึกษามองวํา เป็นผลดี และเป็นประโยชน์มากกวํา ในการที่ประชาชนหวงแหน
และอนุรักษ์ธรรมชาติเนื่องจาก เป็นจุดเดํนในเรื่องของการสํงเสริมการทํองเที่ยว ซึ่งนําจะ
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หมายรวมถึง การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่หน๎าบ๎าน พื้นที่หน๎าร๎านหรือกิจการของตนเอง
ซึ่งเปรียบเสมือนจุดขายของการทํองเที่ยวในเมืองพัทยาด๎วย เชํนกัน
และสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ นาฏวดี เจือจันทร์, สุนันทา เลาวัณย์ศิริ และวีระพล
ทองมา (2555) ได๎ทาการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการทํองเที่ยวเชิงผจญภัยตํอสิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ: กรณีศึกษา ตาบลแมํแรม อาเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ” ที่พบวํา
ผลกระทบในแงํลบจากการทํองเที่ยว คือ ปัญหาในเรื่องของปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ฤดีกร เดชาชัย (2557) ได๎ทาการศึกษาเรื่อง
“การจัดการผลกระทบจากการทํองเที่ยวโดยชุมชนของชนเผําอาขํา จังหวัดเชียงราย” ที่พบวํา
ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมด๎านลบ ที่เกิดจากการทํองเที่ยว คือ ขาดการจัดการขยะ และการรักษา
ความสะอาด ปริมาณขยะที่มาจากปริมาณนักทํองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
6. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวํางประชาชน และผู๎ประกอบการตํอผลกระทบ
ภาพรวมรายด๎านจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนกับผู๎ประกอบการตํอผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา พบวํา ภาพรวมของ
ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ ตามความคิดเห็นของประชาชน อยูํในระดับมาก (  = 3.55) และความ
คิดเห็นของผู๎ประกอบการ อยูํในระดับมาก (  = 3.55) เชํนกัน
ในขณะที่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนกับผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา พบวํา ภาพรวมของผลกระทบ
ด๎านสังคม ตามความคิดเห็นของประชาชน อยูํในระดับปานกลาง (  = 3.00) และความคิดเห็น
ของผู๎ประกอบการ อยูํในระดับปานกลาง (  = 3.09) เชํนกัน
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนกับผู๎ประกอบการตํอผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา พบวํา ภาพรวมของผลกระทบ
ด๎านสิ่งแวดล๎อมตามความคิดเห็นของประชาชน อยูํในระดับปานกลาง (  = 2.80) และความคิดเห็น
ของผู๎ประกอบการ อยูํในระดับปานกลาง (  = 3.07) เชํนกัน
จากผลการศึกษาดังกลําว แสดงให๎เห็นวํา กิจกรรมการสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยาเป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นประโยชน์ในเชิงของการกระตุ๎นเศรษฐกิจเป็นหลัก ดังนั้น
ผลกระทบในด๎านสังคม และผลกระทบทางด๎านสิ่งแวดล๎อมจึงเป็นเรื่องที่เมืองพัทยาให๎ความสาคัญ
รองลงมา สาเหตุหนึ่ง อาจมาจากมุมมองวํา เมืองพัทยาเป็นเมืองหลักทางด๎านเศรษฐกิจการ
ทํองเที่ยว ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวพันกับธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข๎อง
กับการทํองเที่ยว การดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชน มีความผูกพันในทางธุรกิจเป็นปัจจัยหลัก
ดังนั้น เมืองพัทยาจึงมุํงเน๎นการสํงเสริมกิจกรรมเป็นการสํงเสริมด๎านเศรษฐกิจมากกวําด๎านอื่น ๆ
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ประกอบกับ การที่ประชาชน ภาคธุรกิจหรือภาครัฐสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือผลผลิตจาก
เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได๎มากขึ้น ยํอมจะทาให๎ภาครัฐสามารถอัดฉีดงบประมาณในการพัฒนา
ด๎านสังคม และสิ่งแวดล๎อมได๎ เชํนกัน ในขณะที่ภาคประชาชนมองวําเรื่องของปากท๎องเป็นเรื่อง
สาคัญ หากสามารถเก็บเกี่ยวเม็ดเงินหรือผลผลิตจากการกระตุ๎นเศรษฐกิจได๎ ก็จะสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน และพัฒนาคุณภาพสังคมรวมไปถึงสิ่งแวดล๎อมได๎ เชํนกัน จึงเป็นสาเหตุให๎
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และผู๎ประกอบการ ให๎ความสาคัญกับมาตรการสํงเสริมเศรษฐกิจ มากกวํา
มาตรการสํงเสริมทางด๎านสังคมหรือสิ่งแวดล๎อม
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด๎านเศรษฐกิจที่ได๎รับระหวําง
กลุํมประชาชน และกลุํมผู๎ประกอบการจาแนกรายข๎อ พบวํา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาประชาชน และผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นตรงกันวํา
มีพํอค๎าแมํค๎าขาจร/ นอกพื้นที่ เข๎ามาค๎าขายในพื้นที่มากขึ้น (  = 4.09) เป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับมาก และ (  = 4.01) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก เชํน เดียวกัน
แสดงให๎เห็นการเคลื่อนย๎ายของกลุํมคนที่ต๎องการเข๎ามาหารายได๎จากการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตเมืองพัทยา จากผลการศึกษาดังกลําวยังสะท๎อนให๎เห็นถึงผลกระทบ
เชิงบวก และผลกระทบในเชิงลบของปรากฏการณ์ข๎างต๎น ดังนี้ ผลกระทบเชิงบวก คือ เกิดการ
หมุนเวียนของเม็ดเงินจาการที่มีพํอค๎าแมํค๎าเข๎ามาในพื้นที่ เกิดการใช๎จํายในการซื้อสินค๎า และ
บริการในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทาให๎มีการกระจายรายได๎ให๎กับประชาชนในวงกว๎าง นอกจากนี้
ประชาชน และผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นตรงกันวํา อยากให๎จัดกิจกรรมฯ อยํางตํอเนื่อง จนเกิด
เป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวประจาปี (  =3.88) และ (  = 3.82) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
เชํน เดียวกันแสดงให๎เห็นวํา การจัดกิจกรรมขึ้นอยํางตํอเนื่องเป็นประจาทุกปีนั้น กํอให๎เกิดผลดี
ทางด๎านเศรษฐกิจ เป็นการกระตุ๎นเศรษฐกิจสามารถทาให๎เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินภายในพื้นที่
ได๎เป็นอยํางดี มีการขยายตัวของธุรกิจทํองเที่ยวในพื้นที่ เชํน มีที่พักเพิ่มขึ้น ร๎านค๎าร๎านอาหาร
เพิ่มขึ้น กิจการตําง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต๎น ซึ่งถือวําเป็นผลกระทบเชิงบวกจากการจัดกิจกรรม
เชํนเดียวกัน
แตํผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น คือ เกิดการแขํงขัน แยํงชิงตลาดผู๎ซื้อหรือนักทํองเที่ยว
มากขึ้น สํงผลให๎พํอค๎าแมํค๎าในพื้นที่ ขาดรายได๎ และโอกาสในการจาหนํายสินค๎าของคนในพื้นที่
จนบางครั้งอาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎งกันระหวํางพํอค๎าแมํค๎าในพื้นที่กับนอกพื้นที่ขึ้นได๎
และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด๎านสังคมที่ได๎รับ ระหวําง
กลุํมประชาชน และกลุํมผู๎ประกอบการจาแนกรายข๎อ พบวํา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ประชาชนมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริม
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การทํองเที่ยวทาให๎เกิดการสนับสนุนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของ
ชุมชนท๎องถิ่นจากการจัดกิจกรรม (  = 3.46) และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
การจัดกิจกรรมนี้ทาให๎เกิดความรู๎สึกภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง (  = 3.41) และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง เป็นลาดับที่ 2 และมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมนี้ทาให๎เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน เชํน มีการรวมกลุํมกันทากิจกรรมตําง ๆ เป็นต๎น (  = 3.41)
และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง เป็นลาดับที่ 3 เชํน เดียวกับความคิดเห็นของ
ผู๎ประกอบการ ทีมีความคิดเห็นวําการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวของเมืองพัทยา ทาให๎เกิด
ความรู๎สึกภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง (  = 3.41) และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง
และการจัดกิจกรรมนี้ทาให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน เชํน มีการรวมกลุํมกันทากิจกรรม
ตําง ๆ เป็นต๎น (  = 3.41) และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง
จากผลการศึกษาดังกลําวแสดงให๎เห็นวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวของ
เมืองพัทยา กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ซึ่งประชาชนมองวํา การจัดกิจกรรม
ดังกลําวนั้น สามารถตํอยอด และสนับสนุนให๎เกิดการแสดงออกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ผํานการ
จัดกิจกรรมดังกลําว ไมํวําจะเป็น วัฒนธรรมทางด๎านการแสดง วัฒนธรรมทางดนตรี วัฒนธรรม
ความเป็นอยูํ รวมไปถึงวัฒนธรรมทางอาหาร สํงผลให๎ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น
ของตน นอกจากนี้ยังมองวํา การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวสามารถกํอให๎เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหวํางคนในชุมชนได๎ นําจะเป็นผลมากจากการเข๎ารํวมกิจกรรม รวมไปถึงบรรยากาศ
การทํองเที่ยวที่มีความคึกคักมากขึ้นกวําชํวงเวลาปกติที่ไมํได๎มีการจัดกิจกรรม รวมไปถึงการมี
สํวนรํวมในการเข๎าชมการแสดงดนตรี การชมพลุดอกไม๎ไฟ หรือการเข๎ารํวมกิจกรรมเนื่องในวันสํง
ท๎ายปีเกํา ต๎อนรับพี่ใหมํ ซึ่งอาจจะเป็นการมีสํวนรํวมในลักษณะของครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
ชุมชน เป็นต๎น ซึ่งถือวําเป็นผลกระทบเชิงบวก ของการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวดังกลําว
ในขณะเดียวกันผู๎ประกอบการ ก็ยังมีความคิดเห็นวํา การจัดกิจกรรมฯ ทาให๎เกิดความ
ขัดแย๎งระหวํางคนพื้นที่กับนักทํองเที่ยว เชํน เสียงที่ดังรบกวนหรือการใช๎ชีวิตประจาวันที่เปลี่ยนไป
ทาให๎ผู๎พักอาศัยในพื้นที่ไมํพอใจ เป็นต๎น (  = 3.76) และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
มากเป็นลาดับที่ 1 ด๎วย นําจะเป็นผลมาจาก ผู๎ตอบแบบสอบถามนั้น ประกอบกิจการที่พักแรม หรือ
กิจการอื่น ๆ ที่มิได๎รับผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมดังกลําว และนําจะได๎รับผลกระทบใน
เชิงลบจากการจัดกิจกรรม เชํน ปัญหาการจราจร ปัญหาเรื่องของที่จอดรถ ปัญหาการใช๎เสียง
จากการแสดงดนตรีภายในกิจกรรมดังกลําว เป็นต๎น ซึ่งถือวําเป็นผลกระทบในเชิงลบจากการ
จัดกิจกรรมดังกลําว
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นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม ที่ได๎รับ
ระหวํางกลุํมประชาชน และกลุํมผู๎ประกอบการจาแนกรายข๎อ พบวํา ผลกระทบเชิงบวก จากการ
จัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ประชาชน และ
ผู๎ประกอบการ มีการดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่หน๎าบ๎านของตนเองมากขึ้น (  = 3.96)
เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก และ (  = 4.26) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมากที่สุด
ประชาชน และผู๎ประกอบการเกิดความรู๎สึกตื่นตัวในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ของตนเอง
(  = 3.72) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก และ (  = 3.69) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
รวมถึง ประชาชนให๎ความดูแลเอาใจใสํความสะอาดพื้นที่บริเวณชายหาดหรือพื้นที่สาธารณะ
มากขึ้น (  = 3.62) และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก นําจะเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการทํองเที่ยวที่เป็นการกระตุ๎นให๎ประชาชน และผู๎ประกอบการหันมาสนใจสภาพ
ความสะอาด และสิ่งแวดล๎อมที่ดีในพื้นที่ของตนเองมากขึ้น โดยมองวํา การรักษาความสะอาด
ในชํวงของการจัดกิจกรรมจะสามารถทาให๎นักทํองเที่ยวเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ยังสามารถ
ขายสินค๎า และบริการได๎มากขึ้นหากหน๎าบ๎านหรือหน๎าสถานประกอบการ รวมไปถึง
สภาพแวดล๎อมในพื้นที่มีความสวยงามสะอาดตา ซึ่งถือวําเป็นผลกระทบเชิงบวกจากการจัด
กิจกรรมดังกลําว เนื่องจาก ผลจากการลงมือทาความสะอาด และความตระหนักในเรื่องของ
ความสะอาดของประชาชน และสถานประกอบการนั้น ได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงความรํวมมือ
รํวมใจกันรักษาความสะอาด และความเอาใจใสํตํอสิ่งแวดล๎อมมากขึ้นด๎วย เชํนกัน
ในขณะเดียวกัน ผลกระทบทางด๎านสิ่งแวดล๎อมในเชิงลบ ตามที่ผู๎ประกอบการได๎แสดง
ความคิดเห็นนั่น คือ การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว ทาให๎เกิดมลพิษทางเสียงเพิ่มมากขึ้น
(  = 4.06) และเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก เนื่องจาก การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว
ทั้ง 3 กิจกรรมอันประกอบไปด๎วย เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา Pattaya international fireworks
festival เทศกาลดนตรีเมืองพัทยา Pattaya music festival และ งานพัทยาเคาท์ดาวน์ Pattaya
countdown เป็นกิจกรรมที่มีการแสดงดนตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต๎องใช๎เสียงอันดัง อาจจะสํงผลให๎
นักทํองเที่ยวที่ต๎องการเดินทางมาพักผํอนด๎วยความสงบ สะท๎อนความคิดเห็นไปยังผู๎ประกอบการ
โรงแรม หรือห๎องพักในละแวกพื้นที่ของการจัดกิจกรรม จึงเป็นสาเหตุให๎เกิดความไมํพอใจในกลุํม
นักทํองเที่ยวที่ต๎องการความสงบในการพักผํอน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยานั้น ถึงแม๎วัตถุประสงค์หลัก
จะเป็นเรื่องของการมุํงเน๎นการกระตุ๎นเศรษฐกิจให๎เกิดขึ้นในพื้นที่ก็ตาม แตํทั้งนี้ทั้งนั้น
จากผลการศึกษาพบวํา ระดับภาพรวมของผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในด๎านสังคม และสิ่งแวดล๎อม
ที่อยูํในระดับปานกลาง สะท๎อนให๎เห็นวํา ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว ยังขาดมิติของ
การให๎ความสาคัญด๎านสังคม และสิ่งแวดล๎อม นอกจากนี้ ยังมีจุดอํอนด๎านการบูรณาการ
การมีสํวนรํวมของภาคประชาชน และภาคธุรกิจเทําที่ควร การมีสํวนรํวมของประชาชน และ
ภาคธุรกิจเป็นไปในลักษณะของการนิ่งเฉย รอคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมแตํ
เพียงอยํางเดียว มิได๎มีการแสดงออกถึงความคิดเห็นในมุมมองของประชาชน และผู๎ประกอบการ
ในด๎านความต๎องการ และผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล๎อม ดังนั้นในกลุํมของประชาชน
เมืองพัทยาควรเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให๎ครอบคลุมทุกกลุํม ไมํวําจะเป็นกลุํมผู๎นา
ชุมชน ประชาชนทั่วไป การเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการกาหนด
นโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน รวมไปถึงชํวงเวลาที่เหมาะสมของการจัดกิจกรรม การให๎ภาค
ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนในการกาหนดผลประโยชน์อันพึงได๎ พึงเสียของตน ซึ่งได๎จากการจัด
กิจกรรมการสํงเสริมการทํองเที่ยวของเมืองพัทยา รวมไปถึงการมอบรางวัลยกยํองบุคคลหรือกลุํม
บุคคลที่ให๎ความรํวมมือหรือแสดงการมีสํวนรํวมกับการจัดกิจกรรมในด๎านตําง ๆ ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
เป็นต๎น
ในขณะที่กลุํมผู๎ประกอบการ ควรมีการเปิดโอกาสให๎ผู๎ประกอบกิจการประเภทตําง ๆ
ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการกาหนด วางแนวนโยบายในการดาเนินกิจกรรม เชํน เดียวกัน
เพื่อที่จะสามารถดาเนินกิจกรรมการสํงเสริมการทํองเที่ยวได๎อยํางครอบคลุมทุกด๎าน ทุกมิติ และ
กํอให๎เกิดผลกระทบทางบวกให๎มากที่สุด ลดการเกิดผลกระทบทางลบให๎เหลือน๎อยที่สุด
อันเนื่องมากจากในการดาเนินนโยบายสาธารณะใดก็ตามมักสํงผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบ
ในด๎านตําง ๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และภาครัฐรวมถึง ระดับประเทศ ยกตัวอยํางผลการศึกษาที่
แสดงให๎เห็นวํา ผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นวําการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวสํงผลให๎เกิดความ
ขัดแย๎งระหวํางคนพื้นที่กับนักทํองเที่ยว เชํน เสียงที่ดังรบกวนหรือการใช๎ชีวิตประจาวันที่เปลี่ยนไป
ทาให๎ผู๎พักอาศัยในพื้นที่ไมํพอใจ เป็นต๎น มากเป็นอันดับหนึ่ง (  = 3.76) และเป็นการเปลี่ยนแปลง
ในระดับมาก สะท๎อนถึงความไมํเข๎าใจในบริบทของการดาเนินธุรกิจของผู๎ที่ประกอบกิจการที่พัก
แรม กับผู๎จัดกิจกรรมนั่น คือ เมืองพัทยา และผู๎ที่สะท๎อนความคิดเห็นผํานผู๎ประกอบการนั่น คือ
นักทํองเที่ยวที่ยังขาดความเข๎าใจซึ่งกัน และกัน ซึ่งเป็นผูป๎ ระกอบกิจการที่พักแรม ที่อาจจะยังขาด
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ความเข๎าใจถึงเหตุผล วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว จึงเป็นหน๎าที่ของเมือง
พัทยาในการที่จะแก๎ไขจุดอํอนในด๎านนี้ ไมํวําจะเป็นการสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมผํานเวที
แสดงความคิดเห็นอยํางจริงจัง การเชิญผู๎ประกอบการเข๎ามามีสํวนรํวมเป็น Partner รํวมกันในการ
จัดกิจกรรม หรือการจัดโปรโมชั่นดึงดูดนักทํองเที่ยวหรือเยียวยานักทํองเที่ยวที่ได๎รับผลกระทบ
จากการจัดกิจกรรม หรือมาตรการทางภาษีสาหรับผู๎ประกอบกิจการที่พักแรมหรือประชาชนที่
ได๎รับผลกระทบจากการจัดกิจกรรม เพื่อให๎ผู๎ประกอบกิจการหรือประชาชน ได๎เป็นกระบอกเสียง
หรือดํานหน๎าในการทาความเข๎าใจกับนักทํองเที่ยว หรือเพื่อให๎ประชาชน ผู๎ประกอบกิจการรู๎สึกวํา
ตนมีสํวนรํวมกับการจัดกิจกรรมของเมืองพัทยา และเป็นหน๎าที่ของตนในการชํวยประชาสัมพันธ์
และสร๎างบรรยากาศให๎การทํองเที่ยวของเมืองพัทยามีบรรยากาศที่ดีมากขึ้นได๎ เป็นต๎น
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น และสร๎างการมีสํวนรํวมให๎ครอบคลุมประชาชนทุกกลุํม
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ในการการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยานั้น ถือเป็นแนวทางที่ดี
ในการกระตุ๎นเศรษฐกิจ เพิ่มเม็ดเงินในพื้นที่ให๎กับภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐ แตํ
เนื่องจาก ในการดาเนินนโยบายตําง ๆ มักเกิดผลกระทบตามมาทั้งผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบ
เชิงลบ ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ๎อม ดังนั้น เพื่อให๎การดาเนินกิจกรรมของภาครัฐ
การมีสํวนรํวมหรือการเชื่อมโยงเครือขํายการทางานรํวมกันอยํางบูรณาการในทุกภาคสํวนจึงมี
ความสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นได๎เป็นอยํางดี เมืองพัทยาในฐานะเป็นผู๎จัดกิจกรรม
จึงควรให๎ความสาคัญกับหนํวยงานภายในสังกัด และหนํวยงานภายนอกรวมถึง ภาคประชาชนให๎
เข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการตําง ๆ ของการดาเนินกิจกรรม เพื่อให๎การดาเนินงานนั้น สามารถ
ขับเคลื่อนไปได๎อยํางครอบคลุมทุกมิติ ทุกด๎าน และทุกภาคสํวน ด๎วย เชํน กํอนการดาเนินกิจกรรม
ควรมีการเชิญหนํวยงานทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ประกอบ
ไปด๎วย พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
สานักงานเจ๎าทําสาขาเมืองพัทยา สาธารณสุขอาเภอบางละมุง สรรพากร สรรพสามิต ฝ่ายปกครอง
อาเภอบางละมุง ท๎องถิ่นข๎างเคียงที่คาดวําจะได๎รับผลกระทบจากการจัดกิจกรรม ป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย หนํวยงานด๎านวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี สานักพัฒนาสังคมเมือง
พัทยา สานักการคลังเมืองพัทยา สานักการสิ่งแวดล๎อมเมืองพัทยา สานักการชํางเมืองพัทยา
ฝ่ายกิจการพิเศษหรือเทศกิจเมืองพัทยา เจ๎าหน๎าที่ตารวจในพื้นที่เมืองพัทยา และพื้นที่ใกล๎เคียง
โรงเรียนตําง ๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา ผู๎นาชุมชน ผู๎นากลุํมองค์กรตําง ๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา ตัวแทน
สถานประกอบการ และผู๎ประกอบกิจการตําง ๆ ที่จะเป็นผู๎ได๎รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์
จากการจัดกิจกรรม ในพื้นที่เมืองพัทยา สื่อมวลชน เป็นต๎น เพื่อเข๎ารํวมการประชุมวางแผน และ
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มีสํวนรํวมดาเนินการในสํวนที่ตนเองรับผิดชอบ หรือมีสํวนเกี่ยวข๎อง กับการจัดกิจกรรมใน
กระบวนการตําง ๆ ทุกขั้นตอน นําจะเป็นการดาเนินกิจกรรมได๎อยํางครอบคลุมทุกมิติ และเกิดการ
มีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงจากคนในสังคม ทุกกลุํม ทุกระดับ ทุกภาคสํวน และยังเป็นการสร๎าง
ความรู๎สึกถึงความเป็นเจ๎าของ ความเป็นเจ๎าบ๎าน ให๎เกิดกับประชาชนในพื้นที่ได๎อีกทางหนึ่งด๎วย
นอกจากนี้ กํอนการดาเนินงาน ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมในแงํมุมของ
การมีสํวนรํวมในการชํวยกันรักษาสิ่งแวดล๎อม ความสะอาด ความปลอดภัย การเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี
การเป็นนักทํองเที่ยวที่ดี รวมไปถึงวัฒนธรรม วิธีปฏิบัติตามบริบทท๎องที่ ท๎องถิ่นเพื่อให๎เกิด
ความเข๎าใจรํวมกันของทั้งนักทํองเที่ยว และเจ๎าของพื้นที่ ในขณะที่หลังการดาเนินกิจกรรม
แล๎วเสร็จ ควรมีการทาความสะอาด ฟื้นฟู สภาพแวดล๎อมให๎กลับมามีความสวยงาม สะอาดตา
ดังเดิม หรือมากกวําเดิม และควรมีการประเมินการจัดงาน สอบถามความคิดเห็นถึงผลของการ
จัดกิจกรรมในประชาชน สถานประกอบการ นักทํองเที่ยวหรือผู๎ได๎รับผลกระทบทุกกลุํมถึง
ความพึงพอใจ และสิ่งที่ควรแก๎ไขปรับปรุง รวมไปถึงข๎อเสนอแนะที่ต๎องการให๎มีการเพิ่มเติม
ในการจัดกิจกรรมครั้งตํอไปด๎วย เชํนกัน โดยการเข๎ารํวมประเมินผลการจัดกิจกรรมนั่น ควรเป็น
มีหนํวยงานภายนอกสังกัด หนํวยงานภายในสังกัดของเมืองพัทยาหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เข๎ารํวม
การประเมินด๎วย เชํน หนํวยงานด๎านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ควรรํวมกับกรมเจ๎าทํา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใกล๎เคียง ผู๎แทนชุมชน กลุํมองค์กร ภาคประชาชน และเมืองพัทยา
ในการประเมินผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมในการจัดงานทั้งกํอน และหลังการจัดงาน หนํวยงาน
ด๎านความปลอดภัย ตารวจ หนํวยกู๎ภัย สาธารณสุข โรงพยาบาล พัฒนาสังคม และความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ฝ่ายปกครองอาเภอบางละมุง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใกล๎เคียง
ผู๎แทนชุมชน กลุํมองค์กร ภาคประชาชน และเมืองพัทยา ควรรํวมกันประเมินผลกระทบด๎านสังคม
ทั้งกํอนการจัดงาน และหลังการจัดงาน ในขณะที่การประเมินผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ ควรมี
หนํวยงานของเมืองพัทยา รํวมกับ สรรพากร สรรพสามิต ผู๎กระกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นใกล๎เคียง ในการรํวมกันประเมินผลการจัดกิจกรรมทั้งกํอนการจัด และ
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมเป็นต๎น
นอกจากนี้ ควรมีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวน ในการจัดสรรผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมด๎วย เชํน การกาหนด และจัดสรรพื้นที่ในการขายสินค๎า ประเภท
ของสิ้นค๎า สัดสํวนของผู๎ค๎ารายยํอยทั้งจากในพื้นที่ และนอกพื้นที่ การกาหนดราคา มาตรการ
ในการดูแลรักษาความสะอาด มาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการต๎อนรับ
นักทํองเที่ยวเป็นต๎น ในขณะที่ภาคประกอบการ ถือวําเป็นอีกหนึ่งกลุํมที่จะสามารถขับเคลื่อนการ
ดาเนินกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวของเมืองพัทยาให๎เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
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ได๎ เชํนกัน เมืองพัทยาจึงสามารถชํวยให๎การสนับสนุนผู๎ประกอบกิจการตําง ๆ ได๎ด๎วยการเป็น
ตัวกลางในการดึงกลุํมนักทํองเที่ยว และกระจายนักทํองเที่ยวไปยังสถานประกอบการ หรือให๎
นักทํองเที่ยวได๎รับสินค๎า และบริการตําง ๆ ได๎ตรงตามความต๎องการ เชํน การประชาสัมพันธ์
การให๎ข๎อมูลขําวสารผํานสื่อตําง ๆ การจัดทาเว็ปเพจ แฟนเพจ หรือแอพพลิเคชั่นการจัดกิจกรรม
นั้น ๆ เพื่อให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงบริการตําง ๆ ได๎ อยํางสะดวกมากขึ้น การให๎สํวนลด
หรือชํวยจํายสํวนตํางให๎กับนักทํองเที่ยวที่คาดวําจะได๎รับผลกระทบจากการจัดกิจกรรม เป็นต๎น
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ผู๎วิจัยขอเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครั้งตํอไป ดังนี้
1. เนื่องจาก งานวิจัยนี้เป็นการการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในรูปของ
การใช๎แบบสอบถาม (Questionnaries) ในการเก็บข๎อมูล ทาให๎อาจมีข๎อจากัด หรือขาดข๎อมูลเชิงลึก
จากประชาชน และผู๎ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา ดังนั้นในการวิจัยครั้งตํอไปผู๎วิจัยเสนอให๎ควร
ใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มารํวมในการวิจัย จะทาให๎ได๎ผลสรุปที่มีคุณภาพจาก
ความคิดของประชาชน และผู๎ประกอบการมากขึ้น และเพื่อให๎มีข๎อมูลที่ครอบคลุม อีกทั้งยังเป็น
การยืนยันข๎อมูลให๎ถูกต๎องตามข๎อเท็จจริง
2. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการเลือกกลุํมตัวอยํางที่เป็นประชาชน และผู๎ประกอบการใน
เขตพื้นที่เมืองพัทยาเทํานั้น ทั้งที่ในทางปฏิบัติแล๎ว การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวของเมือง
พัทยานั้น มีผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และผู๎ได๎รับผลกระทบเป็นวงกว๎างกวํานั้น ทั้งนักทํองเที่ยว
ประชาชนทั่วไป ประชากรแฝง และผู๎ประกอบการในพื้นที่ใกล๎เคียงกับเมืองพัทยาด๎วย เชํนกัน
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตํอไป ควรทาการศึกษาในกลุํมตัวอยํางที่เป็นนักทํองเที่ยว ประชาชนทั่วไป
ประชากรแฝง และ ผู๎ประกอบการในพื้นที่ใกล๎เคียงกับเมืองพัทยา เพื่อนาผลที่ได๎มาทาการ
เปรียบเทียบกับการวิจัยชิ้นนี้ เพื่อให๎ทราบผลกระทบ และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมใน
ครั้งตํอไป
3. งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการศึกษาการจัดกิจกรรม เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา Pattaya
international fireworks festival เทศกาลดนตรีเมืองพัทยา Pattaya music festival และงานพัทยา
เคาท์ดาวน์ Pattaya countdown ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุํงเน๎นในเรื่องของการกระตุ๎นเศรษฐกิจของ
เมืองพัทยาเป็นสาคัญ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตํอไป จึงควรทาการศึกษากิจกรรมอื่น ๆ ของ
เมืองพัทยาที่มีความเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม พัฒนาด๎านสังคม และสิ่งแวดล๎อมควบคูํไปด๎วย
หรือเป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการรับรู๎หรือการมีสํวนรํวมของประชาชนในเมืองพัทยาที่มีตํอ
กิจกรรมการสํงเสริมด๎านเศรษฐกิจ กิจกรรมการสํงเสริมด๎านสังคม และกิจกรรมการสํงเสริม
ด๎านสิ่งแวดล๎อม วําเป็นเชํนไร
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4. การวิจัยชิ้นนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน และผู๎ประกอบการที่มีตํอ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งตํอไป ควรทาการศึกษาถึงประโยชน์ ความคุ๎มคํา และการรับรู๎ของประชาชนที่มีตํอ
การจัดกิจกรรมตําง ๆ ของเมืองพัทยาเพื่อที่จะสามารถนาผลการศึกษาที่ได๎มาใช๎เป็นแนวทาง
ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอเมืองพัทยา
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชน และผู้ประกอบการที่มีต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่เมืองพัทยา: กรณีศึกษาประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่
เมืองพัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
แบบสอบถามชุดนี้ เป็นสํวนหนึ่งของการวิจัยเพื่อรวบรวมข๎อมูลประกอบการเขียนงานนิพนธ์
ของการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
คาชี้แจง
แบบสอบถามนีจ้ ัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่มีตํอการ
จัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่ เมืองพัทยา รวมถึง ศึกษาความคิดเห็นของผูป๎ ระกอบการในพื้นที่
เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม ที่เกิดขึ้น จากการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่
เมืองพัทยา และนาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว
ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
แบบสอบถามแบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผูต๎ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตํอผลกระทบที่เกิดขึน้ จาก จัดกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่ เมืองพัทยา
ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะ
คาชี้แจง
ในแบบสอบถามสํวนที่ 2 ให๎ใสํเครื่องหมาย ลงในชํองหน๎าข๎อความที่ทํานต๎องการตอบ หรือเติม
ข๎อความใน ชํองวํางตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกับตัวทําน ด๎วยการกาเครื่องหมาย ลงในชํองระดับเพียงชํองเดียว
การแสดง ความเห็นแบํงเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 มากที่สุด ระดับ 4 มาก ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 2 น๎อย
และ ระดับ 1 น๎อยที่สุด
มากที่สุด หมายถึง ทํานเห็นด๎วยอยํางยิ่งกับข๎อความนั้น
มาก หมายถึง ทํานเห็นด๎วยกับข๎อความนั้นมาก
ปานกลาง หมายถึง ทํานไมํสามารถตัดสินใจวําเห็นด๎วย หรือไมํเห็นด๎วย
น๎อย หมายถึง ทํานไมํเห็นด๎วยกับข๎อความนั้น
น๎อยที่สุด หมายถึง ทํานไมํเห็นด๎วยกับข๎อความนั้นอยํางยิง่
อนึ่ง ผู๎วิจัยจึงใครํขอให๎ทํานตอบตามความเป็นจริงข๎อมูลที่ได๎ทั้งหมดนี้ผู๎วิจัยจะเก็บเป็นความลับ
และผู๎วิจัยจะนาข๎อมูล เพื่อใช๎ในการศึกษา และนาเสนอเป็นภาพรวมเทํานั้น ไมํได๎นาเสนอเป็นรายบุคคล

132
จึงขอความกรุณาจาก ผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎ตอบทุกข๎อตามความจริง ผู๎วิจัยขอขอบคุณที่ทํานให๎
ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตอบแบบสอบถามเป็นอยํางดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาใสํเครื่องหมาย ตามข๎อมูล และสภาพที่เป็นจริงลงในชํองวําง
1.ประเภทของผู๎ตอบแบบสอบถาม
( ) ประชาชนในพื้นที่ หมูํที่.............ตาบล...........
( ) ผู๎ประกอบการในพื้นที่
1.1 ทํานประกอบอาชีพใด
1.2 ทํานประกอบกิจการใด
( ) 1. รับราชการ/พนักงานจ๎าง,ลูกจ๎างทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) 1. ประเภทกิจการทีเ่ ป็นทีพ่ ักแรม
( ) 2. พนักงานบริษทั เอกชน
( ) 2. ประเภทกิจการอาหาร และเครื่องดื่ม
( ) 3. รับจ๎างทั่วไป
( ) 3. ประเภทกิจการสถานบันเทิง
( ) 4. เกษตรกรรม
และนันทนาการ
( ) 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................
( ) 4. ประเภทกิจการอื่น ๆ
(โปรดระบุ)...........................
1.1.1 เพศ
( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง
1.1.2 อายุ
( ) 1. อายุต่ากวํา 20 ปี ( ) 2. อายุ 20-30 ปี ( ) 3. อายุ 31-40 ปี
( ) 4. อายุ 41-50 ปี ( ) 5. อายุ 51-59 ปี ( ) 6. อายุ 60 ปี ขึน้ ไป
1.1.3 ระดับการศึกษา
( ) 1. ไมํได๎เรียนหนังสือ ( ) 2. ประถมศึกษา
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนต๎น ( ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
( ) 5. ปวส. / อนุปริญญาตรี ( ) 6. ปริญญาตรี
( ) 7. สูงกวําปริญญาตรี
1.1.4 รายได๎เฉลี่ย (ตํอเดือน)
( ) 1. ต่ากวํา และไมํเกิน 15,000 บาท
( ) 2. 15,001-25,000 บาท
( ) 3. 25,001-35,000 บาท
( ) 4. 35,001 บาทขึน้ ไป

1.2.1 รายได๎เฉลี่ย (ตํอเดือน)
( ) 1. ต่ากวํา 50,000 บาท
( ) 2. 50,001-100,000 บาท
( ) 3. 100,001-150,000 บาท
( ) 4. 150,001 บาทขึ้นไป
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น
1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
1) คนในพื้นที่มีอาชีพเสริมมากขึน้ เชํน ขายของ ขับมอเตอร์ไซค์รบั จ๎าง เป็นต๎น
2) คนในพื้นที่มีรายได๎เพิ่มมากขึน้ จากการขายของหรือขับมอเตอร์ไซค์รับจ๎าง เป็นต๎น
3) เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้น เชํน การซื้อสินค๎า บริการ ของที่ระลึก เป็นต๎น
4) อยากให๎จัดกิจกรรมฯ อยํางตํอเนื่องจนเกิดเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวประจาปี
5) มีระบบโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมการทํองเที่ยวมากขึ้น เชํน ถนน
หนทาง ทางเดินเท๎า การเดินทาง ระบบขนสํงมวลชน ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร เป็นต๎น
6) มีการขยายตัวของธุรกิจทํองเทีย่ วในพื้นที่ เชํน มีที่พักเพิ่มขึ้น ร๎านค๎าร๎านอาหาร
เพิ่มขึ้น กิจการตําง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต๎น
7) มี พํอค๎าแมํค๎าขาจร/ นอกพื้นที่ เข๎ามาค๎าขายในพื้นที่มากขึน้
8) ทํานมีคําใช๎จํายเพิ่มมากขึน้ กวําเดิม เชํน คําเดินทาง คําอาหาร คําน้าดื่ม คําเชําที่พัก
เป็นต๎น
2) ผลกระทบด๎านสังคม
1) ทํานมีสํวนรํวมกับการจัดกิจกรรมฯอยูํเสมอ เชํน วางแผนการจัดงาน ค๎าขายสินค๎า
ในงาน เป็นเจ๎าหน๎าที่อาสาสมัครภายในงาน เป็นต๎น
2) ทํานรู๎สึกมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากมิจฉาชีพ เชํน ล๎วงกระเป๋า
ขโมยของ เป็นต๎น
3) มีการสนับสนุนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของชุมชน
ท๎องถิ่นจากการจัดกิจกรรม
4) การจัดกิจกรรมนี้ทาให๎ทํานรู๎สึกภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของทําน
5) การจัดกิจกรรมนี้ทาให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน เชํน มีการรวมกลุํม
กันทากิจกรรมตําง ๆ เป็นต๎น
6) การจัดกิจกรรมทาให๎ทํานเดินทางสัญจรไปมาได๎อยํางสะดวกมากขึ้น เชํน
มีรถโดยสารไว๎บริการอยํางเพียงพอ มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน เป็นต๎น มากกวํากํอนการ
จัดกิจกรรม
7) การจัดกิจกรรมฯ ทาให๎เกิดความขัดแย๎งระหวํางคนพืน้ ที่กับนักทํองเที่ยว เชํน เสียง
ที่ดังรบกวนหรือการใช๎ชีวิตประจาวันที่เปลี่ยนไปทาให๎ผู๎พักอาศัยในพื้นที่ไมํพอใจ
เป็นต๎น

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สุด
(5)
(3)
(1)
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ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด (4) กลาง (2) ที่สุด
(5)
(3)
(1)

8) การจัดกิจกรรมทาให๎เกิดการเอารัดเอาเปรียบนักทํองเที่ยวมากขึ้น เชํน ฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค๎า และบริการ เป็นต๎น
9) การจัดกิจกรรมทาให๎เกิดปัญหาสังคมในพื้นที่มากขึ้น เชํน ปัญหาโสเภณี ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต๎น
10) มีการจัดสรร แบํงปันพื้นที่ และผลประโยชน์ที่เสมอภาค และยุติธรรม
11) หากเกิดเหตุการณ์หรือปัญหาสังคม ทํานรู๎สึกเชื่อมั่นกระบวนจัดการ และการ
แก๎ไขปัญหาของหนํวยงานทีเ่ กี่ยวข๎อง เชํน การลักขโมย ยาเสพติด การขอทาน
ค๎าบริการทางเพศ สาธารณภัย เป็นต๎น
3) ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม
1) น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ไมํเพียงพอ
2) เกิดมลพิษทางเสียงเพิ่มมากขึ้น
3) เกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึน้ เชํน ฝุ่น ควัน ควันจากทํอไอเสียรถ เป็นต๎น
4) มีปริมาณขยะในชุมชน และพืน้ ที่ใกล๎เคียงเพิ่มขึ้น
5) ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นทีห่ น๎าบ๎านของตนเองมากขึน้
6) ให๎ความดูแลเอาใจใสํความสะอาดพื้นที่บริเวณชายหาดหรือพื้นที่สาธารณะมากขึ้น
7) อยากมีบทบาทในการเรียกร๎อง/ ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ของตนเอง
8) รู๎สึกตื่นตัวในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในพื้นทีข่ องตนเอง
9) สภาพภูมิทัศน์ภายหลังการจัดงาน มีความไมํสะอาด และเสื่อมโทรมลง เชํน มีน้าเนํา
เสีย มีขยะบริเวณชายหาด หรือมีขยะ สิ่งปฏิกูลบริเวณสถานที่จดั งานเพิ่มขึ้น เป็นต๎น
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
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ประวัติย่อของผู้ว ิจัย

ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่งและประวัติการ
ทางาน

ประวัติการศึกษา

นายธนวัฒน์ ตาลทอง
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
77/ 231 หมูํ 4 ตาบลบึง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
พ.ศ. 2550 นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 กองสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2552 นักพัฒนาชุมชน ระดับ 4 กองสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2554 นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 กองสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2557 นักพัฒนาชุมชน ระดับ 6ว. สานักปลัด องค์การบริหารสํวน
ตาบลป่าสัก อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพรํ
พ.ศ. 2558 นักพัฒนาชุมชน ระดับชานาญการ สานักปลัด องค์การบริหาร
สํวนตาบลป่าสัก อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพรํ
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน นักพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักพัฒนาสังคม เมือง
พัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล) สถาบันราชภัฏราช
นครินทร์
พ.ศ. 2563 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา

