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โครงการวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ วช.  
ที่สนับสนุนทุนวิจัย และขอบคุณแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0  
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานอํานวยการแผนงานคนไทย 4.0 ที่ให้โอกาสและคําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิง
ต่อทีมวิจัยเสมอมา ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์  
คุณธเนศ วรศรัณย์ และคุณชัชวาล ม่วงพรวน สําหรับข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ และในการปรับปรุงรายงาน
ให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น รวมท้ังหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0  
ที่อํานวยความสะดวก และช่วยประสานงานในเรื่องต่างๆ ทําให้การดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีเป็นไปอย่างราบรื่น 

ขอขอบคุณ ผู้ประกอบการ แกนนําและตัวแทนชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และจังหวัดเลย ที่กรุณาเสียสละเวลาให้ความร่วมมือ 
ในการให้ข้อมูล โดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจที่พักแรมและร้านอาหารในพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด ที่กรุณาให้
รายละเอียดของข้อมูลรายรับและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ขอบคุณเทศบาลตําบลเชียงคาน และองค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน สํานักงานพ้ืนที่พิเศษ 5 (อพท. 5) ที่กรุณาแบ่งปันข้อมูล  
และให้โอกาสทีมวิจัยได้เข้าพบเพ่ือสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยว 

อน่ึง คณะผู้วิจัยหวังว่ารายงานฉบับน้ีจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป สําหรับ
ข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น คณะผู้วิจัยขอน้อมรับ และยินดีรับฟังคําแนะนําเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism: RT) เป็นหน่ึงในรูปแบบการท่องเที่ยวที่มี
บทบาทสําคัญที่จะทําให้จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวมีความย่ังยืน และยังเป็นส่วนหน่ึงของการเดินทาง 
(journey) มุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (sustainable tourism) ดังน้ันแนวนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจึงเป็นหน่ึงในแนวทางที่จะนําพาการท่องเที่ยวไทยไปสู่การเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
(และ/กิจกรรม) การท่องเที่ยว และความย่ังยืนของการท่องเที่ยวไทยในอนาคต ซึ่งการออกแบบและวางแนวนโยบาย 
มาตรการ และการปฏิบัติตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบจําเป็นต้องมีความเข้าใจถึงผลของการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในส่วนของภาคธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน รวมท้ัง
จําเป็นต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์สําหรับประกอบการวางนโยบายและมาตรการที่เก่ียวข้อง รายงานฉบับน้ี 
จึงมีวัตถุประสงค์หลักที่จะศึกษาถึงผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีต่อธุรกิจ ชุมชน  
และผู้เย่ียมเยือน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวในการศึกษาทั้งทางด้านอุปทานและอุปสงค์
ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

การศึกษาทางด้านอุปทานจะทําให้ทราบต้นทุน-ผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รวมถึงผลท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น และการสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วม
ของคนท้องถิ่น ส่วนการศึกษาด้านอุปสงค์จะทําให้ทราบในเบื้องต้นถึงคุณค่าและมูลค่าที่นักท่องเที่ยวให้กับ
ผลิตภัณฑ์ (และ/กิจกรรม) การท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) และปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรม
ที่รับผิดชอบในขณะที่ท่องเที่ยว รวมถึงการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือจุดหมายปลายทางที่มี 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นสารสนเทศสําคัญสําหรับใช้ประกอบการกําหนด
นโยบาย และมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการจัดการและการดําเนินการตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่จะนําไปสู่การเพ่ิมคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวไทย และยังส่งผลต่อเน่ืองต่อการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย รวมถึงความย่ังยืนของการทอ่งเที่ยวไทยในอนาคต 

1. ผลของการจัดการอย่างรบัผดิชอบที่มีต่อผูป้ระกอบการ 

ผู้ประกอบการโรงแรมประเภทบูติกโฮเทลที่เป็นกรณีศึกษาดําเนินกิจกรรมหลักที่สําคัญ 3 กิจกรรม  
ที่เข้าข่ายและเป็นไปตามแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ซึ่งสามารถช่วยประหยัดต้นทุน 
ในการดําเนินงาน กิจกรรมหลักทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การประหยัดการใช้นํ้า และ 
การลดการใช้พลาสติกภายในโรงแรม โดยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าดําเนินการโดยการเปลี่ยนหลอดไฟมาเป็น
หลอดแบบ LED การใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ในการให้แสงสว่างในพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น ลานจอดรถ สวน  
พ้ืนที่โล่งที่อยู่นอกห้องพัก เป็นต้น กิจกรรมเหล่าน้ีสามารถช่วยลดต้นทุนการดําเนินงานให้กับผู้ประกอบการ 
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ได้ประมาณ 3.24-4.57 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน ขณะที่กิจกรรมการประหยัดนํ้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนมาใช้ 
ชักโครกและก๊อกนํ้าแบบประหยัด รวมถึงการขอความร่วมมือให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ํา (มีผู้ให้ความร่วมมือไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของผู้เข้าพักทั้งหมด) กิจกรรมเหล่าน้ีสามารถช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ 1.08-1.37 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน 
สําหรับการลดการใช้พลาสติกที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่สามารถ
ทําให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนขวดนํ้าที่ให้บริการในห้องพักจากขวดพลาสติกมาเป็น 
ขวดแก้ว จะสามารถช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ 1.28-1.96 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน ดังน้ัน การดําเนินกิจกรรมทั้ง  
3 กิจกรรม จะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้ประมาณ 5.60-7.90 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน โดยความแตกต่างของ
ต้นทุนที่ประหยัดได้จะขึ้นอยู่กับขนาดของโรงแรมและอัตราการเข้าพัก (occupancy rate) 

สําหรับกิจกรรมที่ผู้ประกอบการโรงแรมต้องแบกรับภาระต้นทุนเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ 
การจัดการขยะที่ต้องจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตราที่แตกต่างกัน 
(ประมาณ 150-250 บาท/เดือน) ซึ่งผู้ประกอบการจะมีต้นทุนเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.26-0.34 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน  
(ผู้เข้าพัก 1 คน จะก่อขยะประมาณ 0.50 กิโลกรัม) ส่วนเรื่องการจัดการนํ้าเสีย โรงแรมส่วนใหญ่จะมีการวางถังบําบัด
นํ้าเสีย (ถังแซท) มาต้ังแต่เริ่มต้นก่อสร้างโรงแรม และยังไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการหรือบําบัดนํ้าเสีย นอกจากน้ี 
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ เช่น การอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่า เป็นต้น ยังเป็นอีกหน่ึงกลุ่มกิจกรรมที่ทําให้
ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพ่ิมขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การดําเนินการอย่างรับผิดชอบของโรงแรมยังได้ช่วยสร้างผลประโยชน์เชิงคุณค่าในระยะยาว
ให้กับโรงแรม โดยการดําเนินการดังกล่าวจะช่วยทําให้โรงแรมมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในเรื่องของความเป็นโรงแรมสีเขียว
หรือโรงแรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนํามาสร้างมูลค่าได้ในอนาคต 

ตารางที่ 1  ผลของกิจกรรมการดําเนินงานอย่างรับผิดชอบของโรงแรมบูติกโฮเทลที่เป็นกรณีศึกษา 
กิจกรรม ต้นทุนท่ีลดลงเฉล่ีย (บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน) 

1) การประหยัดพลังงาน 3.24-4.57 
2) การประหยัดน้ํา 1.08-1.37 
3) การจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม 1.28-1.96 

รวมทั้ง 3 กิจกรรม 5.60-7.90 
ต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจัดการขยะ (บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน) 0.26-0.34 

2. ผลของการจัดการอย่างรบัผดิชอบที่มีต่อชมุชน 

ชุมชนท่องเที่ยวที่มีการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จะได้รับ
ผลประโยชน์ในเบ้ืองต้นจากการเช่ือมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น การให้บริการที่พักแรม การขายอาหารและเครื่องดื่ม 
การขายของที่ระลึก การขายกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น นอกจากน้ี ยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกัน
ภายในชุมชนเพ่ือมาดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงพ่ึงพาตลาดดูงานเป็นสําคัญ 
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นอกจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ผลการประเมินราคาเงา (shadow price) ยังพบว่า เพ่ือให้ 
ความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถิ่นคนหน่ึงที่ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมและรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ในท้องถิ่นของตนเองเท่ากับคนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมและรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่น
ของตนเองต้องชดเชยด้วยรายได้ประมาณ 11,000 และ 8,200 บาท/เดือน ตามลําดับ หรืออาจกล่าวได้ว่า ราคาเงา
ของการที่คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นของตนเอง 
มีค่าประมาณ 11,000 และ 8,200 บาท/เดือน ตามลําดับ 

นอกจากน้ี การที่คนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (วัดผ่านความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต) ได้ช่วยกระตุ้น
ให้คนท้องถิ่นมีการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นตนเองเพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกับการให้
ข้อมูลกับคนท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดการและดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เกิดขึ้น 
ภายในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ข้อมูลเก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น 

สําหรับกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากกรณีศึกษาที่เทศบาลตําบลเชียงคาน พบว่า เทศบาลฯ 
มีการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใน 3 เรื่องสําคัญ ได้แก่ การจัดการ 
และการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชน การจัดการขยะ และการดูแลในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ ที่มัก
เก่ียวข้องกับการดูแลสาธารณูปโภคและความปลอดภัย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม 
ที่สนับสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียว ทั้งน้ี การจัดการขยะถือเป็นภาระทางด้านงบประมาณที่สําคัญที่เทศบาลฯ  
ต้องแบกรับ โดยจากการประมาณการ พบว่า พ.ศ. 2562 เทศบาลฯ ต้องแบกรับภาระด้านงบประมาณในการ 
จัดการขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวประมาณ 0.47 บาท/คน (นักท่องเที่ยว 1 คน จะก่อขยะประมาณ 0.60 กิโลกรัม/คน) 
ซึ่งจากจํานวนนักท่องเที่ยว 1.12 ล้านคน ใน พ.ศ. 2562 เทศบาลฯ ต้องใช้งบประมาณถึง 0.49 ล้านบาท (หรือ
ประมาณร้อยละ 28 ของงบประมาณรายจ่ายงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เป็นงบดําเนินการ) ในการจัดการ
กับขยะประมาณ 663.24 ตัน (หรือประมาณร้อยละ 28.37 ของปริมาณขยะทั้งหมดที่เทศบาลฯ จัดเก็บได้) 

3. ผลของการจัดการอย่างรบัผดิชอบที่มีต่อผูเ้ย่ียมเยือน 

การเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) ของผู้ เย่ียมเยือน ณ จุดหมายปลายทางของ 
การท่องเที่ยวที่ไปเยือนทําให้ผู้เย่ียมเยือนได้รับความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้น ซึ่งจากผลการประเมินราคาเงา (shadow price) ทําให้ทราบว่า เพ่ือให้ความพึงพอใจในการไปเยือนเชียงคาน
ของผู้เย่ียมเยือนคนหน่ึงที่ไม่ได้ไปเดินถนนคนเดินเชียงคานเท่ากับผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนเชียงคานแล้วได้เดินเย่ียมชม
หรือซื้อของในถนนคนเดินเชียงคาน ต้องชดเชยด้วยจํานวนเงินประมาณ 2,500 บาท/คน/ทริป หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ราคาเงาของการเดินเย่ียมชมหรือซื้อของในถนนคนเดินเชียงคานมีค่าประมาณ 2,500 บาท/คน/ทริป ในขณะที่
การเดินเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนจะมีราคาเงาประมาณ 2,220 บาท/คน/ทริป (สําหรับกรณีชุมชน
เชียงคาน) และ 1,200 บาท/คน/ทริป สําหรับกรณีชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
 นอกจากน้ี การที่ผู้เย่ียมเยือนมีความพึงพอใจในการมาเยือนเพ่ิมขึ้นยังมีผลทําให้ผู้เย่ียมเยือนมีพฤติกรรม 
ที่รับผิดชอบในขณะที่ท่องเที่ยว และมีผลต่อการเลือกจุดหมายปลายทาง เช่นเดียวกับ การมีส่วนร่วมในสังคม 
และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน เป็นอีกสองสิ่งสําคัญ
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ที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนเม่ือไปเยือนจุดหมายปลายทาง และยังมีผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางเพ่ือการท่องเที่ยวของตนเอง 

4. ข้อเสนอแนะ 

1) ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจทางธุรกิจที่เพียงพอในการจูงใจให้ภาคธุรกิจที่สนใจ
หันมาจัดการและดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่น การกําหนดระเบียบราคาในการเบิก
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการให้มีระดับราคาสูงขึ้นหากเลือกใช้บริการธุรกิจที่พักหรือร้านอาหารที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน green hotel หรือ green restaurant หรือมีการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การลดค่าไฟฟ้าและ/ค่านํ้าประปาให้กับสถานประกอบการหากมีการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าและการใช้นํ้า เป็นต้น 

2) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเข้ามาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระยะยาว
จากการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้กับผู้ประกอบการ รวมถึง 
การสนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการและการดําเนินงานที่นํามาสู่ความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการจัดหาแหล่งสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าให้กับผู้ประกอบการท่ีต้องการจัดการและ
ดําเนินงานตามแนวทางดังกล่าว โดยเฉพาะในเร่ืองของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การประหยัดการใช้นํ้า และ
การดูแลและการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ต้องมีการลงทุนในระยะแรกค่อนข้างสูง 

3) ควรปรับปรุงและออกกฎหมายท่ีให้อํานาจกับหน่วยงานและ/องค์กรท้องถิ่น (เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก่อขยะและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นของการท่องเที่ยว 
เพ่ือนํารายรับดังกล่าวมาใช้ในการจัดการขยะ และดูแลพัฒนาสาธารณูปโภค รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น 

4) การสนับสนุนและดําเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรเป็นไปในลักษณะ
ของการเสริมให้ชุมชนมีทุนสังคมที่เข้มแข็งมากขึ้น ผ่านการทํางานร่วมกันในลักษณะของการเป็นเครือข่ายเช่ือมโยง
กันแทนการทํางานเป็นกลุ่มหรือแบ่งแยกการทํางานภายในชุมชนเดียวกัน 

5) หากต้องการกระตุ้นให้คนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบของท้องถิ่น ภาคส่วนที่เก่ียวข้องควรเปิดโอกาสและจัดเวทีให้คนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการ
และการดําเนินงาน รวมทั้งการให้ข้อมูลกับคนท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่น 
อยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ข้อมูลเก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

6) การรับรู้เก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวและการรับรู้เก่ียวกับการดําเนินงานของจุดหมายปลายทาง 
จะช่วยให้ผู้เย่ียมเยือนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบในขณะที่ไปเยือนจุดหมายปลายทาง และยังมีผลต่อการเลือก
จุดหมายปลายทางที่มีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังน้ัน ภาคส่วนที่เก่ียวข้องจึงควรมีการจัดทํา
และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น คลิปวิดีโอ การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย 
(social media) การใช้อินฟูลเอนเซอร์ (influencer) ฯลฯ ที่สามารถสื่อสารได้โดยตรงกับนักท่องเที่ยวหรือ 
ผู้ที่สนใจ เป็นต้น 



บทคัดย่อ

 รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีต่อธุรกิจ 
ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวในการศึกษาทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์
ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาที่สําคัญ 3 วิธี ได้แก่ การประเมินต้นทุน-ผลตอบแทน
ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ 2) การประเมินราคาเงาตามแนวคิด life satisfaction approach (LSA) และ  
3) การประยุกต์ใช้สมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของแบบจําลอง 
 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการอย่างรับผิดชอบช่วยลดต้นทุนการดําเนินงานให้กับผู้ประกอบการโรงแรม
ประเภทบูติกโฮเทล โดยเฉพาะกิจกรรมที่เก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การใช้นํ้า และการลดการใช้พลาสติก 
ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 3.24-4.57, 1.08-1.37 และ 1.28-1.96 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน ตามลําดับ ขณะที ่
การจัดการขยะจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น โดยมีต้นทุนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 0.26-0.34 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน 
เช่นเดียวกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ เช่น การอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  
การดําเนินการอย่างรับผิดชอบของโรงแรมช่วยสร้างผลประโยชน์เชิงคุณค่าในระยะยาวในเชิงของภาพลักษณ์ของ
การเป็นโรงแรมสีเขียวหรือโรงแรมที่มีความผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถนํามาสร้างมูลค่าได้ในอนาคต 
 สําหรับชุมชนได้รับประโยชน์หลักจากการเช่ือมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น โอกาสทางธุรกิจ การจ้างงาน เป็นต้น ขณะที่คนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมและรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยว
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 การศึกษานี้ได้ให้ข้อเสนอแนะบางประการเพ่ือการขยายแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
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และการดําเนินงานของจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่เป็นไปตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้โดยตรงกับนักท่องเที่ยวและ/คนที่สนใจ 



  



Abstract

This report aims to study the effects of responsible tourism management on businesses, 
communities, and visitors by applying the concept of tourism economics in the study of both 
the supply and demand of responsible tourism. Three important methods are applied in this 
study. These methods consist of the cost-benefit analysis based on the economics concept, 
the shadow price valuation based on life satisfaction approach (LSA), and structural equation 
model (SEM) to examine the causal relationship of the model. 

The results of the study found that responsible management helps to reduce the 
operating costs of boutique hotels, especially activities related to electricity saving, water usage, 
and reducing the use of plastic. These activities can reduce the cost by about 3.24-4.57, 1.08-
1.37 and 1.28-1.96 Baht/guest, respectively. Waste management will be an additional burden 
with an average increase in cost about 0.26-0.34 Baht/guest, as well as conservation-related 
activities such as preserving old wooden houses. However, responsible hotels can provide long-
term benefits in terms of the image of being a green hotel or a socially and environmentally 
responsible hotel that can bring future value. 

The main benefit for communities is derived from linking economic benefits to the 
community in various ways, such as business opportunities, employment, etc. Local people 
who are involved and understand responsible tourism management, will be people with a 
better quality of life (with a shadow price) and willing to support responsible tourism 
management. On the other hand, the local government must bear the burden of budget for 
waste management caused by tourism (0.60 kg/person or 0.47 Baht/person). This includes taking 
care of safety and infrastructure. 

Visitors will experience increased satisfaction by participating in responsible tourism 
activities. They will be willing to spend more on satisfaction derived from participating in such 
activities (with shadow prices). Furthermore, an increased satisfaction will also result as visitors 
become more responsible while traveling. This will affect their choice of travel destinations. 

This study offers some suggestions for expanding guidelines to extend responsible 
tourism management. The government should have policies that create business incentives for 



x 

entrepreneurs, including, educating, and creating understanding among tourism destination 
stakeholders on the long-term effects of responsible tourism management. The dissemination 
of information in accordance with responsible tourism guidelines is the key. This should be 
communicated directly to tourists and interested parties. 
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความสาํคญัและที่มาของปัญหา 

การพัฒนาการท่องเท่ียวของไทยในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา (ก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19) 
ประสบความสําเร็จอย่างเด่นชัดในด้านการเพ่ิมขึ้นของรายรับและขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเห็นได้จาก
การเพ่ิมขึ้นของจํานวนและรายรับจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไทยสามารถ
ก้าวสู่การเป็นหน่ึงในสี่ประเทศที่มีรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากท่ีสุดในโลก (UNWTO, 2020) 
ขณะเดียวกัน ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวยังกลายมาเป็นหน่ึงในภาคเศรษฐกิจสําคัญของไทยทั้งในแง่ของการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและการจ้างงาน โดยใน พ.ศ. 2562 ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการจ้างงานในภาคการท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 12 ของการจ้างงานท้ังหมด 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) อย่างไรก็ตาม ดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและ
การท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ที่รายงานโดย World Economic Forum 
(WEF) แสดงให้เห็นว่า กว่าทศวรรษที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2552) การท่องเที่ยวไทยยังคงมีปัญหาในเรื่อง
ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคม-วัฒนธรรม และ
ความปลอดภัยภายในประเทศ (WEF, 2009; 2019) ขณะที่การระบาดของโรไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ใน พ.ศ. 2563 
แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของไทยในการพ่ึงพาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพ่ึงพาตลาดต่างประเทศ
ที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 71 (WTTC, 2020) 

การพัฒนาการท่องเท่ียวที่ ย่ังยืน (sustainable tourism) เป็นหน่ึงในเป้าหมายสําคัญทั้งในระดับ
นานาชาติและระดับชาติ โดยการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวเป็นการคํานึงถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยว 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนพ้ืนฐานของการเพ่ิม
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (UNEP and UNWTO, 2005) ขณะเดียวกันก็ต้องลดผลกระทบเชิงลบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยว หรืออาจกล่าวได้ว่า ความย่ังยืนของจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
สามารถเกิดขึ้นได้หากมีการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลในสามมิติที่สําคัญ ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Dredge, 2008; Mathew and Sreejesh, 2017) สําหรับประเทศไทย 
การสร้างความย่ังยืนให้กับการท่องเที่ยวถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2560-2564) ต่อเน่ืองจนถึงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) ที่ได้มีการระบุ
เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปที่มิติสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยหวังว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่า มีความสามารถ 
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ในการปรับตัว เติบโตอย่างย่ังยืนและสร้างการมีส่วนร่วมในสังคม รวมทั้งมุ่งหวังที่จะสร้างพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งให้กับ
การเติบโตของการท่องเที่ยวไทย นอกจากน้ี การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนอาจเป็นหน่ึงในแนวทางที่หลาย
ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวจะนํามาใช้และให้ความสําคัญมากขึ้นหลังจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 โดยเฉพาะในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่ึงในแนวโน้ม
สําคัญของการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการระบาดของโควิด-19 

ทั้งน้ีหากพิจารณาตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
มีเป้าหมายที ่ต ้องการให้เก ิดสวัสดิการสูงสุด (welfare maximization) กับสังคม (Diallo, Diop-Sall, 
Leroux and Valette-Florence, 2015; Zhang, 2016; Prince and Ioannides, 2017; Zagonari, 2019)  
ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อราคาซื้อขายบริการท่องเท่ียวอยู่ ณ ระดับดุลยภาพ (equilibrium) และแสดงให้เห็นถึง 
การจัดการการท่องเที่ยวที่มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะพบได้ในกรณีตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของไทยไม่ได้เป็นไปตามเง่ือนไขในอุดมคติดังกล่าว ราคาของบริการท่องเที่ยว 
ที่เกิดขึ้นไม่ได้สะท้อนถึงต้นทุนทั้งหมด เน่ืองจากมีผลกระทบเชิงลบ (negative impact) หรือผลกระทบ
ภายนอก (externalities) ที่เป็นต้นทุนของการท่องเที่ยว ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในต้นทุนเอกชน (private costs) ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายความว่า ราคาของบริการท่องเที่ยวในกรณีดังกล่าวไม่เท่ากับต้นทุนสังคม (social costs) 
อย่างไรก็ตาม หน่ึงในแนวทางที่สามารถลดผลกระทบเชิงลบ (minimize negative impacts) ของการท่องเที่ยว คือ 
การจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism: RT) ที่เป็นหน่ึงในการท่องเที่ยว 
วิถีใหม่ (regenerative tourism) ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นต้ังแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา เน่ืองจาก การจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism management) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวไม่ว่า
จะเป็นผู้ประกอบการและ/ชุมชนต่างยินดีรับผิดชอบต่อผลกระทบภายนอกที่เป็นต้นทุนของการท่องเที่ยว 
ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็มีพฤติกรรมที่รับผิดชอบและ/ยินดีจ่ายเพ่ิมขึ้นเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวของตนเอง (Camilleri, 2016; 
Kim, Park, Reisinger and Lee, 2018; Zagonari, 2019) โดยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นหน่ึงในรูปแบบ 
การท่องเที่ยวที่มีบทบาทสําคัญที่จะทําให้จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวมีความย่ังยืน (Goodwin, 2002; 
2011; Paul and Rupesh, 2014; Stoffelen, Adiyia, Vanneste and Kotze, 2020) 

นอกจากน้ี หากพิจารณาในมุมมองของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว พบว่า การศึกษาในอดีตเก่ียวกับ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนมักมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ (Robinot 
and Giannelloni 2010; Ballantyne, Packer and Falk, 2011; Lee, Jan and Yang; 2013; Caruana, 
Glozer, Crane and McCabe, 2014) ขณะที่การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (responsible tourist) จะมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับ 
มิติทางด้านสังคม (Davis, Green and Reed, 2009; Dolnicar, 2010; Ballantyne Packer and Falk, 2011; 
Lee, Jan and Yang, 2013; Zgolli and Zaiem, 2018) ซึ่ งการมี ส่ วนร่ วมในสั งคม  ( social engagement)  
ณ จุดหมายปลายทางของนักท่องเที ่ยว และการที่นักท่องเที ่ยวมีความตระหนักถึงการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
(concern with sustainable tourism) เ ป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้ นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรม 
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ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของจุดหมายปลายทางที่ตนไปเยือนหรือไปท่องเท่ียว (Gonzalez, 
Korchia, Menuet and Urbain, 2009; Diallo et al., 2015; Zgolli and Zaiem, 2018) เน่ืองจาก การท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบมีเป้าหมายสําคัญที่จะลดผลกระทบเชิงลบ (negative impact minimization) ของการท่องเที่ยว 
ที่มี ต่อสังคม-วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม (Goodwin, 2002; 2011; Frey and George, 2010; Mathew and 
Sreejesh, 2017; Yoon, Jeong, Chon and Yoon, 2019) 

อย่างไรก็ตาม การจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบ 
เชิงลบเท่าน้ัน แต่อาจทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) กับการท่องเที่ยวได้รับผลประโยชน์ (benefits) 
เพ่ิมขึ้นด้วย เช่น รายรับที่เพ่ิมขึ้นของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว (รวมถึงคนในชุมชน) อันเน่ืองมาจากการใช้จ่าย 
ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน (increase well-being) ที่เป็นผลมาจากการลดลง
ของผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยว อรรถประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียว (increase tourists utility) 
จากประสบการณ์ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสังคมที่ตนเองไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากน้ี 
การจัดการตามแนวทางการท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบยังเป็นหนึ่งในแนวทางที ่กระตุ ้นให้เกิดทุนสังคม 
(social capital) ด้วยการประสานเชื่อมโยงผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที ่ยว (ทั้งภายในและภายนอก 
แหล่งท่องเที่ยว และ/ชุมชน) และยังเป็นการจัดการการท่องเที่ยวที่มีความยืดหยุ่น (resilience) ซึ่งจะเป็น 
เกราะป้องกัน เมื่อเผชิญกับความเส่ียงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว รวมถึงช่วยในการเพ่ิมมูลค่า  
(หรือคุณค่า) ให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวมูลค่าสูง) และยังสามารถช่วยให้เกิดการปรับตัวเข้าสู่
การท่องเที่ยวที่ย่ังยืนได้ในอนาคต 

จากการทบทวนการศึกษาในอดีตในประเทศไทย พบช่องว่างทางความรู้ที่จะนําไปสู่การวางแนวทาง 
เชิงนโยบายและการปฏิบัติที่สําคัญคือ ในประเทศไทยยังขาดงานศึกษาเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงต้นทุน-ผลประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ อย่างเช่น หากภาคเอกชน 
(หรือผู้ประกอบการ) มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความย่ังยืนโดยใช้การดําเนินกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(corporate social responsibility: CSR) ในโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แต่ขณะเดียวกันการดําเนินกิจกรรม
ท่องเที่ยวของผู้ประกอบการรายน้ีก็ยังคงสร้างปัญหาหรือมีผลกระทบเชิงลบบางประการต่อสังคม เน่ืองจาก 
ไม่มีการจัดการที่รับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับสังคม ดังน้ันจึงควรวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของ
การดําเนินการของผู้ประกอบรายน้ีว่าเป็นอย่างไร เป็นต้น นอกจากน้ี ยังขาดการศึกษาเก่ียวกับความยินดี 
ที่จะจ่ายเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว (หรือราคา/มูลค่าที่นักท่องเที่ยวจ่าย) เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดขึ้นจากการท่องเท่ียวของตนเอง (นักท่องเที่ยวยินดีแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแทนการผลักภาระ
ให้กับสังคม หรือชุมชน หรือผู้ให้บริการ) และความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
กับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่กระตุ้นและ/มีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งการศึกษานี้พยายามประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียวในการเติมเต็ม
ความรู้ให้กับช่องว่างดังกล่าว ด้วยการศึกษาถึงผลของการจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างธุรกิจ ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้เย่ียมเยือน 
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ดังน้ันเพ่ือให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์สําหรับประกอบการวางนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่จะนําไปสู่การเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (และ/กิจกรรม) การท่องเที่ยว และ 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของไทยในอนาคต การศึกษานี้จึงพยายามตอบคําถามที่สําคัญว่า การจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีต้นทุน-ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวอย่างไร  
และการจัดการตามแนวทางดังกล่าวสามารถเพ่ิมคุณค่า (มูลค่า) ให้กับผลิตภัณฑ์ (และ/กิจกรรม) การท่องเที่ยว
มากน้อยเพียงใด ซึ่งในการตอบคําถามดังกล่าวจําเป็นต้องมีข้อมูลที่มาจากการศึกษาทั้งทางด้านอุปทานและอุปสงค์ 
โดยในด้านอุปทานจําเป็นต้องศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลขนาดของต้นทุน-ผลประโยชน์ส่วนเพ่ิม (marginal cost and 
marginal revenue/benefit) ที่ เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะในประเด็นของผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่ธุรกิจและ/ผู้ประกอบการได้รับจากการดําเนินการที่ม ี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมูลค่าผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นที่พํานักอาศัย 
ในจุดหมายปลายทางที่มีการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นผลต่อเน่ืองจากการสนับสนุนและ/การมีส่วนร่วม
ของคนท้องถิ่นในการดําเนินการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ณ จุดหมายปลายทางที่ตนเองพํานักอาศัย 
ขณะที่การศึกษาด้านอุปสงค์จะเป็นการศึกษาเพ่ือประเมินถึงมูลค่าที่นักท่องเที่ยวยินดีจ่ายเพ่ิมขึ้นให้กับผลิตภัณฑ์ 
(และ/กิจกรรม) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (หรือราคา/มูลค่าที่นักท่องเที่ยวให้กับผลิตภัณฑ์/กิจกรรม 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ) และข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่ช่วยในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบและตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางที่มีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาเชิงประจักษ์จะเป็นสารสนเทศสําคัญสําหรับนําไปใช้ประกอบการให้ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย มาตรการ และใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ (เช่น ค่าธรรมเนียม การเก็บและ/ลดหย่อนภาษี เป็นต้น)  
ที่จะช่วยกระตุ้นและ/สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการจัดการและ/การดําเนินการและ/การพัฒนาตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่จะนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและความย่ังยืน
ของการท่องเที่ยวไทยในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) ประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมที่เกิดจากการจัดการและ/การดําเนินงานตามแนวทางของ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว 

2) ประเมินมูลค่าผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีต่อ 
คนท้องถิ่นที่พํานักในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

3) ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุในการอธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ
คนท้องถิ่นที่พํานักอาศัยในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

4) ประเมินราคาเงา (shadow prices) ที่ผู้ เ ย่ียมเยือน (ชาวไทย) ให้ กับกิจกรรมการท่องเที่ยว  
(อย่างรับผิดชอบ) ที่เป็นต้นทุนทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง 

5) ค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกระตุ้นให้ผู้เย่ียมเยือน (ชาวไทย) มีพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบและตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางที่มีการจัดการและ/การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ 
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6) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และเครื่องมือ ที่ช่วยกระตุ้นและ/สนับสนุนส่งเสริมการจัดการและ/
การดําเนินงานที่เป็นการพัฒนาตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้ประกอบการ ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษามีข้อมูลเชิงประจักษ์สําหรับ
ประกอบการตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการจัดการและ/การพัฒนาการท่องเที่ยวของตนเอง เพ่ือให้เกิด 
ผลกระทบเชิงลบน้อยลงกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงการร่วมกันสร้างมูลค่า (หรือคุณค่า) ให้กับกิจกรรมและ/บริการ 
การท่องเที่ยวที่จะนํามาสู่การเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู ้
ในอนาคต 

2) เกิดการเรียนรู้และนําแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปใช้ในการดําเนินงาน
และ/จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ ที่สนใจ ซึ่งจะนํามาสู่การใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนในอนาคต 

3) เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และเคร่ืองมือที่จะช่วยกระตุ้นและ/ส่งเสริมให้เกิด 
การจัดการและ/การพัฒนาตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ที่จะนํามาสู่การยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย และการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนของไทยได้ในอนาคต 

1.4 ขอบเขตการศกึษา 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism) ภายใต้การศึกษานี้ หมายถึง รูปแบบและ/กิจกรรม
การท่องเที่ยวที่สามารถลดผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยวและ/ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและ/
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (ดูรายละเอียดที่มา
ของนิยามได้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.3) โดยกิจกรรมและ/จุดหมายปลายทางที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของการศึกษานี้ มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

1) รูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเท่ียวน้ันต้องสามารถลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการท่องเที่ยว
และ/ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและ/พ้ืนที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยคนในชุมชนและ/สังคมในพื้นที่ที ่เป็น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเท่ียวน้ันๆ สามารถรับรู้และอธิบายต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากรูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นการจัดการและ/การดําเนินงานตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

โดยรูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เป็นเป้าหมายภายใต้การศึกษานี้มีการดําเนินการ
และให้บริการแก่ผู้เย่ียมเยือน (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 3 ระดับ คือ ผู้ประกอบการ 
ชุมชนที่มีการท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่ึงใน
หน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการการท่องเที่ยว ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 
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1) ระดับผู้ประกอบการที่ให้บริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ที่พักแรม (โรงแรม/เกสต์เฮ้าส์) 
ร้านอาหาร บริษัทนําเที่ยว เป็นต้น หากผู้ประกอบการมีการดําเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(corporate social responsibility: CSR) กิจกรรมนั้นต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามนิยามของการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบของการศึกษานี้ 

2) ระดับชุมชนที่มีการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ/การท่องเที่ยวในชุมชน 
โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามนิยามของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ
การศึกษานี้ และจะต้องสามารถประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์ และการแบ่งสันปันส่วนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในเชิงประจักษ์ได้ 

3) ระดับจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่ึงในหน่วยงาน 
ที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการการท่องเที่ยว โดยกิจกรรมและ/การจัดการที่เก่ียวข้องกับท่องเที่ยวต้องเป็น
รูปแบบการจัดการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตตามนิยามของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของการศึกษานี้ และ 
ในการศึกษาจะให้ความสําคัญกับการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับความสามารถในการรองรับ 
(carrying capacity: CC) ปัญหาขยะและน้ํา (นํ้าใช้และน้ําเสีย) หรือประเด็นอ่ืนๆ ตามการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สําหรับทางด้านอุปสงค์หรือผู้ใช้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พิจารณาจากผู้เย่ียมเยือน 
(visitors) ทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยว (tourists) และนักทัศนาจร (excursionists) เฉพาะที่เป็นคนไทย ซึ่งต้องรับรู้
และใช้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ณ จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่เป็นพ้ืนที่ศึกษา 

จากข้อมูลการสํารวจการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยที่รายงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ดังแสดงในตารางที่ 1.1 พบว่า ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ คนไทยมีการทํากิจกรรม 
บางประเภทท่ีเข้าข่ายของการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่น การคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม การไม่ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ เป็นต้น โดยกิจกรรมเพ่ือรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่คนไทย
นิยมทํา 3 ลําดับแรก ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้แก่ การอุดหนุนร้านค้า/สินค้าท้องถิ่นในชุมชน 
การเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และการไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
ตามลาํดับ โดยกิจกรรมทั้งสามเป็นกิจกรรมที่คนไทยมีแนวโน้มที่จะทําเพ่ิมขึ้นในระหว่างท่องเที่ยว (พิจารณาจาก 
การเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่าง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562) สําหรับกิจกรรมประเภทที่เป็นการใช้ชีวิต 
และทํากิจกรรมประจําวันร่วมกับคนท้องถิ่น เช่น การพักอาศัยในโฮมสเตย์ เป็นต้น เป็นกิจกรรมเดียวที่มีสัดส่วน
ของคนไทยที่ทํากิจกรรมดังกล่าวลดลง 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสํารวจเดียวกันยังแสดงให้เห็นว่า คนไทยได้รับประโยชน์จากการได้ทํา
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมระหว่างการท่องเที่ยวภายในประเทศในสัดส่วนที ่
น้อยกว่าการทํากิจกรรมอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด และมีสัดส่วนของคนไทยท่ีได้รับประโยชน์จากการทํากิจกรรม
ดังกล่าวลดลงในปี พ.ศ. 2562 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 (ปี พ.ศ. 2562 มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.2 ของผู้ตอบ
แบบสํารวจ ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 18.2 ของผู้ตอบแบบสํารวจ) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

1-7 

ตารางที่ 1.1 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทํากิจกรรมเพื่อรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมระหว่างเดินทาง
ท่องเท่ียวภายในประเทศ 

หน่วย: ร้อยละ 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2560 

(n = 22,000 คน) 
พ.ศ. 2562 

(n = 31,028 คน) 
1. อุดหนุนร้านค้า/สินค้าท้องถ่ินในชุมชน 80.9 89.9
2. เรียนรู้การท่องเท่ียวโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ท้ิงขยะ ไม่ขีดเขียนต้นไม้ 31.1 76.5
3. เรียนรู้การท่องเท่ียวโดยไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ เช่น

ไม่เหยียบปะการัง ฯลฯ 
22.8 71.2 

4. เข้าร่วมงานเทศกาลประเพณีท้องถ่ิน 28.0 60.8
5. ใช้บริการท่ีพักด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อม/เดินทางด้วยยานพาหนะประหยัด

พลังงาน/ใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนรถยนต์/ลดการใช้พลาสติก/โฟม 
15.8 59.3 

6. ทํากิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถ่ิน เช่น ทอผ้า ทํานา ทําอาหาร 23.1 35.9
7. เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ เช่น ปลูกป่า เก็บขยะ สร้างฝาย ปล่อยเต่า 20.6 27.8
8. เดินทางท่องเท่ียวเพ่ือเป็นอาสาสมัคร 1.6 15.9
9. ใช้ชีวิตและทํากิจกรรมประจําวันร่วมกับคนท้องถ่ิน (โฮมสเตย์) 25.9 2.6

ที่มา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2560; 2562) 

1.5 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

การศึกษานี้มีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และ
เครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้น จูงใจ และส่งเสริมให้เกิดการจัดการและ/การพัฒนาตามแนวทางการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ (ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้เย่ียมเยือน) โดยหวังว่าการจัดการและ/ 
การพัฒนาตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะสามารถช่วยบรรเทาและลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดจาก
การท่องเที่ยว และทําให้กิจกรรมและ/แหล่งท่องเที่ยวมีคุณค่า (และ/มูลค่า) สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
การท่องเที่ยววิถีใหม่ (regenerative tourism) ที่ให้ความสําคัญมากขึ้นกับความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยว นอกจากน้ี การจัดการและ/การพัฒนาตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบยังช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับจุดหมายปลายทางและ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการปรับตัวเมื่อเผชิญกับความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัวที่จะนํามาสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในอนาคต  
โดยมีกรอบแนวคิดของการศึกษาในภาพรวมดังแสดงในภาพที่ 1.1 

จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 1.1 จะเห็นได้ว่า การได้มาซึ่งสารสนเทศสําหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จําเป็นต้องมีการศึกษาทั้งในด้านอุปทาน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทาง ได้แก่ 
ผู้ประกอบการ ชุมชน (รวมถึงคนท้องถิ่น) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และอุปสงค์ (ผู้เย่ียมเยือน)  
โดยอาศัยพ้ืนฐานแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวเป็นสําคัญ ซึ่งก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละ
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาทั้งทางด้านอุปทานและอุปสงค์ ส่วนแรกขอนําเสนอภาพรวมท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของการศึกษา แนวคิดและวิธีการศึกษา และที่มาของข้อมูล เพ่ือง่ายต่อ 
การทําความเข้าใจในรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1.2 
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นโยบาย มาตรการ 
และเครื่องมือท่ีช่วยกระตุ้น

และ/ส่งเสริมให้เกิด 
การจัดการและ/การพัฒนา
ตามแนวทางการท่องเท่ียว

อย่างรับผิดชอบ

ผู้เยี่ยมเยือนยินดรัีบผิดชอบ
ต้นทุนจาก externalities 

1. ประเมินราคาเงา (shadow prices) 
ของกิจกรรมการท่องเท่ียว (อย่าง
รับผิดชอบ) ที่ผู้เยี่ยมเยือนใช้บริการ 

2. ศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลกระตุ้นให้
ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรมและตัดสินใจ
เลือกท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยินดีรับผดิชอบ 
ต้นทุนจาก externalities 

1. ประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้น
จากการจัดการและ/การดําเนินงาน
ตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่าง
รับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การท่องเท่ียว 

2. ค้นหาปัจจัยท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับบริการท่องเท่ียวยินดี
แบกรับและรับผิดชอบต้นทุนจาก 
externalities ที่เกิดจากการให้บริการ
ท่องเ ท่ียว  รวมถึงการสนับสนุน
การจัดการการท่อง เ ท่ียวอย่าง
รับผิดชอบของคนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในภาพรวมของการศึกษา 

ตารางที่ 1.2  วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา และท่ีมาของข้อมูล 
วัตถุประสงค์ แนวคิดและวิธีการศึกษา ที่มาของข้อมูล 

1. ประเมินต้น ทุน -ผลประโยชน์จาก 
การจัดการและ/การดําเนินงานตาม
แนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเท่ียว 
ณ จุดหมายปลายทาง  

- ประเมินต้นทุนท่ีเป็น private costs ของ
การจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนพื้นฐานของ
การประ เมิ นตามแนว คิดทา งด้ าน
เศรษฐศาสตร์ 

- ประยุกต์แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการศึกษาเพื่อให้ได้มาซ่ึงปัจจัยและ/
แรงจู ง ใ จ ท่ี ทํ า ให้ ผู้ ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย
เลือกจัดการตามแนวทางการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบ 

- สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ณ จุดหมายปลายทางท่ีเป็นกรณีศึกษา 
ได้แก่ ผู้ประกอบการ ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นท่ี เกี่ ยวข้องกับ
การจัดการการดําเนินงาน และการพัฒนา
ตามแนวทางการ ท่อ ง เ ท่ี ยวอ ย่ า ง
รับผิดชอบ 

2. ประเมินมูลค่าผลประโยชน์ในเ ชิง
เศรษฐศาสตร์ของกิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่ างรั บผิ ดชอบท่ีมี ต่ อคนท้องถิ่ น 
ท่ีพํานักในจุดหมายปลายทางท่ีมีกิจกรรม
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

- ประยุกต์ ใช้  life satisfaction approach 
ประเมินมูลค่าของผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
กิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ
ท่ีมีต่อคนท้องถ่ิน 

- สัมภาษณ์คนท้องถิ่ น  ณ  จุดหมาย
ปลายทางท่ีมีการจัดการและ/การพัฒนา
ตามแนวทางการ ท่ อง เ ท่ี ยวอ ย่ า ง
รับผิดชอบ 

3. ศึกษาปัจจัยท่ีอธิบายการสนับสนุน 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของคนท้องถิ่ นท่ีพํ านักในจุดหมาย
ปลายทางท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบ 

- วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
การสนับสนุนการจัดการและ/การพัฒนา
ตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ
ของคนท้องถิ่น 
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ตารางที่ 1.2  (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ แนวคิดและวิธีการศึกษา ท่ีมาของข้อมูล 

4. ประเมินราคาเงาท่ีผู้เย่ียมเยือน (คนไทย) 
ให้กับกิจกรรมการท่องเท่ียว (อย่าง
รับผิดชอบ) ท่ีเป็นต้นทุนทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวของตนเอง 

- ประยุกต์ใช้ tourist satisfaction approach 
ประเมินราคาเงา (shadow prices) ของ
กิจกรรมการท่องเท่ียว (อย่างรับผิดชอบ) 

- สัมภาษณ์ นักท่องเ ท่ียว ท่ี ใ ช้บริการ
การท่องเท่ียว ณ จุดหมายปลายทาง
และ/พื้น ท่ี เป้าหมายที่มีการจัดการ
และ/การพัฒนาตามแนวทางก า ร
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 5. ศึกษาปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลกระตุ้ น ให้ 

ผู้ เ ย่ียมเยือน (คนไทย) มีพฤติกรรม 
และตัดสินใจท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

- วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบและการตัดสินใจเลือก
จุ ดหมายปลายทาง ท่ีมี ก ารจั ดการ
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

จากตารางที่ 1.2 มีรายละเอียดของแนวคิดและวิธีการศึกษาแต่ละด้านพอสังเขปดังน้ี 

1.5.1 การศึกษาด้านอุปทานของการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
การศึกษาด้านอุปทานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสําคัญ ได้แก่ การประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์ของ 

การจัดการและ/การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมิน
มูลค่าผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีต่อคนท้องถิ่นที่พํานัก 
ในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และศึกษาปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นที่พํานักในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังมี
รายละเอียดของกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาในแต่ละส่วนพอสังเขปดังน้ี 

1) การประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์ของการจัดการและ/การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับผู้ประกอบการ ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการศึกษาต้นทุนจากฐานกิจกรรม (activity based costing) ร่วมกับแนวทางการประเมิน
ต้นทุน-ผลตอบแทนตามแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ ศึกษาถึงโครงสร้างของต้นทุน-ผลประโยชน์ส่วนเพ่ิม 
ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดการและ/การดําเนินงานตามแนวทางของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการจัดสรร 
ปันส่วนผลประโยชน์ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ณ จุดหมายปลายทาง 
ของการท่องเที่ยวที่เป็นกรณีศึกษา และปัจจัยและ/แรงจูงใจที่กระตุ้นให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดการและ/
ดําเนินการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

การศึกษาในส่วนน้ีประยุกต์ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมและสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในเชิงลึก ทั้งที่เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
กับผู้ที่ยินดีให้รายละเอียดของข้อมูลต้นทุน-ผลตอบแทนของจัดการและ/การดําเนินงาน โดยเป็นการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (structurd interview) พร้อมทั้งการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์ 
ในการสัมภาษณ์และพูดคุยกับตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาถึงประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น รายละเอียดของกิจกรรม
และ/การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รายรับ-ต้นทุนของการดําเนินงานและการจัดการ
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กิจกรรมการท่องเที่ยว (ทั้งกิจกรรมทั่วไป และกิจกรรมตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ) การตัดสินใจเลือก
ดําเนินงานและ/จัดการตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นต้น สําหรับการพัฒนาแบบสัมภาษณ์ขอนําเสนอรายละเอียดในหัวข้อที่ 1.7 

2) การประเมินมูลค่าผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ที่มีต่อคนท้องถิ่นที่พํานักในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพ่ือทราบถึงมูลค่าตัวเงิน 
(montary value) ของกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นที ่พํานัก 
ในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยในการศึกษาจะประยุกต์ใช้แนวคิด  
life satisfaction approach (LSA) ที่เสนอโดย Easterlin (1974) ซึ่งนิยมใช้ประเมินราคาเงา (shadow prices)  
ของคุณลักษณะของสิ่งแวดล้อม (Welsch, 2007; Luechinger, 2009; Frey, Luechinger and Stutzer, 2010; 
Ambrey, Fleming and Chan, 2014) มาประเมินราคาเงาของกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชน
และ/ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ผ่านสมการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่อธิบายความพึงพอใจในชีวิตที่เป็นสมการ 
reduced from ดังน้ี 

LSij = RTj + lnYi + Si + ij      (1) 

 โดยที่ LSij คือ ความพึงพอใจในชีวิตของคนที่ i ที่พํานัก ณ จุดหมายปลายทาง j 
RTj คือ  การมีส่วนร่วมและ/การรับรู้ถึงการมีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ณ 

จุดหมายปลายทาง j 
Yi คือ รายได้ต่อเดือนของคนที่ i 
Si คือ ลักษณะทางเศรษฐกิจ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนที่ i 

เมื่อกําหนดให้ตัวแปรอ่ืนๆ ในสมการที่ (1) คงที่ มูลค่าของผลกระทบจากกิจกรรม 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถประเมินได้จากการวิเคราะห์อัตราหน่วยสุดท้ายของการทดแทนกัน 
(margnial rate of substitution: MRS) ระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ณ จุดหมายปลายทาง j 
กับรายได้ของคนที่ i ทั้งน้ีเน่ืองจากสมการความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในชีวิตกับรายได้มีความสัมพันธ์
แบบไม่ใช่เส้นตรง แต่อยู่ในรูปแบบลอการิทึม (logarithm) ที่แสดงถึงอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมที่ลดน้อยถอยลง
เมื่อรายได้เปลี่ยนแปลง ดังน้ัน จากหลัก compensating surplus (CS) และการสมมติให้กิจกรรมการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถิ่น เน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าว
ช่วยลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลให้คนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น (ทําให้คนท้องถิ่น 
มีความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมขึ้น) จึงสามารถคํานวณมูลค่าผลกระทบของกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เป็น 

ตัวเงินได้จาก )]/(y[lney   
3) การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุในการอธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่าง

รับผิดชอบของคนท้องถิ่นที่พํานักในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นการศึกษา
เพ่ือตรวจสอบและค้นหาปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

1-11 

ที่พํานักในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
เพื่อค้นหาปัจจัยที่สามารถอธิบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวของคนท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
กรอบแนวคิดและแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น 
ซึ่งส่วนใหญ่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (social exchange theory) และทฤษฎีการกระทํา 
ด้วยเหตุผล (theory of reasoned action) ในการพัฒนากรอบแนวคิดและแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา (Ap, 1992; 
Yoon, Gursoy and Chen, 2001; Nunkoo and So, 2016; อัครพงศ์ อั ้นทอง , กันต์ส ิน ี กันทะวงศ์วาร 
และณัฐพล อนันต์ธนสาร, 2561) 

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมมักถูกประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างการรับรู้ผลเสียและผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวของคนท้องถิ่น ขณะที่
ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผลมักถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสําหรับ
ตรวจสอบและค้นหาปัจจัยที่ทําให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งอาจมาจากปัจจัยที่หลากหลาย
นอกเหนือจากการรับรู้ผลเสียและผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว เช่น การรับรู้ถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
คนท้องถิ่น การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น มุมมองที่คนท้องถิ่นมีต่อการพัฒนา 
การท่องเที่ยว ความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถิ่น เป็นต้น จากทฤษฎีทั้งสองจะเห็นได้ว่า ทฤษฎีการกระทํา
ด้วยเหตุผลมีความเหมาะสมมากกว่าในการนํามาประยุกต์ใช้กําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือพัฒนาแบบจําลอง
สําหรับตรวจสอบและค้นหาปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับรู้ถึงผลเสียและผลประโยชน์ที่สามารถอธิบาย 
การสนับสนุนการท่องเที่ยวของคนท้องถิ่น (Dyer, Gursoy, Sharma and Carter, 2007; Nunkoo and So, 2016; 
อัครพงศ์ อ้ันทอง, กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และณัฐพล อนันต์ธนสาร, 2561) 

จากข้างต้น การศึกษานี้จึงประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผลร่วมกับสารสนเทศที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตที่เก่ียวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการท่องเท่ียวของคนท้องถิ่น
ในการพัฒนากรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของคนท้องถิ่น โดยแบบจําลองตามกรอบแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วยตัวแปรภายนอกที่สําคัญสามตัวแปรที่มี
ทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น ได้แก่ มุมมอง
ของคนท้องถิ่นต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น 
และการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม (social engagement) ของคนท้องถิ่น โดยปัจจัยภายนอก 
ทั้งสามปัจจัยมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบผ่านคุณภาพชีวิต 
หรือความพึงพอใจในชีวิต (quality of life/ life satisfaction) โดย Látková and Vogt (2012) Nunkoo (2015) 
และ อัครพงศ์ อ้ันทอง และวราภรณ์ ดวงแสง (2562) พิสูจน์ให้เห็นว่า มุมมองและการรับรู้มีผลต่อการสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยวของคนท้องถิ่น ขณะที่ Methew and Sreejesh (2017) และ Font and Lynes (2018) 
แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในสังคมเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ นอกจากน้ี ในงานศึกษาของ Mathew and Sreejesh (2017) ยังพบว่า การรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต (quality of life) ของคนท้องถิ่น ขณะท่ี 
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Nunkoo and Smith (2013) Nunkoo and So (2016) และ อัครพงศ์ อ้ันทอง กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และ 
ณัฐพล อนันต์ธนสาร (2561) ค้นพบว่า ความพึงพอใจในชีวิตเป็นหน่ึงในตัวแปรคั่นกลาง (mediator variable)  
ที่สําคัญในการส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรภายนอกไปยังการสนับสนุนการท่องเที่ยวของคนท้องถิ่น และปัจจัย 
ที่อธิบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวของคนท้องถิ่นมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนในลักษณะ
รูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้น จากข้อค้นพบและข้อสังเกตของการศึกษาในอดีตสามารถนํามาพัฒนาเป็น
แบบจําลองตามสมมติฐานที่เป็นกรอบแนวคิดได้ดังแสดงในภาพที่ 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.2  กรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ิน 

จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 1.2 ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร ซึ่งมีนิยามพอสังเขป ดังน้ี 
ตัวแปรที่ 1: มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง ความคิดเห็นของคนท้องถิ่น 

ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของจุดหมายปลายทางที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เก่ียวกับการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชน 
มีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ตัวแปรที่ 2: การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การที่คนท้องถิ่น
รับรู้เก่ียวกับการดําเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับ
การลดผลกระทบเชิงลบ การแบ่งปันผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ตัวแปรที่ 3: การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม หมายถึง การที่คนท้องถิ่น 
มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ห่วงใย และแบ่งปันกับสังคม รวมถึงความตระหนักและความสนใจในส่ิงต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นภายในสังคม 

ตัวแปรที่ 4: คุณภาพชีวิต/ความพึงพอใจในชีวิต โดยคุณภาพชีวิต หมายถึง การแสดง
ความรู้สึกของคนท้องถิ่นต่อสภาพความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตของตนเอง ส่วนความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง 

ความรู้สึกของคนท้องถิ่นต่อชีวิตของตนเอง 

การสนับสนุนการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

คุณภาพชีวิต 
/ความพึงพอใจในชีวิต

การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสงัคม 

มุมมองต่อการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ 

การรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรบัผิดชอบ 
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ตัวแปรที่ 5: การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับ
และสนับสนุนของคนท้องถิ่นต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ 

และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพราะเห็นถึงผลประโยชน์ของ 
การท่องเที่ยวที่ชุมชนจะได้รับ โดยที่การสนับสนุนของคนท้องถิ่นอาจอยู่ในรูปของการประพฤติและปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงของชุมชน การให้ความร่วมมือ การเข้าร่วมกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ 
ต่อนักท่องเที่ยว และการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการท่องเที่ยว เป็นต้น 

1.5.2 การศึกษาด้านอุปสงค์ของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
การศึกษาด้านอุปสงค์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสําคัญ ได้แก่ การประเมินราคาเงา (shadown price) 

ของกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) ที่ซึ่งผู้เย่ียมเยือนได้เข้าร่วมกิจกรรมของจุดหมายปลายทางที่ม ี
การดําเนินการตามแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อต้นทุน 
ทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง และการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรม
และตัดสินใจท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาในแต่ละส่วน 
พอสังเขปดังน้ี 

1) การประเมินราคาเงาที่ผู้เย่ียมเยือนจ่ายผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือร่วมรับผิดชอบต่อ
ต้นทุนทางสังคม (social costs) ที่เกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง โดยประยุกต์แนวคิด tourist satisfaction 
approach (TSA) ที่พัฒนามาจาก life satisfaction approach (LSA) (Lian and Wang, 2017) ในการประเมิน
ราคาเงาของกิจกรรมการท่องเท่ียวที่ผู้เย่ียมเยือนเลือกที่จะเข้าร่วมหรือใช้บริการขณะไปเยือนจุดหมายปลายทาง 
ที่สามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบและ/สร้างผลประโยชน์ให้กับจุดหมายปลายทางที่ไปเยือนผ่านแบบจําลอง
ปัจจัยที่อธิบายความพึงพอใจรวมที่ได้รับจากการไปเยือนจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนดังน้ี 

TSij = RTj – lnCi + ATj + Xi + ij     (2) 

โดยที่ TSij คือ  ความพึงพอใจรวมของผู้เย่ียมเยือนคนที่ i ในการไปเยือนจุดหมายปลายทาง j 
RTj คือ  การใช้บริการและการเข้าร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) ณ 

จุดหมายปลายทาง j เช่น ระยะเวลาในการร่วมทํากิจกรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรม
ภายในชุมชน จํานวนคร้ังในการซื้ออาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในชุมชน เป็นต้น 

Ci คือ ค่าใช้จ่ายต่อทริปที่ผู้เย่ียมเยือนคนที่ i ใช้จ่ายขณะที่ไปเยือนจุดหมายปลายทาง j 
ATj คือ การใช้บริการกิจกรรมและ/สิ่งดึงดูดใจอ่ืนๆ เมื่อไปเยือนจุดหมายปลายทาง j 
Xi คือ คุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ (socio-economic) ของผู้เย่ียมเยือนคนที่ i 

จากระดับความพึงพอใจของการไปเยือนจุดหมายปลายทางที่กําหนด เมื่อหาอนุพันธ์รวมของ
สมการที่ (2) โดยกําหนดให้ตัวแปรอ่ืนๆ คงที่ ยกเว้น RTj และ Ci จะได้ว่า 

dTSij = -
iC
 dCi + dRTj       (3) 
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ดังน้ัน เมื่อกําหนดให้ dTSij = 0 สามารถประเมินความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพ่ิม (marginal 
willingness to pay: WTP) ของผู้เย่ียมเยือนคนที่ i สําหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) ณ จุดหมาย
ปลายทาง j ด้วยการคํานวณหาราคาเงาของกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) ณ จุดหมายปลายทาง j  
จากการวิเคราะห์อัตราหน่วยสุดท้ายของการทดแทนกัน (margnial rate of substitution: MRS) ระหว่างกิจกรรม 
การท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) ณ จุดหมายปลายทาง j กับค่าใช้จ่ายต่อทริปของนักท่องเที่ยว i ดังน้ี 

 i0dTS
j

i C|
dRT
dC

ij 


        (4) 

สําหรับตัวแปรความพึงพอใจรวมในแบบจําลองน้ี หมายถึง การที่ผู้ เ ย่ียมเยือนได้รับ 
ความเพลิดเพลิน ประสบการณ์ที่ดีกว่าที่คาดหวัง และพึงพอใจกับการเลือกมาเยือนจุดหมายปลายทางน้ี 

2) การศึกษาปัจจัยที ่มีอิทธิพลกระตุ้นให้ผู ้เยี ่ยมเยือนมีพฤติกรรมและตัดสินใจท่องเที ่ยว 
อย่างรับผิดชอบ เป็นการศึกษาเพ่ือตรวจสอบและค้นหาปัจจัยที่อธิบายพฤติกรรมและการตัดสินใจท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่มีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว (Gonzalez et al., 2009;  
Lee et al., 2013; Diallo et al., 2015; Zgolli and Zaiem, 2018) ร่วมกับแนวคดิการเลือกจุดหมายปลายทาง 
(choice of destionation) ที่เสนอโดย Um and Crompton (1990) แม้ว่าการศึกษาในประเด็นน้ีจะมีจํานวนน้อย 
แต่การศึกษาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่พบว่า พฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวมักจะถูก
กระตุ้นจากปัจจัยภายในตัวบุคคลของนักท่องเที่ยว (personal factors) และบริบทแวดล้อม (contextual 
factors) ทางสังคม ที่หลากหลาย โดยการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสองตัวแปรสําคัญที่เป็นปัจจัยภายใน
ตัวบุคคล ได้แก่ การมีส่วนร่วมในสังคม (social engagement) และความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(Diallo et al., 2015; Zgolli and Zaiem, 2018) ส่วนทัศนคติและการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยว
อย ่างรับผิดชอบเป็นหน่ึงในตัวแปรสําคัญของบริบทแวดล้อม (Chiappa, Grappi and Romani, 2016;  
Zgolli and Zaiem, 2018) โดยปัจจัยทั้งสอง นอกจากจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังอาจมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ของนักท่องเที ่ยวไปยังการเลือกจุดหมายปลายทาง (Budeanu, 2007; Zgolli and Zaiem, 2018) หรือ 
อาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวอาจเป็นตัวแปรคั่นกลางสําคัญในการ
ส่งผ่านอิทธิพลของปัจจัยภายในตัวบุคคลและบริบทแวดล้อมไปยังการเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว  
จากข้อค้นพบและข้อสังเกตของการศึกษาในอดีตสามารถนํามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของแบบจําลอง 
ตามสมมติฐานของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 
ได้ดังแสดงในภาพที่ 1.3 
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ภาพท่ี 1.3  กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางที่มีการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ
ของผู้เย่ียมเยือน 

จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 1.3 ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร ซึ่งมีนิยามพอสังเขป ดังน้ี 
ตัวแปรที่ 1: ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง ความรู้สึกของผู้เย่ียมเยือน

เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าและเหมาะสม และรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น
จากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในประเด็นของสิ่งแวดล้อม 

ตัวแปรที่ 2: การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม หมายถึง การที่ผู้เย่ียมเยือน 
มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ห่วงใย และแบ่งปันกับสังคม รวมถึงความตระหนักและความสนใจสิ่งต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นภายในสังคม 

ตัวแปรที่ 3: การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การที่ผู้เย่ียมเยือน
รับรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ จุดหมายปลายทางที่ไปเยือนว่า มีการส่งเสริมและสนับสนุน 
การท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับการลดผลกระทบเชิงลบ การแบ่งปันผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชน 
มีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ตัวแปรที่ 4: พฤติกรรมท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน หมายถึง การที่ผู้เย่ียมเยือน
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความห่วงใยต่อผลกระทบของการท่องเท่ียวที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญกับการสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อเศรษฐกิจ  
สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและ/จุดหมายปลายทางที่ไปเยือน 

ตัวแปรที่ 5: การเลือกจุดหมายปลายทาง หมายถึง การที่ผู้เย่ียมเยือนเลือกจุดหมายปลายทาง 
ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง ตอบสนองต่อข้อตกลงร่วมกันหรือความคิดเห็นของผู้ร่วมเดินทาง 
(ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด) และสามารถเดินทางไปได้ 

การเลือก 
จุดหมายปลายทาง 

พฤติกรรมท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ 
ของผู้เย่ียมเยือน

การรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรบัผิดชอบ 

ความตระหนักต่อ 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสงัคม 
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1.6 กรณีศึกษา ประชากรและตัวอย่าง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว การศึกษาน้ีเลือกกรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง  
โดยเลือกผู้ที่ยินดีให้ความร่วมมือในการให้รายละเอียดของข้อมูลตามโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ โดยเฉพาะ 
ในประเด็นของต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและ/การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
พ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษาสําหรับประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์จากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในการศึกษา
น้ี สามารถแบ่งออกตามระดับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการการท่องเที่ยวได้ 3 ระดับ ดังมีรายละเอียด 
ในแต่ละระดับพอสังเขปดังน้ี (ดูรายละเอียดของข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวของแต่ละกรณีศึกษาได้ในบทที่ 3 – บทที่ 5) 

1) ระดับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 
(1) โรงแรมแบบบูติกแห่งหน่ึง ในจังหวัดน่าน: เป็นโรงแรมท่ีได้รับมาตรฐานโรงแรมสี เขียว  

(green hotel) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากว่า 6 ปี โดยโรงแรมมีการวางระบบ
บําบัดนํ้าเสียก่อนปล่อยนํ้าสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะ มีการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED 
ทั้งหมด (สามารถช่วยลดค่าไฟได้ประมาณร้อยละ 5 ของค่าไฟฟ้าเดิม) มีการรณรงค์ให้ลดการใช้
พลาสติกและสารเคมีในโรงแรม มีการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น พืชผัก แชมพูและครีมอาบนํ้า 
ผ้าและของตกแต่งภายในโรงแรม เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีการนําผลิตภัณฑ์และโปรแกรมท่องเที่ยว 
(package tour) ของชุมชน (ที่ได้รับการส่งเสริมจาก อพท.) มาวางเพ่ือประชาสัมพันธ์ในโรงแรม
อีกด้วย 

(2) ร้านอาหารอินทรีย์แห่งหน่ึง ในจังหวัดเชียงใหม่: เป็นกิจการร้านอาหารที่มีการจําหน่ายอาหาร
พ้ืนบ้านที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในพ้ืนที่เป็นสําคัญ (ในสัดส่วนประมาณ 70–80%) และ 
มีกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (หรือ 
ที่เรียกว่า organic farm) โดยมีการกระจายผลประโยชน์ที่ได้จากการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มต่างๆ 
ภายในชุมชน ทั้งในรูปแบบของการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ การอบรม การแนะนําการท่องเท่ียว
ภายในพ้ืนที่ รวมถึงการรณรงค์และดําเนินงานในการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการของ
ตนเองเพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของการให้บริการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น 

2) ระดับชุมชนที่มีการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
(1) ชุมชนตําบลเชียงคาน: เป็นชุมชนในพ้ืนที่อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่มีการรวมตัวกันอนุรักษ์

บ้านไม้เก่า (บางหลังมีอายุเกือบ 100 ปี) และมีประเพณีดั้งเดิมในการใส่บาตรข้าวเหนียว 
เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เย่ียมเยือน รวมถึงการมีกิจกรรมถนนคนเดินที่เป็นเอกลักษณ์ 
ปัจจุบันชุมชนเชียงคานมีการรวมกลุ่มและจัดต้ังเป็นชมรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชียงคานที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ พักแรม (ในพ้ืนที่ เชียงคานมีที่ พักแรม 
ที่จดทะเบียนกับทางอําเภอจํานวน 45 แห่ง และที่ไม่ได้จดทะเบียนประมาณ 175 แห่ง 
นอกจากน้ียังมีที่พักรูปแบบอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน แต่เปิดให้คนมาเช่าพักได้) 
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(2) ชุมชนตําบลบ่อสวก: เป็นชุมชนในพ้ืนที่อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ที่มีการรวมตัวกันเพ่ือเข้ามา
ดําเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้ังแต่ พ.ศ. 2555 ภายใต้ช่ือ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตําบลบ่อสวก และเป็นหน่ึงในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก อพท. โดยเป็นการดําเนินงานภายใต้
กระบวนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และการปรับตัวของชุมชน ที่ประยุกต์กระบวนการ 
สืบทอด และรักษาวัฒนธรรมของชุมชน โดยนําเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวในลักษณะของ 
ฐานเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเครื่องป้ันดินเผา กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง กลุ่มจักสาน
บ้านต้าม กลุ่มนํ้าอ้อยบ้านป่าคา เป็นต้น และยังมีการให้บริการที่พักแรมแบบโฮมสเตย์  
โดยกลุ่มโฮมสเตย์บ้านบ่อสวก ทั้งน้ีชมรมฯ เคยได้รับรางวัลกินรีครั้งที่ 11 ปี 2560 ในสาขา 
“รางวัลดีเด่น” ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และ “รางวัลยอดเย่ียม” ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประจําปี 2564 (รางวัลกินรีครั้งที่ 13) รวมถึงได้รับรางวัล 
Upgrade Program ภายใต้การประกวดรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเย่ียม (Best Tourism 
Village) ประจําปี 2021 ของ UNWTO อีกด้วย 

3) ระดับจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
(1) ถนนคนเดินเชียงคาน ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย: โดยมีเทศบาลตําบลเชียงคาน

เป็นหน่ึงในหน่วยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการดูแล
และจัดการขยะบริเวณถนนคนเดินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของเชียงคาน รวมถึงการดูแล 
ในเรื่องของสาธารณูปโภค ความปลอดภัย และมีการออกเทศบัญญัติที่เป็นการอนุรักษ์อาคาร
และบ้านเรือนโบราณบริเวณถนนชายโขง 

สําหรับคนท้องถิ่นที่เป็นประชากรเป้าหมายในการศึกษาน้ี คือ ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน  
พ.ศ. 2498) ที่พํานัก/อาศัยในจุดหมายปลายทางเป้าหมายเป็นการถาวรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ต้ังแต่ พ.ศ. 2558 
ถึงปัจจุบัน) และทราบว่ามีผู้เดินทางมาเย่ียมเยือนท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ โดยมีพ้ืนที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง
เป้าหมายที่เป็นกรณีศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง 
จังหวัดน่าน ส่วนผู้ เ ย่ียมเยือนที่ เ ป็นประชากรเป้าหมายในการศึกษาน้ี คือ คนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  
(เกิดก่อน พ.ศ. 2498) ที่เดินทางมาเยือนจุดหมายปลายทางเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวและ/พักผ่อน
หย่อนใจ และมีการใช้บริการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทางเป้าหมาย  
โดยมีพ้ืนที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางเป้าหมายที่เป็นกรณีศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย และย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ทั้งน้ีเพ่ือให้มีจํานวนตัวอย่างขั้นตํ่าเพียงพอต่อการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ด้วย
แบบจําลองสมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) ที่ซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่เสนอให้มีขนาด
จํานวนตัวอย่างขั้นตํ่าไม่ น้อยกว่า 200 ตัวอย่าง (Kline, 2011; Tabachnich and Fidell, 2013) ดังน้ัน 
ในการศึกษานี้จึงกําหนดขนาดตัวอย่างไว้ที่ 200 ตัวอย่างต่อพื้นที่เป้าหมาย (3 พื้นที่ ได้แก่ ตําบลบ่อสวก 
ตําบลเชียงคาน และย่านเมืองเก่าภูเก็ต) ต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย (2 กลุ่ม ได้แก่ คนท้องถิ่น และผู้เย่ียมเยือน) 
และใช้การเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) ที่กําหนดให้สัมภาษณ ์
คนท้องถิ่นและ/ผู้เย่ียมเยือนทุกๆ ลําดับที่ 3 ที่สะดวกให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม 
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1.7 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการศึกษา การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาที่เสนอในหัวข้อที่ 1.5 สามารถแบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 2 ส่วนสําคัญ ตามแนวทางและระเบียบวิธีวิจัย ดังมีรายละเอียด 
ในแต่ละส่วนพอสงัเขปดังน้ี 

1) ส่วนแรกเป็นการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพที่เป็นการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในเชิงลึกแบบมีโครงสร้างด้วยแบบสัมภาษณ์ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ ตัวแทนชุมชนและ/วิสาหกิจชุมชน  
ผู้นําท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดตามโครงสร้างของ
แบบสัมภาษณ์ ดังน้ันเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาในส่วนแรกจึงเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ จุดหมาย
ปลายทางที่เป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้เก็บรวมรวมข้อมูลต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและ/การดําเนินงาน
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว ซึ่งถูกพัฒนาตามกรอบ
แนวทางของการประเมินต้นทุน-ผลตอบแทนของการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์
ของการศึกษา และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในอดีต รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในเบ้ืองต้น และผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับประเด็นในเร่ืองการจัดการการท่องเที่ยว (โดยให้ความสําคัญ 
ในประเด็นของการจัดการและ/การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยว 
อย่างย่ังยืน) ทั้งในระดับผู้ประกอบการ ชุมชน (คนท้องถิ่น) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตัวแทน) และจุดหมาย
ปลายทางที่เป็นกรณีศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มากําหนดเป็นประเด็นคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ก่อนนําประเด็น
คําถามดังกล่าวมาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นคําถาม
สําคัญ 7 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดของกิจกรรมและ/การดําเนินงาน 
ที่เป็นการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รายรับ-ต้นทุนของการดําเนินงานและการจัดการ (แยกตาม
กิจกรรม) ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สิ่งที่ภาครัฐและ/หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สําหรับผู้ที่สนใจจะจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
(ดูรายละเอียดของประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ์ได้ในภาคผนวก) 

หลังจากได้แบบสัมภาษณ์แล้ว ลําดับต่อมาจะทําหนังสือเพ่ือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาตามวันเวลาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสะดวก โดยเป็นการสัมภาษณ์ 
ในเชิงลึก (in-depth interview) ตามโครงสร้างคําถามในแบบสัมภาษณ์พร้อมบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
ก่อนที่จะนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ใน 2 แนวทาง ได้แก่ 

(1) ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีไม่ใช่เรื่องของต้นทุน-ผลตอบแทน จะประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ 
(thematic analysis) ควบคู่กับการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) บนพ้ืนฐานแนวคิดการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยจะวิเคราะห์จากภาพรวมที่เป็นประเด็นสําคัญ (major themes) ก่อนที่จะ 
แยกออกเป็นประเด็นย่อย (sub themes) และหัวข้อย่อย (categories) ในลําดับต่อมา หลังจากน้ันจึงนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ในลักษณะของการบรรยาย (descriptive) ภายใต้ประเด็นหลักที่สําคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 
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ข้อมูลทั ่วไปของการจัดการและ/การดําเนินงานของกรณีศึกษา รูปแบบและลักษณะของกิจกรรมและ/ 
การดําเนินงานที่เป็นการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะสําหรับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

(2) ข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นเรื่องของต้นทุน-ผลตอบแทน ถูกนํามาวิเคราะห์ตามแนวคิด 
การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน (cost-benefit analysis) เพ่ือประเมินถึงต้นทุน-ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ของกิจกรรมและ/การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เป็นการประเมิน
รายรับและต้นทุนส่วนเพ่ิมจากการจัดการและ/การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ)  
การวิเคราะห์ตามแนวทางนี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงิน โดยในการศึกษาเป็นการประยุกต์ใช้ 
การวิเคราะห์กําไรขาดทุนตามแนวทางบัญชี ที่เป็นแนวทางการวิเคราะห์งบกําไรขาดทุน ซึ่งเป็นผลการดําเนินงาน
ของกิจกรรมในรอบ 1 ปี โดยการเปรียบเทียบระหว่างรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีว่าก่อให้เกิด 
ผลกําไรหรือขาดทุน ดังน้ันต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร (อายุการใช้งานเกิน 1 ปี) จะถูกปันส่วนอย่างเป็นระบบ 
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งจะแสดงต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรในรูปของ “ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 
(depreciation)” ที่คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทางบัญชีเท่าน้ันมิได้มีการจ่ายจริงเป็นเงินสด งบกําไรขาดทุน 
จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบว่า กิจกรรมที่ดําเนินการมีผลการดําเนินงานอย่างไร มีโครงสร้างรายรับอย่างไร  
ผลกําไรหรือขาดทุนของกิจกรรมมาจากส่วนใด เพ่ือให้เข้าใจถึงต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินที่แท้จริงของ 
การจัดการและ/การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

การศึกษานี้ประมาณการรายรับตามโครงสร้างที่มาของรายรับที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์รายรับแยกตามฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของราคา 
การให้บริการ สําหรับการประมาณการต้นทุน แบ่งต้นทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนที่เป็นเงินลงทุน 
ในสินทรัพย์ถาวร ซึ่งคิดออกมาเป็นค่าเสื่อมราคาต่อปี เช่น ค่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น  
โดยกําหนดอายุการใช้งานที่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น สิ่งปลูกสร้างมีอายุการใช้งาน 30 ปี วัสดุอุปกรณ์ 
มีอายุการใช้งาน 1 ปี หรือไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น และ 2) ส่วนที่เป็นต้นทุนการดําเนินงาน เช่น ค่าแรงงาน (หรือ  
ค่าเสียโอกาสของแรงงาน) ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปัจจัยการผลิต เป็นต้น 

2) ส่วนที่สองเป็นการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งจากนิยามตัวแปรตามกรอบแนวคิด 
ในแบบจําลองภาพที่ 1.2 และ 1.3 ซึ่งเป็นตัวแปรนามธรรม (subjective variable) ถูกนําไปใช้ในการพัฒนา 
เป็นข้อคําถามสําหรับใช้วัดตัวแปรทั้งหมด ก่อนที่จะนําข้อคําถามดังกล่าวมาพัฒนาเป็นแบบสอบถามสําหรับ 
การสัมภาษณ์คนท้องถิ่นและผู้เย่ียมเยือนที่เป็นประชากรเป้าหมาย โดยชุดคําถามที่ใช้วัดตัวแปรนามธรรม 
ใช้มาตรประมาณค่า 10 ระดับ (น้อยที่สุด-มากที่สุด) ซึ่งหลังจากได้แบบสอบถามฉบับร่าง ลําดับต่อมาจะนํา
แบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบกับคนทั่วไปที่มิใช่ประชากรเป้าหมายประมาณ 10 ตัวอย่าง เพื่อตรวจเนื้อหา
และลําดับของข้อคําถาม ก่อนนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงเน้ือหาและลําดับของข้อคําถามที่คนทั่วไปสามารถ
เข้าใจได้ไปปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและการท่องเที่ยว พร้อมทั้งทดสอบ 
ความเช่ือมั่นของชุดคําถามที่ ใช้ วัดตัวแปรนามธรรม (โดยทั่วไปเรียกว่า ตัวแปรแฝง (latent variable))  
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ด้วย Cronbash’s alpha (Alpha) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (explonatory factor analysis)  
เพ่ือลดทอนและคัดเลือกข้อคําถามที่มีความเช่ือมั่นและเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรนามธรรมตามนิยามตัวแปรที่ได้
กําหนดไว้ โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบ (try out) กับตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรเป้าหมาย
จํานวน 30 ตัวอย่าง (เป็นจํานวนตัวอย่างขั้นตํ่าที่เพียงพอสําหรับทดสอบความเช่ือมั่นด้วย Cronbash’s alpha 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ) หลังจากน้ันก็จะปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้งก่อนนําแบบสอบถาม 
ฉบับสมบูรณ์ไปใช้พัฒนาเป็นคู่มือประกอบการเก็บข้อมูล และนําไปใช้สัมภาษณ์ประชากรเป้าหมาย ณ จุดหมาย
ปลายทางเป้าหมายของการศึกษานี้ (ดูรายละเอียดของแบบสอบถามได้ในภาคผนวก) 

สําหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามจะถูกตรวจสอบถึงความถูกต้องและสมบูรณ์ 
รวมถึงความเป็นไปได้ของคําตอบ ก่อนทําการบันทึกลงฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ หลังจากน้ันจะนําข้อมูล 
ที่ได้บันทึกแล้วไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติที่แตกต่างกันดังน้ี 

1) ประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณา (descriptive statistic) เช่น การแจกแจงความถ่ี (frequency 
distributions) ค่ากลาง (ค่าเฉลี่ย (mean) ค่ามัธยฐาน (median)) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: 
SD) การวิเคราะห์ตารางไขว้ (cross tab) ฯลฯ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นจากแบบสอบถาม รวมถึงการประยุกต์
สถิติทดสอบอย่างเช่น t-test F-test Chi-square test ในการทดสอบสมมติฐานบางประการที่มีการกําหนดขึ้น 
ภายหลังจากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา 

2) ประยุกต์ใช้ bootstrap-tobit model หรือ order probit model ในการประมาณคา่สัมประสิทธ์ิ
ของสมการที่ (1) และ (2) ก่อนที่จะนําค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการประมาณค่ามาคํานวณตามแนวคิดที่เสนอไว้ 
ในหัวข้อที่ 1.5 (ข้อย่อยที่ 1.5.1 และ 1.5.2 ตามลําดับ) เพ่ือประเมินมูลค่าผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ของกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีต่อคนท้องถิ่นที่พํานักในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ และประเมินราคาเงาของกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) ที่ผู้เย่ียมเยือนใช้บริการ  
เพ่ือสะท้อนให้เห็น ความรับผิดชอบต่อต้นทุนทางสังคม (social costs) ที่เกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง 

3) ประยุกต์ใช้แบบจําลองสมการโครงสร้าง (struculral equation model: SEM) ในการตรวจสอบ
และประมาณค่าขนาดอิทธิพล (ทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม) ของความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุของแบบจําลองตามกรอบแนวคิดในภาพที่ 1.2 และ 1.3 เพ่ือประมาณขนาดอิทธิพลที่แตกต่างกัน 
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางที่มีการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน (คนไทย) 

1.8 การนําเสนอรายงาน 

ส่วนต่อไปของรายงานจะแบ่งการนําเสนอเน้ือหาออกเป็น 8 บท โดยบทท่ี 2 เป็นการนําเสนอถึง 
ผลการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เป็นการนําเสนอผลการสํารวจ
พรมแดนความรู้ในเร่ืองดังกล่าว รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการศึกษาในอดีตที่แสดงให้เห็นถึง 
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ความสอดคล้องระหว่างการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และการศึกษาที่ผ่านมา 
ในประเด็นทั้งทางด้านอุปทาน อุปสงค์ และผลกระทบท่ีเกิดจากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สําหรับ 
บทที่ 3 – บทที่ 5 เป็นการนําเสนอ กรณีศึกษาโรงแรมประเภทบูติกโฮเตล ร้านอาหารอินทรีย์ และชุมชน
ท่องเที่ยว (ถนนคนเดินเชียงคาน) โดยในแต่ละบทจะนําเสนอถึงการดําเนินกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ต้นทุน-ผลประโยชน์ที่ได้รับจากดําเนินกิจกรรมดังกล่าว และผลการประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทน 
จากการดําเนินกิจกรรมอย่างรับผิดชอบของแต่ละกรณีศึกษา ส่วนบทที่ 6 เป็นการนําเสนอผลการสํารวจ
มุมมองและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นและผู้เย่ียมเยือนที่ได้จากการสํารวจ 
คนท้องถิ่นในตําบลบ่อสวก จังหวัดน่าน และพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน จังหวัดเลย ส่วนผู้เย่ียมเยือน
เป็นผลการสํารวจผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนถนนคนเดินเชียงคาน 

บทที่ 7 เป็นการนําเสนอผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุน 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น และผลการประเมินราคาเงาของการมีส่วนร่วม การรับรู้ 
การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และการสนับสนุนการจัดการและการดําเนินงานเก่ียวกับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น สําหรับบทที่ 8 เป็นการนําเสนอผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน และ 
ผลการประเมินราคาเงาของกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) เช่น การใช้บริการที่พักแรม ร้านค้า 
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมของคนในชุมชน การเดินเย่ียมชมหรือซื้อของในถนนคนเดิน การเย่ียมชมสถานที่
ท่องเที่ยวของชุมชน การร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน เป็นต้น 

สําหรับบทสรุปเป็นการนําเสนอการสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของแต่ละกรณีศึกษา มุมมองและการรับรู้ ต่อการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ ปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น ที่รวมถึง
ราคาเงาของกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน รวมทั้งราคาเงา
ของกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) ที่ถูกใช้บริการโดยผู้เย่ียมเยือน ก่อนที่จะนําเสนอถึงข้อเสนอแนะ 
บางประการท่ีจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบทั้งในระดับภาคธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 
 





 

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม

การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (sustainable tourism: ST) เป็นรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
จากความร่วมมือทั้งในระดับผู้ประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ บนพ้ืนฐานของการสร้างความสมดุล 
และประโยชน์สูงสุดในด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่นที่เป็นเจ้าบ้าน (Diallo, Diop-Sall, 
Leroux and Valette-Florence, 2015; Mathew and Kuriakose, 2018; Zagonari, 2019) ขณะเดียวกัน 
ก็สามารถปกป้องและเพ่ิมโอกาสสําหรับอนาคต (หรือสามารถส่งต่อให้กับรุ่นต่อไป) (WTO no date; UNEP 
and UNWTO, 2005; Stanford, 2006) ซึ่งงานศึกษาที่ผ่านมาได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกันว่า  
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางและ/เป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องการ
เดินทางไปให้ถึง ในขณะที่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism: RT) เป็นส่วนหน่ึงของการเดินทาง 
(journey) ที่มุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน แม้ว่าจะไม่ทราบอย่างแน่ชัดถึงปลายทางที่จะเดินทางไป แต่ก็ไม่มี
เหตุผลที่จะหยุดหรือชะลอการเดินทางสู่ความย่ังยืนของการท่องเที่ยว (Godfrey, 1998; Stanford, 2006; 
Zgolli and Zaiem, 2018; Zagonari, 2019) จากความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด 
foresight ฉายภาพอนาคตของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่ความย่ังยืนได้ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1  ภาพอนาคตของการพัฒนาการท่องเท่ียวสู่ความย่ังยืนตามมุมมองทางด้านอุปทาน (supply side) 
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จากภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่า จากรูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวทั่วไปท่ีส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสําคัญ
กับการจัดการกับผลกระทบเชิงลบที่เป็นผลกระทบภายนอก (externalities) ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว หรือ 
เป็นการผลักภาระดังกล่าวให้กับสังคม (เป็นต้นทุนทางสังคม (social cost)) ขาดการตระหนักถึงความย่ังยืนของ 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (รวมถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวอ่ืนๆ) และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้
ความสําคัญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีล้วนส่งผลให ้
การท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าวไม่มีความย่ังยืน (Stanford, 2006; Zgolli and Zaiem, 2018) ในขณะที่รูปแบบ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  ที่เป็นแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับการลดผลกระทบเชิงลบ
ของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคม (negative impact minimization) ซึ่งอยู่ในเส้นทางของการเดินทางสู่การท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน จะช่วยในการปรับตัวและเช่ือมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังนักท่องเที่ยวให้มุ่งสู่ความย่ังยืนของ 
การท่องเที่ยวได้ในอนาคต 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้ความสําคัญมากขึ้นกับการจัดการการท่องเที่ยว (ทั้งที่เป็นกิจกรรม 
และแหล่งท่องเที่ยว) ต้ังแต่ในระดับผู้ประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น (ไม่รวมถึงระดับประเทศ) ที่สามารถช่วยลด
ผลกระทบเชิงลบ (ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม) ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ณ 
จุดหมายปลายทางและ/พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยต้นทุน-ผลประโยชน์จากการจัดการดังกล่าวจะถูกแบ่งปัน
และกระจายไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว (Camilleri, 2016; Zagonari, 2019) เช่น นักท่องเที่ยว 
มีความยินดีจ่ายเพ่ิมขึ้นให้กับการมีประสบการณ์ที่ประทับใจอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนในชุมชนที่ไป
ท่องเที่ยว/เย่ียมเยือน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวยินดีแบกรับต้นทุนการจัดการเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบ
ที่เกิดจากการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยว 
มีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น และจากต้นทุนที่ลดลงอันเน่ืองมาจากการแบ่งสรรปันส่วนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งปันต้นทุน (cost sharing) ในการจัดการผลกระทบร่วมกัน) ชุมชน (รวมถึงคนท้องถิ่น) 
ยินดีมีส่วนร่วมและสนับสนุนการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการลดลงของผลกระทบเชิงลบของ
การท่องเที่ยว เช่น การลดลงของขยะ และความแออัดในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น (Goodwin and Francis, 2003; 
International Centre for Responsible Tourism, 2002; Stanford, 2006; Olimpia and Daniel, 2016; 
Kim, Park, Reisinger and Lee, 2018) ทั้งน้ี การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะครอบคลุมรูปแบบการท่องเที่ยว
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางเลือก (alternative tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ การท่องเที่ยว (โดย) ชุมชน เป็นต้น และการท่องเที่ยวกระแสหลักที่เป็น mass tourism (Stanford, 2006; 
Yu, Chancellor and Cole, 2011; Diallo et al., 2015; Zgalli and Zaiem, 2018) 
 ดังน้ันเพ่ือเป็นการสํารวจพรมแดนความรู้เก่ียวกับการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ และเพื่อให้มีสารสนเทศเพียงพอในการกําหนดกรอบแนวคิด แบบจําลอง และตัวแปรสําหรับใช้
ในการศึกษาครั้งน้ี บทน้ีจึงขอนําเสนอเน้ือหาของการทบทวนวรรณกรรมที่มีการแบ่งออกเป็น 4 ส่วนสําคัญ ได้แก่ 
ส่วนที่หน่ึงเป็นการนําเสนอผลการสํารวจพรมแดนความรู้จากวรรณกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์บรรณมิติ (bibliometric analysis) ในการค้นหาประเด็นและสาระความรู้ 
จากวรรณกรรมประเภทบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
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ระหว่าง พ.ศ. 2545-2563 ส่วนที่สองเป็นการนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับการเช่ือมโยงกันระหว่าง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเพ่ือให้เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างกันระหว่าง 
การท่องเที่ยวทั้งสองประเภท สําหรับส่วนที่สามเป็นการนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับนิยามของ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism: RT) ที่ได้มีการให้นิยามมาต้ังแต่ พ.ศ. 2545 และ 
มีการปรับปรุงต่อเน่ืองมาตลอดเกือบสองทศวรรษ เพ่ือเป็นฐานความรู้สําคัญในการให้นิยามการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบสําหรับใช้ในการกําหนดกิจกรรมการจัดการและการดําเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
กรณีศึกษาที่ใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี รวมถึงนิยามอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา เช่น นักท่องเที่ยวที่มี 
ความรับผิดชอบ (responsible tourist) การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism 
management) ในขณะที่ส่วนสุดท้ายเป็นการนําเสนอผลการทบทวนการศึกษาในอดีตเก่ียวกับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ ซึ่งได้แบ่งเน้ือหาของการนําเสนอออกเป็นประเด็นย่อยที่สําคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ การศึกษา 
ในด้านอุปทาน การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา การศึกษาทางด้านอุปสงค์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
และการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยขอนําเสนอรายละเอียดในแต่ละส่วน 
พอสังเขปดังน้ี 

2.1 การสํารวจพรมแดนความรู้จากวรรณกรรมด้านการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

จากการตรวจสอบและสืบค้นวรรณกรรมในเบ้ืองต้นภายใต้แก่นเรื่อง (theme) การท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ (responsible tourism) จากฐานข้อมูลบทความวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
โดยวรรณกรรมวิชาการภาษาไทยสํารวจจากฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ผ่านการสืบค้นจาก
ระบบฐานข้อมูล ThaiJo และงานวิจัยที่สนับสนุนทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผ่านการสืบค้นจากฐานข้อมูล E-library ของสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส่วนวรรณกรรมวิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษสืบค้นจาก
ฐานข้อมูล Scopus พบว่า วรรณกรรมวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ยังมีอยู่จํานวนน้อยมาก และเกือบทั้งหมดมิใช่งานในลักษณะของการวิจัยเชิงวิชาการที่มีลักษณะเป็นการพัฒนา
และตรวจสอบองค์ความรู้ทางวิชาการ แต่เป็นลักษณะของงานบริการวิชาการและ/งานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ให้
ความสําคัญกับการขับเคลื่อนและการดําเนินงานที่ทําให้ได้รับผลลัพธ์จากการทํางานออกมาเป็นกิจกรรม  
ทั้งน้ี จากข้อจํากัดที่มีจํานวนวรรณกรรมค่อนข้างน้อย จึงเป็นการยากที่จะประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์บรรณมติิ 
(bibliometric analysis) ในการค้นหาประเด็นและสาระความรู้จากวรรณกรรมภาษาไทย 

ดังน้ันในหัวข้อน้ีจึงเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นความรู้จากวรรณกรรมงานวิจัยด้าน 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ได้จากการสืบค้นจากวรรณกรรมประเภทบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus เท่าน้ัน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของพรมแดนความรู้ทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับนานาชาติในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2545-2563 (พ.ศ. 2545 หรือ ค.ศ. 2002 
เป็นปีแรกที่มีการให้นิยามและนําเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบในการประชุม 
World Summit ว่าด้วยการพัฒนาอย่างย่ังยืน ณ เมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้) ซึ่งจากการสืบค้น
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บทความที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในวารสารต่างประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ด้วยคําว่า 
“Responsible Tourism” ภายใต้เง่ือนไขที่ว่า ช่ือวารสารต้องมีคําว่า “Tourism” พบว่า ระหว่าง พ.ศ. 2545-2563 
(19 ปี) มีบทความที่ตีพิมพ์เก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทั้งหมด 204 บทความ เป็นการตีพิมพ์ในช่วง 
พ.ศ. 2545-2559 (15 ปี) จํานวน 102 บทความ และอีกครึ่งหน่ึงตีพิมพ์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560-2563) 
หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 20.5 ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2560-2563 ซึ่งมากกว่าช่วงแรกที่เพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ย
ร้อยละ 8.8 ต่อปี ดังน้ันแนวโน้มของจํานวนบทความที่ตีพิมพ์จึงมีลักษณะการเพ่ิมขึ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียล 
(ตามภาพที่ 2.2 คือ เส้นประ) ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่าใน พ.ศ. 2558 มีจํานวนบทความที่ตีพิมพ์ลดลงเหลือเพียง 
3 บทความ ทั้งที่ในช่วงก่อนหน้า (ก่อน พ.ศ. 2558) มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่หลังจาก พ.ศ. 2558 
จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ก็ยังคงมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ก่อนที่จะเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดใน พ.ศ. 2563  
(ดูรายละเอียดในภาพที่ 2.2) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต่อเนื่องและความสนใจที่เพิ่มขึ้น
ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับนานาชาติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus (สืบค้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

ภาพท่ี 2.2  จํานวนบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
จากฐานข้อมูล Scopus พ.ศ. 2545-2563 

ภาพที่ 2.3 แสดงถึงแนวโน้มของจํานวนบทความที่ตีพิมพ์ใน 5 วารสารแรก ที่มีจํานวนบทความเก่ียวกับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตีพิมพ์สูงสุด พบว่า กว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในช่วง 
พ.ศ . 2545-2563 เป็นการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Sustainable Tourism และ Sustainability 
(จํานวนการตีพิมพ์บทความสะสมในทั้งสองวารสารมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ ประมาณร้อยละ 20) โดยในช่วง
ก่อน พ.ศ. 2562 (หรือ ค.ศ. 2019) บทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยส่วนใหญ่ตีพิมพ์ 
ในวารสาร Journal of Sustainable Tourism ส่วนวารสาร Sustainability มีการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจํานวนมากข้ึนในช่วงสองปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562-2563) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความรู้  
(หรือการวิจัย) ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมักถูกนําเสนอหรือตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มที่เก่ียวข้องกับ

 

ปี พ.ศ.
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ความย่ังยืน หรือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเป็นสําคัญ (ดูรายละเอียดแนวโน้มของจํานวนบทความที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารที่สําคัญ 5 อันดับแรก ในภาพที่ 2.3) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ที่มา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R package bibliometric จากจํานวนบทความท้ังหมด 204 บทความ 

ภาพท่ี 2.3  แนวโน้มจํานวนบทความที่มีการตีพิมพ์สูงสุดใน 5 วารสารแรก จากฐานข้อมูล Scopus  
พ.ศ. 2545-2563 

สําหรับผลการวิเคราะห์ความถี่ของคําสําคัญในบทความทั้ง 204 บทความ ด้วย word cloud ภายใต้
เทคนิค bibliometric analysis (ภาพที่ 2.4) พบว่า แม้ว่าบทความที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติและอยู่ในฐานข้อมูล Scopus มีการศึกษาวิจัยอย่างเข้มข้นในประเด็นความรู้หลักที่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism)” (หรือ มีความถี่ของคําสําคัญมากที่สุด  
โดยมีความถี่ของคําดังกล่าวมากกว่าคําที่มีลําดับรองลงมา คือ การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (sustainable tourism) 
ถึง 3 เท่า) แต่ก็มีการศึกษาที่เก่ียวข้องกับประเด็นอ่ืนๆ หลากหลายประเด็น โดยประเด็นความรู้ที่สําคัญ  
5 ประเด็นแรก ที่มีความเข้มข้นในการศึกษารองลงมา ได้แก่ ประเด็นความรู้เก่ียวกับ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(sustainable tourism)” หรือ “ความย่ังยืน (sustainability)” หรือ “การพัฒนาที่ ย่ังยืน (sustainable 
development)” ประเด็นความรู้เก่ียวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (corporate 
social responsibility)” และ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism)” ตามลําดับ 

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่
ยังคงให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่ 
ความย่ังยืนเป็นสําคัญ (หรือเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน) โดยเฉพาะการให้ความสําคัญในเร่ืองของอุปทาน
ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งที่เป็นเรื่องของการพัฒนา การจัดการ และการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่
หรือจุดหมายปลายทาง (โดยเฉพาะการศึกษาในพ้ืนที่แอฟริกาใต้) หรืออาจกล่าวได้ว่า การศึกษาวิจัยในเรื่องของ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ผ่านมาเป็นการศึกษาวิจัยที่ให้ความสําคัญกับความรู้ในเรื่องการพัฒนา การจัดการ 
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และการดําเนินงานที่นํามาสู่ความย่ังยืนของการท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางมากกว่าการศึกษาในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวอย่างเช่น การศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หรือ (การ) ตลาดของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นอกจากน้ี ยังมีงานศึกษา
จํานวนหน่ึงที่ศึกษาวิจัยในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based tourism)” หรือ 
“การพัฒนาชุมชน (community development)” หรือ “ชุมชน (community)” รวมถึงการศึกษาในประเด็น 
“ทัศนคติ (attitude)” ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder)” และ “จริยธรรม (ethics)” ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ไม่ได้เผยให้เห็นถึงประเด็นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหรือการวัดผลกระทบ
หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการและ/การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เป็น
การศึกษาในเชิงประจักษ์ รวมทั้งการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
กับจุดหมายปลายทางที่มีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R package bibliometric จากจํานวน 204 บทความ 

ภาพท่ี 2.4  ความถ่ีของคําสําคัญในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus  
พ.ศ. 2545-2563 

หากพิจารณาผลการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นความรู้เก่ียวกับการศึกษาวิจัยในแก่นเรื่องการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระหว่าง พ.ศ. 2545-2563 ที่นําเสนอในภาพที่ 2.5  
จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองของการศึกษาวิจัยในประเด็น “การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ (responsible tourism)” โดยเฉพาะในช่วงต้ังแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา และเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงต้ังแต่ พ.ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2563 (เพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 34.6 ต่อปี) โดยยังไม่เห็นถึงแนวโน้ม 
ที่ลดลงของการศึกษาในประเด็นดังกล่าว ขณะที่การศึกษาเก่ียวกับ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (sustainable 
touirsm)” หรือ “ความย่ังยืน (sustainablility)” และ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism)”เป็นสองประเด็น
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ความรู้สําคัญที่มีแนวโน้มการศึกษาวิจัยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดต้ังแต่ พ.ศ. 2545 และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วหลัง พ.ศ. 2560 ส่วนการศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กร (corporate social responsibility)” เป็นประเด็นความรู้ที่มีแนวโน้มการศึกษาวิจัยเพ่ิมขึ้น 
อย่างรวดเร็วในช่วง พ.ศ. 2552-2555 ก่อนที่จะเริ่มชะลอตัวและเพ่ิมในอัตราที่ลดลงในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2556-2560 
และกลับมาได้รับความสนใจศึกษาเพ่ิมขึ้นในช่วง พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ที่มา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R package bibliometric จากจํานวน 204 บทความ 

ภาพท่ี 2.5  แนวโน้มประเด็นความรู้ในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus  
พ.ศ. 2545-2563 

ดังน้ันเพ่ือให้เห็นภาพของความเหมือนและแตกต่างกัน หรือการเปลี่ยนแปลงของประเด็นความรู้ที่มี 
การตีพิมพ์ในบทความวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จึงได้แยกวิเคราะห์คําสําคัญด้วย 
word cloud ออกเป็นสองช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่าง พ.ศ. 2545-2559 (จํานวน 102 บทความ) และระหว่าง  
พ.ศ. 2560-2563 (อีกจํานวน 102 บทความ เช่นเดียวกัน) พบว่า “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible 
tourism)” และ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (sustainable tourism)” รวมถึง “ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร (corporate social responsibility)” ยังคงเป็นสามประเด็นความรู้ที่มีความเข้มข้นของ
การศึกษามากที่สุดในทั้งสองช่วงเวลา (มีขนาดความถ่ีของคําในระหว่างสองช่วงเวลาที่ไม่แตกต่างกัน) นอกจาก
ประเด็นความรู้ทั้งสามแล้ว “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecctourism)” ยังเป็นอีกหน่ึงประเด็นความรู้ที่ยังคงมี
ความเข้มข้นในการศึกษาในทั้งสองช่วงเวลาที่ไม่แตกต่างกันอีกด้วย ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงระหว่าง  
พ.ศ. 2560-2563 มีความเข้มข้นของการศึกษาเพ่ิมขึ้นในประเด็นความรู้เก่ียวกับเรื่อง “การท่องเที่ยวอาสาสมัคร 
(volunteer tourism)” “จริยธรรม (ethics)” “ตัวช้ีวัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (sustainable tourism 
indicators)” และ “ผลกระทบของการท่องเที่ยว (tourism impacts)” และเริ่มเห็นถึงการศึกษาในประเด็น
ความรู้เก่ียวกับ “พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (tourist behavior)” “แรงจูงใจ (motivatoin)” และ “ทัศนคติ 
(attitude)” ที่เป็นความรู้ที่เก่ียวข้องกับอุปสงค์ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ดูรายละเอียดในภาพที่ 2.6) 
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ก. ระหว่าง พ.ศ. 2545-2559 ข. ระหว่าง พ.ศ. 2560-2563 
ที่มา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R package bibliometric จากจํานวน 204 บทความ 

ภาพท่ี 2.6  ความถ่ีของคําสําคัญในบทความที่มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus ใน
สองช่วงเวลา (พ.ศ. 2545-2559 และ พ.ศ. 2560-2563) 

ผลการวิเคราะห์เครือข่าย (หรือ co-occurrence network) ของคําสําคัญในบทความด้านการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง พ.ศ. 2545-2563 ที่แสดงในภาพที่ 2.7 
พบว่า มีเครือข่าย (network) เช่ือมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดจํานวน 6 กลุ่ม (cluster) ที่มีขนาดแตกต่างกันมาก 
(พิจารณาจากสมาชิกของคําในแต่ละเครือข่าย) และแต่ละกลุ่มมีความเช่ือมโยงระหว่างกัน ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า บทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมีประเด็น
ความรู้ที่นําเสนอร่วมกันที่เด่นชัดใน 6 ประเด็น ได้แก่ “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism)” 
“การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based tourism)” “การพัฒนาที่ย่ังยืน (sustainable development)” 
“ทัศนคติ  (atttude)” “การพัฒนาการท่องเที่ ยว (tourism development)” และ“ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย 
(stakeholder)” โดยมี 3 กลุ่ม ที่คําหลัก (node) มีขนาดใหญ่ (หรือมีความถี่ของคําสูง) อย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ 
“การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism)” “การพัฒนาที่ย่ังยืน (sustainable development)” 
และ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based tourism)” โดยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นคํา (node) 
ที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายที่มีการเช่ือมโยงอย่างเข้มข้นกับคําที่เป็นประเด็นความรู้ด้านต่างๆ ถึง 11 รายการ 
(พิจารณาจากความหนาแน่นของเส้น) โดยมีความเช่ือมโยงอย่างเข้มข้นกับ “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(sustainable tourism)” และ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (corporate social 
responsibility)” และยังมีการเช่ือมโยงอย่างเข้มข้นข้ามกลุ่มที่เป็นประเด็นเก่ียวกับ “การพัฒนาที่ ย่ังยืน 
(sustainable development)” และ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based tourism)” ความเช่ือมโยง
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บทความที่ตีพิมพ์ภายใต้ประเด็นความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมักจะ
เก่ียวข้องเช่ือมโยงกับประเด็นความรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน หรือการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็น 
การพัฒนาที่ย่ังยืน รวมถึงประเด็นความรู้เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และ 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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สําหรับเครือข่ายที่มี “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based tourism)” เป็นศูนย์กลางของ
เครือข่าย มีการเช่ือมโยงภายในกลุ่มที่เข้มข้นกับประเด็นความรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน/ชุมชน และมีการ
เช่ือมโยงที่เข้มข้นไปยังประเด็นความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ส่วนเครือข่ายที่มี “การพัฒนาที่ย่ังยืน 
(sustainable development)” เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย มีการเช่ือมโยงอย่างเข้มข้นภายในกลุ่มกับประเด็น
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ และยังมีการเช่ือมโยงที่เข้มข้นไปยังประเด็นความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
และตัวช้ีวัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า บทความที่ตีพิมพ์ในประเด็นความรู้เก่ียวกับ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมักเก่ียวข้องหรือศึกษาในเร่ืองของการพัฒนาชุมชน และมักศึกษาเช่ือมโยงกับประเด็น
ความรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เช่นเดียวกับการศึกษาในประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืน ที่นอกจาก 
จะมีการศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมักมีการศึกษาเช่ือมโยงกับประเด็นความรู้ในเรื่องของ
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนด้วย 

ผลการวิเคราะห์เครือข่ายแสดงให้เห็นว่า บทความที่ตีพิมพ์ภายใต้แก่นเรื่อง (theme) การท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบมักเก่ียวข้องหรือศึกษาเช่ือมโยงกับประเด็นความรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน หรือ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม VOSviewer 1.6.17 จากจํานวน 204 บทความ 
หมายเหตุ: minimum number of occurrences of a keyword = 4 (27 meet the threshold) 

ภาพท่ี 2.7  เครือข่ายของคําสําคัญในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus  
พ.ศ. 2545-2563 
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การวิเคราะห์ co-occurrence network จะทําให้ทราบถึงข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างคําสําคัญ
และความเป็นศูนย์กลางของคําภายในเครือข่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะนํามาวิเคราะห์เพ่ิมเติมในเรื่องของ 
thematic map ที่เป็นการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างระดับการพัฒนา (development degree) ที่เป็นการพิจารณา
จากความเข้มข้น (ความถี่) ของการเช่ือมโยงของคํา (density) กับ ระดับของความเก่ียวข้อง (relevance degree) 
ที่เป็นการพิจารณาถึงความเป็นศูนย์กลางของคําในเครือข่าย (centrality) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ thematic map 
ของคําสําคัญในบทความท่ีตีพิมพ์ภายใต้แก่นเร่ือง (theme) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในวารสารนานาชาติ 
ระหว่าง พ.ศ. 2545-2563 ที่แสดงในภาพที่ 2.8 พบว่า ประเด็นความรู้ที่จัดอยู่ใน motor themes ที่เด่นชัด
ได้แก่ ประเด็นเก่ียวกับ “จริยธรรม (ethics)” และ “ชุมชน (community)” ซึ่งเป็นสองประเด็นความรู้ที่ม ี
ความเข้มข้นในการพัฒนาและมีความสําคัญต่อโครงสร้างเก่ียวกับการศึกษาวิจัยในเรื่องการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบในระดับนานาชาติ นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วยังมีประเด็นความรู้เก่ียวกับ “การท่องเที่ยวทางเลือก 
(alternative tourism)” “บริษัทนําเที่ยว (tour operators)” และ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร (corporate social responsibility: CSR)” ที่จัดอยู่ใน motor themes แต่มีความเด่นชัดหรือ
ความเข้มข้นน้อยกว่าสองประเด็นความรู้ข้างต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R package bibliometric จากจํานวน 204 บทความ 

ภาพท่ี 2.8  Thematic Map ของประเด็นความรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus พ.ศ. 2545-2563 
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ส่วนประเด็นความรู้ที่จัดอยู่ใน niche themes ซึ่งมีการพัฒนาภายในประเด็นเป็นอย่างดี แต่กลับ 
มีความเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัยในเร่ืองการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบน้อย ได้แก่ ประเด็นความรู้ทางด้าน  
“การสัญจรอย่างย่ังยืน (sustainable mobility)” และประเด็นความรู้ที่เก่ียวข้องกับ “ประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยว (tourist experience)” สําหรับ emerging or declining themes ซึ่งมีทั้งระดับการพัฒนา
และระดับของความเกี่ยวข้องน้อย (หรือมีการเช่ือมโยงกับคําสําคัญอ่ืนๆ น้อย และมีความเป็นศูนย์กลาง 
ในเครือข่ายตํ่า) ได้แก่ ประเด็นความรู้ทางด้าน “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (socially responsible 
tourism)” ขณะที่ basic themes ที่เป็น themes ที่มีความเข้มข้นในการพัฒนาน้อย แต่มีความสําคัญต่อ
โครงสร้างการศึกษาวิจัยในเร่ืองการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในระดับนานาชาติ ประกอบด้วยประเด็นความรู้
หลากหลายเรื่อง โดยประเด็นความรู้ที่สําคัญจะเก่ียวข้องกับเรื่อง “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible 
tourism)” “ความย่ังยืน (sustainability)” และ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)” 

จากผลการวิเคราะห์ thematic map ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
เก่ียวกับเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีประเด็นความรู้ในเร่ืองของความยั่งยืนของการท่องเที่ยว 
เป็นประเด็นความรู้พ้ืนฐานที่สําคัญ โดยมีประเด็นความรู้เก่ียวกับจริยธรรม และชุมชน รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นสามประเด็นที่มีการพัฒนาอย่างเข้มข้นและต่อเน่ืองในช่วงเกือบ 
สองทศวรรษที่ผ่านมา (ต้ังแต่ พ.ศ. 2545-2563) 

สําหรับผลการวิเคราะห์ thematic evolution ที่แสดงในภาพที่ 2.9 แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของ
ประเด็นความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus ระหว่าง พ.ศ. 2545-2563 (พิจารณาจากคําสําคัญในบทความท่ีนํามาวิเคราะห์) โดยได้แบ่งช่วงเวลาของ
การวิเคราะห์ออกเป็นสองช่วงเวลาตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่นําเสนอไว้ก่อนหน้า (การวิเคราะห์แนวโน้ม
ประเด็นความรู้) โดยช่วงแรกเป็นช่วงระหว่าง พ.ศ. 2545-2559 และช่วงที่สองเป็นช่วงระหว่าง พ.ศ. 2560-2563 
ซึ่งทั้งสองช่วงเวลามีจํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในจํานวนเท่ากัน คือ จํานวน 102 บทความ ทั้งน้ีผลลัพธ์จาก 
การวิเคราะห์ พบว่า ประเด็นความรู้เก่ียวกับ “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism)” ยังคงเป็น
ประเด็นความรู้หลักที่มีความเข้มข้นและชัดเจนมากข้ึนในช่วง พ.ศ. 2560-2563 โดยมีการแตกแขนงของความรู้
ที่มาเช่ือมโยงหลากหลายประเด็นมากขึ้น (พิจารณาการแตกแขนงของความรู้จากช่วง พ.ศ. 2545-2559 กับ  
ช่วง พ.ศ. 2560-2563) เช่น การศึกษาเก่ียวกับชุมชน การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว การศึกษา
เก่ียวกับผลกระทบของการท่องเที่ยว การศึกษาเก่ียวกับความย่ังยืนของการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งก่อน พ.ศ. 2560 
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมักจะเก่ียวข้องกับประเด็นความรู ้
ที่หลากหลายมากกว่าในช่วง พ.ศ. 2560-2563 ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความรู้ในเรื่องของชุมชน การพัฒนา 
การท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความย่ังยืนของการท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีการมุ่งเน้น (focus) มากขึ้นในช่วง 
4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560-2563) โดยให้ความสําคัญมากขึ้นก ับการศ ึกษาว ิจ ัย ในประเด ็นความ รู้ 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบและความอย่างยั่งยืนหรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ดังแสดงในภาพที่ 2.9 
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ที่มา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R package bibliometric จากจํานวน 204 บทความ 

ภาพท่ี 2.9  วิวัฒนาการของประเด็นความรู้เก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus พ.ศ. 2545-2563 

จากผลการวิเคราะห์บรรณมิติ (bibliometric analysis) ภายใต้แก่นเรื่อง (theme) การท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ จากบทความจํานวน 204 บทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
ระหว่าง พ.ศ. 2545-2563 (รวม 19 ปี) พบว่า พรมแดนความรู้ในแก่นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมักจะ
เก่ียวข้องกับประเด็นความรู้พ้ืนฐานที่สําคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และความย่ังยืน 
(หรือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน) โดยประเด็นความรู้ทั้งสองเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และมีการมุ่งเน้น (focus) หรือความเข้มข้นในการศึกษาวิจัยในสองประเด็น
ความรู้ดังกล่าวที่โดดเด่นและชัดเจนมากขึ้นในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560-2563) นอกจากนี้ ประเด็น
ความรู้ทั้งสองยังเป็นประเด็นความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างเข้มข้นและต่อเน่ืองในช่วงเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา 
เมื่อมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (วิเคราะห์จากบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus จํานวน 204 บทความ ในช่วง พ.ศ. 2545-2563) 

2.2 การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบกับการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

 จากการวิเคราะห์วรรณกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เป็นบทความวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง พ.ศ. 2545-2563 จํานวน 204 ฉบับ ด้วยเทคนิค bibliometric analysis จะเห็นได้
อย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (หรือ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน) โดยเฉพาะเมื่อวิเคราะห์ถึงเครือข่ายของคําสําคัญที่ซึ่งจะเห็นได้ถึง 
ความเช่ือมโยงที่เข้มข้นระหว่างการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ในขณะที่การวิเคราะห์ 
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thematic map ก็ให้ภาพที่ชัดเจนว่า การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีการมุ่งเน้น (focus) 
และให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนมากขึ้น นอกจากน้ี  
ในภาพรวมของการวิเคราะห์ทั้งหมดยังแสดงให้เห็นว่า ประเด็นความรู้ในเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ยัง
เป็นประเด็นความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างเข้มข้นและต่อเน่ืองในช่วงเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อม ี
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังน้ันเพ่ือให้เห็นถึงความเช่ือมโยงเก่ียวเน่ืองกันของ 
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ในลําดับต่อไปจะนําเสนอถึง
สาระสําคัญของการทบทวนวรรณกรรมในอดีตเก่ียวกับประเด็นความเก่ียวข้องเช่ือมโยงระหว่างการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบกับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

ในช่วงทศวรรษที่ 1970 มีการถกเถียงและให้ข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
ในประเด็นที่ว่า “ควรมีความรับผิดชอบ (responsibility) กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว (หรือ  
จากพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว) ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของบ้าน (host) ทั้งในทางกายภาพของ
สิ่งแวดล้อม และคนในชุมชน” (Butler, 1995) ซึ่งการให้ความสําคัญกับ “ความรับผิดชอบที่มากข้ึน  
(more responsibility)” นํามาสู่รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวทางเลือก (alternative tourism) ที่ซึ่งถูกกล่าวถึง
ในหลายๆ นิยาม (หรือ ช่ือ) เช่น alternative tourism, responsible tourism, eco-tourism, green tourism 
หรือ minimum impact tourism ซึ่งต่างก็มีลักษณะเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ 
การท่องเที่ยวแบบเดิมที่เป็น mass tourism ให้เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม 
(environmental) สังคม-วัฒนธรรม (social-culture) จริยธรรม (ethically) และการเมือง (political) มากขึ้น  

จากการถกเถียงในประเด็นของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมต้ังแต่ยุคทศวรรษท่ี 1970 จึงนํามาสู่การให้ข้อเสนอในเรื่องของ การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(sustainable tourism) ที่เกิดขึ้นจากความกังวลเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
และต้องการที่จะพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดและ/ให้ความสําคัญกับความตระหนักเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งแนวคิดน้ีจะเก่ียวข้องกับ 3 เรื่อง (3 pillars) ที่สําคัญ คือ เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ซึ่งการศึกษาบางช้ินในอดีต เช่น Ritchie and 
Crouch (2000) ได้มีการเสนอและให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยพยายามเพ่ิมในเรื่องของความย่ังยืนทางการเมือง 
(political sustainability) เข้ามาเป็นอีกหน่ึงเรื่อง (pillars) ของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน แต่ก็เป็นเร่ืองที่
ค่อนข้างยากและยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เน่ืองจาก ความย่ังยืนทางการเมืองไม่ได้เก่ียวข้อง 
และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรง อย่างไรก็ตาม UNWTO (2004) และ Mahalic (2013) สรุปว่า  
การไปสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนจะต้องประกอบด้วยสามสิ่งที่สําคัญ ได้แก่ 

1. ความตระหนัก  (awareness) ถึ งความ ย่ัง ยืนและจ ริยธรรม  (sustainability and ethics)  
ซึ่งสนับสนุนโดยข้อมูลและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน 

2. มิติทางการเมือง ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
การมีฉันทามติของกลุ่มมวลชน หรือผู้นําทางการเมืองที่เข้มแข็งเพ่ือให้สามารถเกิดการดําเนินการที่นําไปสู่
เป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนได้ 
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3. การรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ 
การคงไว้ซึ่งการบรรลุความต้องการของตลาด 
 ประเด็นของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนถูกกล่าวถึงและมีการโต้เถียงกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นในช่วงต้ังแต่ 
ต้นทศวรรษที่ 1990 เมื่อ Inskeep (1991) ได้นําเสนอ 5 หลักเกณฑ์สําคัญของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่ซึ่งต้อง
คํานึงถึงเมื่อกล่าวถึงการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ได้แก่ 1) เศรษฐกิจ 2) สิ่งแวดล้อม 3) ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของการท่องเที่ยว 4) ความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว หรือความพึงพอใจของผู้มาเยือน (visitors satisfaction) 
และ 5) ความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีเพียงบางหลักเกณฑ์เท่าน้ัน 
ที่ได้รับความสนใจ เช่น UNWTO ได้เริ่มสนับสนุนแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใน 3 เรื่อง คือ 
สิ่งแวดล้อม สังคม-วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากในงานศึกษา
เก่ียวกับการท่องเที่ยวในลักษณะของความพยายามในการสร้างสมดุลของการท่องเที่ยวระหว่างการให้สําคัญกับ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และนํามาสู่ข้อเสนอแนะและข้อปฏิบัติที่ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ 
การประหยัดพลังงาน (energy saving) รีไซเคิล (recycling) หรือการลดขยะ การลดการปลดปล่อยมลพิษ 
(reduction of waste and emission) รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม 
มีนักวิชาการบางคน เช่น Wheeller (1993) มองว่าข้อปฏิบัติดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องมือประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้ 
ในการแก้ไขปัญหาการวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่ได้ทําให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด ในขณะที่ฉันทามติ (ความเห็นพ้องต้องกัน) เก่ียวกับ
ประสิทธิภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และการปฏิบัติเพ่ือบรรลุผลดังกล่าวยังคงกระทําได้ยาก 

นอกจากน้ี ยังคงมีคําถามอยู่เสมอว่า แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน สามารถยกระดับความยั่งยืน
ของภาคการท่องเที่ยวที่แท้จริงได้อย่างไร หรือเป็นเพียงแค่แนวคิด ในขณะที่วิธีปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามแนวคิดน้ี
ยังไม่ชัดเจน รวมถึง ยังพบว่าข้อถกเถียงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไปที่ระดับ
แหล่งท่องเที่ยว (destination level) มากกว่าในระดับธุรกิจรายย่อย (micro-level) โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การบริการ (hospitality industry) ที่มักให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด และให้
ความสําคัญน้อยที่สุดสําหรับด้านสิ่ งแวดล้อม (Blackstock et al., 2008; Bohdanowicz et al., 2005; 
Bramwell et al., 2008; Mihalic et al., 2012) นอกจาก น้ี  หลั กการ  (agenda) ของแนวคิ ด เ ก่ี ย ว กับ 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนมักจะเป็นที่ยอมรับสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นภาครัฐมากกว่าภาคเอกชนที่ซึ่ง 
ให้ความสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นสําคัญ 

จากสารสนเทศที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(sustainable tourism) และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism) มีความใกล้เคียงกันมาก 
ดังน้ันเพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในที่น้ีจึง
ขอนําเสนอถึงแนวคิดและนิยามของการท่องเที่ยวทั้งสองรูปแบบที่ได้จากการสังเคราะห์วรรณกรรมพอสังเขปดังน้ี 

การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเป็นแนวคิดของการเดินทางและการสํารวจจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
ในฐานะของนักท่องเที่ยว โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคนในชุมชนของจุดหมายปลายทางของ 
การท่องเที่ยวน้ันๆ หรือกล่าวโดยสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ส่งผลดีต่อ



รายงานฉบับสมบูรณ ์

2-15 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี UNWTO (2004) ได้ให้นิยามการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนว่าเป็น  
“การท่องเที่ยวที่คํานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง
ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้เ ย่ียมเยือน ธุรกิจ และคนในชุมชนท่องเที่ยวน้ัน” จากนิยามดังกล่าว  
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน จะเกี่ยวข้องกับ 

1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
โดยยังคงรักษาระบบนิเวศวิทยาที่สําคัญ และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 

2. การเคารพต่อสังคม-วัฒนธรรมของคนในชุมชนที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ปกป้อง
มรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยมของชุมชน และมีส่วนร่วมในการทําให้เกิดความเข้าใจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างกัน 

3. การทําให้เกิดผลทางเศรษฐกิจในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยุติธรรม การก่อให้เกิดการจ้างงานที่มั่นคง สร้างโอกาสในการได้รับรายได้จาก 
การท่องเที่ยวเพ่ือบรรเทาความยากจนในชุมชนที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว 

สําหรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนที่เป็น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว (Goodwin, 2016) 

จากนิยามและแนวคิดข้างต้นพอสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีความสอดคล้องและเป็นส่วนหน่ึง
ของเส้นทางที่นําไปสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนมักจะเก่ียวข้องกับประเด็นในระดับโลก 
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และพยายามเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ในภาพรวม (มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว) ขณะที่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะมุ่งเน้นที ่
การดําเนินการของแต่ละบุคคล และแต่ละจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ดังน้ันการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบจึงเก่ียวข้องกับการระบุประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความสําคัญในท้องถิ่น 
นอกจากน้ียังเก่ียวข้องกับการนําผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันดําเนินการเพ่ือรับผิดชอบในประเด็นดังกล่าวด้วย 
หรืออาจจะกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของชุมชน ธุรกิจ และรัฐบาล 
ในการลดผลกระทบเชิงลบ และเพ่ิมผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว 
(มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น) 

นอกจากน้ี เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการบรูณาการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน Mahalic (2016) จึงได้เสนอแนวคิดที่เป็นแบบจําลองการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนแบบ 
บรูณาการ (Integrated sustainability-responsibility model) ที่อยู่บนพ้ืนฐานมุมมองเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การเมืองและเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม โดยนําเสนอถึง 3 ขั้นตอน ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของแบบจําลอง
ดังกล่าว ได้แก่ การรับรู้/การตระหนัก (awareness) การประชุม/กําหนดการ (agenda) และการดําเนินการ 
(action) แบบจําลองดังกล่าวรู้จักกันในช่ือ “Triple-A model” แบบจําลองน้ี ยังสามารถเป็นตัวบ่งช้ี 
ความย่ังยืนและให้คําแนะนําเก่ียวกับวิธีการนําแนวคิดความย่ังยืนไปใช้อย่างต่อเน่ืองและเปลี่ยนจาก 
การท่องเที่ยวที่เน้นมูลค่าตลาดและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปสู่การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อ
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สิ่งแวดล้อมและมูลค่าทางสังคมมากข้ึน รวมถึงยังเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (sustainable tourism) 
เข้ากับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism) เพ่ือนํามาสู่นิยามของ “responsustable tourism” 
หรือการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบอย่างย่ังยืนที่เป็นการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (sustainable 
tourism) เข้ากับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism) ที่แสดงให้เห็นถึงทั้งความรับผิดชอบ
และความยั่งยืนของพฤติกรรมการท่องเท่ียว ที่เป็นเสาหลัก (pillars) ของการพัฒนาการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน  
ซึ่งประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ (economic pillar) ด้านสิ่งแวดล้อม (environmental Pillar) และด้าน 
สังคม-วัฒนธรรม (socio-cultural pillar) ที่ต้ังอยู่บนข้อกําหนดของการท่องเท่ียวที่ย่ังยืนตามที่กล่าวมาแล้ว 
ทั้ง 3 ประการ คือ ความตระหนักเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม (environmental awareness) การมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders’ participation) และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (tourist satisfaction) 
หรือสามารถกล่าวได้อีกนัยหน่ึงก็คือ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเปรียบเสมือนเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือให้เกิด 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

2.3 นิยามของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (Responsible tourism) 

พ.ศ. 2545 (หรือ ค.ศ. 2002) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism: RT) ถูกนิยามและ
นําเสนอถึงแนวทางการพัฒนาครั้งแรกในการประชุม World Summit ว่าด้วยการพัฒนาอย่างย่ังยืน ณ เมือง 
Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้ ว่า "Making better places for people to live in and better places for 
people to visit" หรือ “การทําให้สถานที่น้ันน่าอยู่ขึ้นสําหรับทั้งเจ้าของบ้านและผู้มาเยือน” (Goodwin, 2014)  
ซึ่งปฏิญญา Cape Town ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สําคัญ 
7 ประการ ดังน้ี (International Conference on Responsible Tourism in Destination, 2002) 

1. การลดผลกระทบเชิงลบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2. การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้เพ่ิมขึ้นกับคนท้องถิ่น ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน

ที่เป็นเจ้าของทรัพยากร ปรับปรุงสภาพการทํางาน (เช่น เพ่ิมการจ้างงาน) และการเข้าถึงภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยว
ของแรงงานในชุมชน 

3. การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตหรือโอกาสของตนเอง (เช่น 
การทํางาน หรือการมีรายได้เพ่ิมขึ้น) 

4. การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือรักษา 
ความหลากหลายของโลก (world’s diversity) 

5. การสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับ 
คนท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและเคารพต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมของคนท้องถิ่น 
ที่มีความแตกต่างกัน 

6. การทําให้นักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ เข้าถึงการท่องเที่ยวได้ 
7. การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน (host) โดยทําให้เกิดความภาคภูมิใจ

และมั่นใจในความเป็นท้องถิ่นของตนเอง 
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จากนิยามและแนวทางการพัฒนาที่นําเสนอ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจึงมีเป้าหมายที่จะมอบ
ประสบการณ์ที่สนุกสนานมากขึ้น (more enjoyable experiences) ให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับ
คนท้องถิ่น ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Cape Town 
Declaration, 2002) อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้ถูกนําเสนอและกล่าวถึงมาก่อนหน้า 
พ.ศ. 2545 อย่างเช่น Krippendorff (1987) ระบุว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเกิดจากความต้องการพักผ่อน
ที่สามารถบรรลุความพึงพอใจของสังคม (the satisfaction of social needs) ในการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
และเกิดความตระหนักรู้ในตนเอง (self-realization) ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ การสํารวจ และการเรียนรู้ เป็นต้น 

แม้ว่าจะมีการนําเสนอนิยามและแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบต้ังแต่ พ.ศ. 2545  
แต่จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต พบว่า การศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีฉันทามติในการใช้นิยามเดียวกันเมื่อมี
การศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าว มีแต่เพียงการนํานิยามและแนวทางการพัฒนาที่เสนอใน พ.ศ. 2545 ไปเป็น
กรอบในการกําหนดนิยามของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสําหรับใช้ในการศึกษาวิจัยทั้งในเชิงประจักษ์ และ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจุดหมายปลายทาง (destination) ที่แตกต่างกัน อย่างเช่น 
Manente, Minghetti and Mingotto (2014) เสนอว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การท่องเที่ยว 
ที่ผลักดันให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเคารพต่อสถานที่และคนในท้องถิ่นที่ไปเย่ียมเยือน รวมถึง
การสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเจ้าบ้าน ในขณะที่ Fatin, Amirah and Khairani (2014) กล่าวว่า 
วัฒนธรรม (cultureal) และสิ่งแวดล้อม (environment) เป็นสองปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รวมถึงความเข้าใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความรับผิดชอบต่อจุดหมายปลายทาง 
ของการท่องเที่ยวที่ไปเยือนด้วยการอนุรักษ์หรือรักษาสองสิ่งน้ีเอาไว้ ส่วน Kumar and Nandani (2016) ให้ข้อเสนอ
เพ่ิมเติมว่า การตระหนัก (awareness) และการมีส่วนร่วม (involvement) ของคนท้องถิ่นเก่ียวกับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบจะกระตุ้นให้คนท้องถิ่นปกป้องชุมชนของตนเองจากผลกระทบเชิงลบของกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ซึ่งแตกต่างจาก Bob (2016) ที่ศึกษาทางด้านอุปสงค์ แล้วให้ข้อเสนอว่า ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (environmental 
knowledge) หรือความตระหนัก (awareness) ของนักท่องเที่ยว อาจไม่ทําให้นักท่องเท่ียวเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เพ่ือให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม แต่มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการให้ข้อมูลหรือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว 
มีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน เช่น ที่พักแรมควรมีการเผยแพร่ความคิดเก่ียวกับที่พัก/โรงแรมสีเขียว 
(green hotel) หรือมีการทําธุรกิจที่เป็นธรรม (fair trade) กับนักท่องที่ยวเมื่อมีการจองห้องพัก เป็นต้น 

สําหรับประเทศไทยซึ่งมีงานศึกษาในเชิงวิชาการจํานวนน้อยมาก แต่ได้มีสมาคมท่องเที่ยวไทยอย่าง
รับผิดชอบ (Thai Responsible Touristm Association) ที่ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไว้ว่า เป็นการ
เดินทางไปยังสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด 
เป็นการท่องเที่ยวที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือคนรุ่นต่อไป โดยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะมุ่งเน้นไปที่
ภาคีที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว คือ ชุมชน ธุรกิจ ภาครัฐ ที่ช่วยกันสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการท่องเที่ยว 
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด ทั้งน้ี 
การดําเนินการต้องให้ความสําคัญกับความเป็นท้องถิ่น มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพ่ือใช้
การท่องเที่ยวนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 

2-18 

จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต การศึกษาครั้ง น้ีจึงนิยาม การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
(responsible tourism) ว่า หมายถึง รูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถลดผลกระทบเชิงลบของ 
การท่องเที่ยวและ/ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและ/จุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

นอกจากน้ียังมีนิยามอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ได้แก่ 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism management) ที่เป็นการจัดการ

ธุรกิจ การดําเนินงานในองค์กร หรือการบริหารงานต่างๆ ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคธุรกิจ (หรือผู้ประกอบการ) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Frey and George, 2010) 

นักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (responsible tourist) ซึ่งหมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรม 
การเดินทางตามแนวทางปฏิบัติของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน น่ันคือ มีความห่วงใยต่อสังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อมของจุดหมายปลายทางที่ตนเองเดินทางไปท่องเที่ยว รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การเดินทางมาท่องเที่ยวของตนเอง ดังน้ันจึงพยายามแสดงพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบ เช่น การแต่งกายอย่างเหมาะสม ไม่ใช้ถุงพลาสติก รวมถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนที่เดินทาง
ไปท่องเที่ยว เช่น ใช้บริการร้านค้า หรือที่พักแรมที่เป็นของคนในชุมชน หรือมีการจัดการตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (เช่น green hotel) เป็นต้น (Global Sustainable Tourism Council, 2022) 

2.4 การศึกษาในอดีตเก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

การนําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมในอดีตที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในส่วนน้ี  
จะแบ่งการนําเสนอออกเป็น 3 ประเด็นย่อยที่สําคัญ ได้แก่ การศึกษาเก่ียวกับอุปทาน การพัฒนา และแนวทาง
การพัฒนา (guideline) การศึกษาทางด้านอุปสงค์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และการศึกษาเก่ียวกับ
ผลกระทบของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นย่อยพอสังเขปดังน้ี 

2.4.1 การศึกษาเก่ียวกับอุปทาน การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา (guidelines) 
การพัฒนาการท่องเที่ยวมักจะก่อให้เกิดความไม่สมดุลในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ เช่น มีการนําที่ดิน

ทางการเกษตรไปประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือกิจการ/ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว มีการจัดสรรนํ้า
จากภาคการเกษตรไปใช้ในธุรกิจที่พักแรม เป็นต้น (วรานันต์ ตันติเวทย์ และโสมสกาว เพชรานนท์, 2557) รวมถึง
เกิดการนําวัฒนธรรมมาใช้ในทางที่ผิดหรือนํามาสู่การบิดเบือนและทําลายวัฒนธรรมของชุมชน ดังน้ันการเฝ้าระวัง
ทางสังคมไม่ให้มีการนําทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่มีประสิทธิภาพ 
โดยภาคการท่องเที่ยว หรือถูกการพัฒนาการท่องเที่ยวครอบงําการจัดสรรและ/การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
และวัฒนธรรม จําเป็นต้องให้ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ (ที่เป็นสินค้าสาธารณะ 
(public goods)) เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และสร้างสรรค์ เพ่ือนําไปสู่ความย่ังยืน
ของการท่องเที่ยวในท้องถิ่น (นพชัย ฟองอิสระ และศศิพัชร์ เมฆรา, 2563) นอกจากน้ี การพัฒนาการท่องเที่ยว
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ในท้องถิ่นย่อมส่งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อประชาชนที่พํานักอาศัยอยู่ในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว 
ซึ่งคนท้องถิ่นเหล่าน้ันต้องมีการปรับตัวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการที่ชุมชนและ/ท้องถิ่นของตนเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเท่ียว เพ่ืออํานวยประโยชน์ในการดํารงชีวิตต่อไปท้ังในด้านเศรษฐกิจ (เช่น มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ประชากรมีงานทําเพ่ิมขึ้น) สังคม (เช่น มีสาธารณูปโภคเพ่ิมขึ้น/ดีขึ้น การคมนาคมขนส่งดีขึ้น) สิ่งแวดล้อม  
(เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยวลดลง งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น) และสถาบัน  
(เช่น มีองค์กรเพ่ือบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการท่องเที่ยว มีการให้ความรู้หรือฝึกอบรมในด้านการให้บริการ
ท่องเที่ยว) (วรานันต์ ตันติเวทย์ และโสมสกาว เพชรานนท์, 2557) 

ดังน้ัน ที่ผ่านมาจึงมีการให้ความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ซึ่งจากการศึกษา
ของ วรานันต์ ตันติเวทย์ และโสมสกาว เพชรานนท์ (2557) พบว่า การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในทัศนะของประชาชน 
คือ การท่องเที่ยวที่ทําให้ชุมชนหรือท้องถิ่นมีความพึงพอใจกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความพึงพอใจของประชาชนที่เก่ียวข้องกับผลกระทบด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) เศรษฐกิจ  
สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ขณะที่ Tour Operators Initiative (2002) EU (2003) และ UNWTO (2004)  
ได้นําเสนอตัวบ่งชี้ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั ่งยืนที่คล้ายคลึงและสอดคล้องกันในด้านต่างๆ ได้แก่  
1) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว 2) มีการบําบัดนํ้าเสีย 3) มีการบําบัดขยะ และ  
4) มีการจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบในการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว 

อย่างไรก็ตาม จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นส่วนหน่ึงของ 
การเดินทางที่มุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ซึ่งได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้นในระดับนานาชาติในช่วงกว่าทศวรรษ 
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเด็นของการให้ข้อเสนอถึงแนวทางการปฏิบัติเพ่ือนําไปสู่การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ (จะขอกล่าวถึงในลําดับต่อไป) สําหรับประเทศไทยการศึกษาเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้านอุปทานในระดับจุดหมายปลายทางที่เก่ียวโยงกับประเด็นในเรื่องของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
และในระดับธุรกิจที่ส่วนใหญ่มักจะเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม หรือที่เรียกว่า  
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (corporate social responsibility: CSR) โดยรูปแบบ 
การดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อาจอยู่ในลักษณะของการสร้างศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนในเรื่อง
ของการทําการเกษตรอินทรีย์ การเป็นตลาดรับซื้อผลผลิตของชุมชน การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสําหรับ 
นํานักท่องเที่ยวเข้าไปเย่ียมชมและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน (เช่นในกรณีของ “ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท”) เป็นต้น 
ทั้งน้ี การดําเนินการในลักษณะของ CSR จะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ คือ ทําให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจดีขึ้น มีลูกค้ามากขึ้น 
สามารถลดต้นทุนการผลิต สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตที่มาจากคนท้องถิ่น เป็นต้น ในขณะที่ชุมชนก็จะ
ได้รับประโยชน์ทั้งด้านความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจที่มาจากรายได้จากการจําหน่ายผลผลิต นอกจากน้ี 
การดําเนินธุรกิจในลักษณะ CSR ยังทําให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม เรียนรู้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
เพ่ิมความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในชุมชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสําคัญของทุนสังคม (social cost) ของชุมชน 
รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับชุมชน ซึ่งเป็นอีกหน่ึงทุนสังคมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ 
ในลักษณะ CSR (วิษฬาห์ ชีวะสาธน์, 2555; พิชญากร กุญชรินทร์, 2559) 
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นอกจากน้ี งานศึกษาบางช้ินยังแสดงให้เห็นว่า แม้จะมีกฏหมายกํากับการดําเนินธุรกิจ แต่กฎหมาย
และ/กฎระเบียบดังกล่าวมิได้กล่าวและ/ยังไม่มีความชัดเจนว่า ควรดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมอย่างไร อย่างเช่นในกรณีของธุรกิจสปาซึ่งต้องปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานธุรกิจสปาตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2551 ที่มุ่งยกระดับการจัดระเบียบสถานประกอบการสปาให้เท่าเทียมกัน  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสปาของเอเชีย แต่ในกรอบมาตรฐานดังกล่าวมิได้ 
มีการระบุถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจสปา เช่น การสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยหรือผลิตภัณฑ์
ชุมชน การดูแลพนักงานบนแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น (วิชชุตา มาชู และกนกอร แช่ลิ้ม, 2560) 

สําหรับในระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้กลายเป็นแนวคิดและหลักการที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสมัยใหม่ (Hanafiah, Azman, Jamaluddin and 
Aminuddin, 2016) เน่ืองจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อพ้ืนที่หรือประเทศที่พ่ึงพาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ดังน้ันแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะสามารถช่วยลดผลเสียจากการพัฒนา 
และยังช่วยให้เกิดการเพ่ิมและกระจายผลประโยชน์ภายในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวได้ดีย่ิงขึ้น  
ทั้งน้ีการศึกษาโดย Brunt and Courtney (1999) และ Hafiz, Jamaluddin, Zulkifly and Othman (2014) 
แนะนําและเสนอให้วิธีปฏิบัติตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นทางเลือกในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เก่ียวข้องพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะมีความแตกต่างกันออกไปตามพ้ืนที่หรือจุดหมายปลายทาง โดยการศึกษาของ 
Martínez, Pérez and Rodríguez del Bosque (2013) พบว่า แนวทางปฏิบัติเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ควรมุ่งเน้นในมิติของความรับผิดชอบต่อสังคม และมิติทางด้านจริยธรรมภายในท้องถิ่น ขณะที่ Hafiz, et al. 
(2014) ระบุว่า สิ่งสําคัญของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ คือ การวางแผนของจุดหมายปลายทางอย่างรับผิดชอบ 
และการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ ซึ่งทั้ง 2 มิติดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Carasuk (2011) 
และ Darson, Wahab, Kassim and Hanafiah (2013) ที่แสดงให้เห็นว่า ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดําเนินงานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติและ/การพัฒนาจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ยังคงมีข้อจํากัดทางด้านพ้ืนที่ เน่ืองจาก แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบจะมีมิติสําคัญที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยวและ/พ้ืนที่
ท่องเที่ยว (Hanafiah et al., 2016) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตและรายงานการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา (guideline) ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถสรุปถึงแนวทาง 
การปฏิบัติของแต่ละภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเพ่ือนําไปสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้พอสังเขปดังน้ี 

1) แนวทางปฏิบัติสําหรับองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 
(1) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่น 

- การใช้ที่ดิน การโซนน่ิง 
- มีการบรรจุการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไว้ในแผนงาน 
- มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
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- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการหรือ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

- มีศูนย์อบรมด้านการท่องเที่ยว 
- มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก 
- มีการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการท่องเที่ยว และสถิตินักท่องเท่ียวในเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบ 
- มีการนําภาษีที่ได้จากการท่องเที่ยวไปใช้เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม 
- จัดทํากฎระเบียบในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เย่ียมเยือนปฏิบัติ 

(2) การเพ่ิมผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและเจ้าของสถานที่ รวมถึงการลด
ผลกระทบทางลบและเพิ่มผลกระทบทางบวก เช่น 
- ส่งเสริมให้คนท้องถิ่นได้รับการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้จําหน่ายสินค้าและบริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
- สร้างกลไก CSR ในทุกภาคส่วนขององค์กรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
- มีการพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวให้กับพนักงานและลูกจ้าง 
- มีคู่มือสําหรับนักท่องเที่ยวในทุกกิจกรรมท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นผ่านธุรกิจ SMEs 

(3) การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เช่น 
- มีการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยภาษาที่หลากหลาย 
- มีการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากพ้ืนที่ อ่ืน  

โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
(4) การอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น 

- ภาคธุรกิจท่องเที่ยวมีการจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ภาคธุรกิจท่องเที่ยวมีการพัฒนาเพ่ือลดของเสยี สิ่งปฏิกูล และลดการบริโภคท่ีไม่จําเป็น 
- มีการตรวจสอบเก่ียวกับการใช้นํ้า และมีการกําหนดแผนในการลดการใช้นํ้าของ

ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
- มีการฝึกอบรมนักสื่อความหมายท้องถิ่นที่ทําให้ผู้มาเยือนเกิดความพึงพอใจและ

ช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 
- สนับสนุนการจัดต้ังองค์กรเพ่ือปกป้องพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้งทางบกและทางนํ้า 
- สร้างองค์ความรู้ด้านคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น 

(5) การกําหนดราคาสินค้า เช่น 
- มีการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวว่ามีการต้ังราคาที่เป็นธรรมและ

สอดคล้องกับคุณภาพสินค้าและบริการ 
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- มีระบบในการกําหนดระดับราคาที่พักในทุกประเภท 
(6) การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เช่น 

- มีการพัฒนาห้องนํ้าและทางเท้าให้มีมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกประเภท 
โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวหลัก 

- มีการจัดทําข้อมูลที่ช่วยพัฒนาสุขภาพ สร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

- มีอุปกรณ์และวิธีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวหลัก 
(7) มีการลดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ผิดศีลธรรม เช่น 

- จัดทําคู่มือสิ่งที่ทําได้และห้ามทํา (Do and Don’t) สําหรับนักท่องเที่ยว 
- สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก 

และ/แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 
2) แนวทางปฏิบัติสําหรับชุมชนที่จดัการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

(1) การลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
- มีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น ที่ไม่เป็นการทําลาย

สิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 
- มีมาตรการ/วิธีการในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแต่ละกิจกรรมเพื่อลดมลพิษและ

ปริมาณขยะ เช่น การใช้ย่าม ถุงผ้า ป่ินโต เป็นต้น 
- มีข้อปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือควบคุมเสียงรบกวน 

(2) การสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เช่น 
- มีการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ 
- มีการจัดการข้อมูลและเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม

ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- มีการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (carrying capacity) ในพ้ืนที่

ท่องเที่ยวที่จะไม่ทําให้ทรัพยากรทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม
เสียหายอย่างชัดเจน 

- มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมผัส
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านผ่านประสบการณ์จริง 

(3) การสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่นและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนเจ้าบ้าน เช่น 
- กิจกรรมท่องเที่ยวที่จัดขึ้นมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
- มีการจัดสรรรายได้ของกลุ่มเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน

อย่างต่อเน่ือง 
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- สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสในการมีรายได้ภายใต้การจัดการในระบบหมุนเวียนการให้บริการ
ท่องเที่ยว 

- กลุ่มท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้ชาวบ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชนเข้ามาจําหน่าย
สินค้าให้กับนักท่องเที่ยว 

- ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของอาหารนํามาจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 
- มีการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ด้อยโอกาสในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เยาวชน 

เป็นต้น มีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสมจากการท่องเที่ยว 
- มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาชุมชนเพ่ือใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน 

(4) คนในชุมชนมีอํานาจในการตัดสินใจ เช่น 
- มีการทํางานในระบบกลุ่มท่องเที่ยว โดยมีคณะกรรมการเข้ามาบริหารจัดการ 
- กลุ่มท่องเที่ยวมีการแบ่งหน้าที่และกระจายบทบาทการทํางาน 
- การรับสมาชิกในการให้การบริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก อาหารและ

เคร่ืองด่ืม ฯลฯ จะต้องดําเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยข้ึนอยู่กับคุณภาพและ
ความเห็นจากสมาชิก 

- กลุ่มท่องเที่ยวมีการกําหนดจํานวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของ
สภาพพ้ืนที่ของชุมชน 

- กลุ่มท่องเที่ยวมีกระบวนการทํางานที่ให้โอกาสกับสมาชิกในการร่วมคิดวางแผนและ
ตัดสินใจ 

(5) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเข้าถึงของนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
ทุกเพศ ทุกวัย เช่น 
- กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับ

นักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ 
- มีข้อควรปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย แสดงจุดที่มีความเสี่ยง พร้อมช้ีแจงให้

นักท่องเที่ยวรับทราบ 
- อุปกรณ์จําเป็นพ้ืนฐานมีความสะอาด เพียงพอกับจํานวนนักท่องเที่ยว มีความพร้อม

ในการใช้งาน และมีการทําความสะอาดทุกครั้งก่อนที่นักท่องเที ่ยวเข้าพักหรือ 
มาใช้บริการ 

- ห้องนํ้ามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได ้
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 

- ภูมิทัศน์รอบบ้านมีความสะอาด ปลอดภัย สวยงาม ไม่มีขยะ หญ้าไม่รก เป็นต้น 
- มีการทําอาหารให้สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น อาหารมุสลิม หรืออาหาร

มังสวิรัติ เป็นต้น 
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- กลุ่มท่องเที่ยวมีแผนรองรับความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ มีการเตรียมการ
ปฏิบัติงานทั้งในด้านของบุคลากร อุปกรณ์ และยานพาหนะ 

(6) สร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเคารพกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน รวมถึง 
การสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนท้องถิ่น เช่น 
- มีกฎระเบียบด้านวัฒนธรรม และมีการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเพ่ือรับทราบ 

และปฏิบัติตามแนวทางที่ชุมชนกําหนด 
- มีข้อควรปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยวและสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวในการทํากิจกรรม

ท่องเที่ยวที่ ช่วยลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึง 
สังคม-วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

- มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือทํา และได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจาก
ชุมชนหรือเจ้าของที่พัก อย่างเช่น โฮมสเตย์ 

- มีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น สมุดเย่ียม 
แบบสอบถาม เป็นต้น 

3) แนวทางปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
(1) ศึกษาจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยวที่จะไปเยือน เช่น ภาษา วัฒนธรรม  

ของจุดหมายปลายหรือแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆ 
(2) เดินทางโดยยานพาหนะท้องถิ่นของจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือน 
(3) เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทํากิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของจุดหมาย

ปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยว 
(4) ใช้นํ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงลดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย 
(5) ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรม และประเพณีของสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปเยือน 
(6) สนับสนุนสินค้าพ้ืนเมือง เพ่ือช่วยกระจายรายได้ให้กับคนท้องถิ่น 

นอกจากแนวทางปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่มแล้ว การศึกษาที่ผ่านมายังมีการศึกษา 
ในระดับธุรกิจที่มักจะเก่ียวข้องกับประเด็นของการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือที่เรียกว่า 
corporate social responsibility (CSR) ในความหมายที่แสดงถึง ความรับผิดชอบของธุรกิจในการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมความรับผิดชอบ 4 ด้าน (Carroll, 1991) ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
(economic responsibility) ที่เป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น และผลิตสินค้าและบริการ 
ที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างเพียงพอ 2) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย  
(legal responsibility) ที่เป็นการดําเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล  
3) ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม (ethical responsibility) ที่เป็นความรับผิดชอบต่อทั้งการดําเนินธุรกิจและผลของ
การดําเนินธุรกิจที่อยู่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด และ 4) ความรับผิดชอบด้านเมตตาธรรม (philanthropic 
responsibility) ที่เป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่แสดงออกถึงความมีเมตตา ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การบริจาค กิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ ฯลฯ โดยรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ต่างกันย่อมก่อให้เกิด
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คุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีแสดงออกถึงความมีเมตตาธรรม เช่น 
การบริจาคเพ่ือการกุศล การให้พนักงานในองค์กรไปร่วมเป็นอาสาสมัคร มักเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด ขณะที่กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ (business practices) เช่น กิจกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่เก่ียวกับการดูแลพนักงาน เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
น้อยกว่ากิจกรรมในกลุ่มแรก เช่นเดียวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ เช่น การรักษาคุณภาพสินค้า 
การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมรูปแบบใด  
ล้วนแล้วแต่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร (หรือธุรกิจ) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ในระดับหน่ึง 
(Bhattacharya, Korschun and Sen, 2008; Peloza and Shang, 2011) 

2.4.2 การศึกษาเก่ียวกับอุปสงค์และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว 
การศึกษาทางด้านอุปสงค์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอดีตที่ผ่านมา มักเก่ียวข้องกับประเด็น

การศึกษาในเรื่องของการสํารวจการรับรู้ถึงพฤติกรรมที่รับผิดชอบของนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญ ทั้งน้ีนักท่องเที่ยวที่มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourists) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีการแสดงออก 
ในลักษณะที่เคารพ (respect) คนท้องถิ่นในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่ตนไปเยือน ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (Stanford, 2006; Fennell, 2006; Caruana, Glozer, Crane 
and McCabe, 2014; Farmaki, Constanti, Yiasemi and Karis, 2014; Mihalic, 2016) อย่างไรก็ตาม จุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ดังน้ันพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังพ้ืนที่หน่ึงอาจจะไม่แสดงถึงความรับผิดชอบในพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังน้ัน จุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวแต่ละแห่งจึงต้องพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องอนุรักษ์หรือรักษาไว้ และอะไรที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับตามความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ (Lew, Ng, Ni and Wu, 2016) 

ขณะที่งานศึกษาเก่ียวกับความเช่ือมโยงระหว่างความย่ังยืนของจุดหมายปลายทางของ 
การท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่วนใหญ่มักเป็นไปในลักษณะของการพิจารณาว่า  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว (tourism stakeholders) ในจุดหมายปลายทางน้ันๆ ควรมีพฤติกรรม 
ที่รับผิดชอบอย่างไร ซึ่งเป็นการศึกษาในลักษณะที่ให้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเป็นผู้พิจารณาพฤติกรรม 
ของตนเอง ตัวอย่างเช่น การรับรู้ของคนท้องถิ่นเก่ียวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบของตนเอง (Shamsub and 
Lebel, 2012; Cahyanto, Pennington-Gray and Thapa, 2013; Liu, Qu, Huang, Chen, Yue, Zhao and 
Liang, 2014; Mathew and Sreejesh, 2017; Chia, Ramachandran, Ho and Ng, 2018; Shahzalal and 
Font, 2018) การรับรู้ของนักท่องเที่ยวเก่ียวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายเฉพาะในแต่ละการศึกษา เช่น เพ่ือก่อให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน หรือเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบ 
ที่ เกิดจากการท่องเที่ยว เป็นต้น (Budeanu, 2007; Yakushiji, 2010; Sin and Minca, 2014; Paris, Musa and 
Thirumoorthi, 2015; Kim et al., 2018) 

จากทบทวนวรรณกรรมในอดีตที่ผ่านมา สามารถสรุปพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ
นักท่องเที่ยวได้ 3 มิติที่สําคัญ คือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ (economic dimension) มิติทางด้านสังคม-วัฒนธรรม 
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(socio-culture dimension) และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม (environmental dimension) ดังมีรายละเอียด 
ในแต่ละมิติพอสังเขปดังน้ี (Kumar and Nandani, 2016; Gong, Detchkhajornjaroensri and Knight, 2018) 

(1) มิติทางด้านเศรษฐกิจ (economic dimension) เช่น การกระจายผลประโยชน์ให้กับคนในชุมชน
อย่างเท่าเทียม เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมามักพิจารณาจากบริการของคนในท้องถิ่น (local 
services) สิ่งอํานวยความสะดวกในท้องถิ่น (local facilities) ผลิตภัณฑ์ชุมชน (local 
products) และความใจบุญสุนทาน เช่น การบริจาค (philanthrophy) เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
การซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การใช้รถสาธารณะในท้องถิ่น หรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเข้าพัก
อาศัย เช่น การเช่ารถจักรยาน เป็นต้น  

(2) มิติทางด้านสังคม-วัฒนธรรม (socio-culture dimension) เช่น การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมามักพิจารณาในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม (culture/customs)  
สิทธิมนุษยชน (human rights) กฎหมาย (code law) และความปลอดภัย (safety) ตัวอย่างเช่น 
การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น กฎหมาย แสดงความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัย
ของคนท้องถิ่น เช่น การไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เป็นต้น 

(3) มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม (evironmental dimension) เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ซึ่งที่ผ่านมามักพิจารณาจากความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (environmental friendliness) 
ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) มลภาวะ (pollution) การอนุรักษ์ (conservation) 
ตัวอย่างเช่น การใช้ไฟฟ้าและนํ้าอย่างประหยัด การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ในปัจจุบันเริ่มมีการศึกษาในมุมมองของคนท้องถิ่นที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะพฤติกรรมที่รับผิดชอบโดยรวมของนักท่องเที่ยว (overall responsible behavior) (Su and Wall, 2015) 
และการประเมินการรับรู้ (perception) ของคนท้องถิ่นต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว 
(Gong, Detchkhajornjaroensri and Knight, 2018) รวมท้ังการศึกษาเพ่ือค้นหาปัจจัยที่อ ธิบายพฤติกรรม 
ที่รับผิดชอบของนักท่องเที่ยว ซึ่งมักแบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลออกเป็น 1) ปัจจัยภายในตัวบุคคลของนักท่องเที่ยว 
(internal/presonal factors) เช่น วัฒนธรรม (culture) การให้คุณค่าและทัศนคติ (values and attitudes) 
จริยธรรมและแรงจูงใจ (ethics and motivations) การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม (social 
engagement) ความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (concern with sustainable tourism) เป็นต้น 
(Stanford, 2006; Diallo et al., 2015; Zgolli and Zaiem, 2018) และ 2) ปัจจัยภายนอก (external factors)  
หรือบริบทแวดล้อม (contenxturl factors) ของจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว เช่น การตลาด (marketing) 
การจัดการ (ดูแล) ผู้เย่ียมเยือน (visitor management) ข้อมูลและการสื่อสาร (information and communication) 
การที่นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว เป็นต้น 
(Stanford, 2006; Chiappa, Grappi and Romani, 2016; Zgolli and Zaiem, 2018) โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ 
ยังอาจมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมที่รับผิดชอบของนักท่องเที่ยวไปยังการตัดสินใจเลือก
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว (Budeanu, 2007; Zgolli and Zaiem, 2018) 
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2.4.3 การศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
การปฏิบัติด้านการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible tourism practice: RTP)  

เป็นทางเลือกที่ถูกนําเสนอในหลายงานศึกษา (Brunt and Courtney, 1999; Hafiz et al., 2014) โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติดังกล่าวสามารถลดผลกระทบเชิงลบของการพัฒนาการท่องเที่ยวได้  
ซึ่ง Martínez et al. (2013) เสนอว่า RTP อาจมาจากความรับผิดชอบต่อสังคมและมิติทางจริยธรรมที่มุ่งเน้น 
ไปที่มุมมองของคนท้องถิ่น น่ันคือ คนท้องถิ่นมีมุมมองต่อความรับผิดชอบในสังคมอย่างไร นอกจากน้ี 
ในงานศึกษาของ Hafiz et al. (2014) ได้เสนอให้มีการวัดการปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
ใน 2 มิติที่สําคัญ คือ 1) การวางแผนของจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (responsible 
destination planning) และ 2) การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบ (responsible environmental 
practice) ซึ่ งสอดคล้องกับงานศึกษาของ Carasuk (2011) และ Darson et al. (2013) ที่กล่าวว่า ข้อเสนอ 
(propositions) ของชุมชนเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
(environmental practices) และการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว (tourism development planning) 

อย่างไรก็ตาม งานศึกษาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่พยายามแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กล่าวคือ การปฏิบัติด้าน 
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible tourism practice: RTP) เป็นทางเลือกในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวที่ถูกนําเสนอในงานศึกษาหลายช้ิน เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบ (negative impacts) ที่เกิดจาก 
การพัฒนาการท่องเที่ยว (Brunt and Courtney, 1999; Hafiz et al., 2014) นอกจากน้ี จากการทบทวนวรรณกรรม
ในอดีตยังพบว่า มีงานศึกษาจํานวนน้อยมากท่ีพิสูจน์ให้เห็นในเชิงประจักษ์ในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ  
ซึ่งจากการสืบค้นจากฐานข้อมูล Scopus พบว่า การศึกษาของ Hanafiah et al. (2016) ได้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
ด้วยแบบจําลองสมการโครงการ (structural equation model: SEM) ในการศึกษาการส่งผ่านอิทธิพลของ
ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยว (tourism development: TD) ไปยังคุณภาพชีวิต (quality of life: QoL) 
ของคนในชุมชน โดยมีการปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible tourism practice: RTP) 
เป็นตัวแปรคั่นกลาง (moderator variable) ในการส่งผ่านอิทธิพลดังกล่าว [TD  RTP  QoL] ขณะที่ 
Mathew and Sreejesh (2017) พบว่า การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น 
มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต นอกจากน้ี Methew and Sreejesh (2017) และ Font and Lynes (2018) ยังพบว่า 
การมีส่วนร่วมในสังคม (social engagement) เป็นอีกหน่ึงในปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนท้องถิ่นสนับสนุน 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของชุดตัวแปรดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวแปรนามธรรม 
(subjective variables) จึงจําเป็นต้องพัฒนาแบบจําลองการวัด (measurement model) ตัวแปรนามธรรม 
(ในทางเทคนิคเรียกว่า ตัวแปรแฝง (latent variables)) ด้วยเทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(factor analysis) ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ทั้งที่เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis: 
EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor anlaysis: CFA) โดยการพัฒนาชุดคําถาม
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สําหรับวัดตัวแปรนามธรรมดังกล่าวก่อนที่จะนําไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity: CV)  
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

สําหรับมาตรวัดในข้อคําถามที่พัฒนาข้ึนมา พบว่า การศึกษาที่ผ่านมานิยมใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วน 
(rating scale) ในระดับ 5 สเกล ทั้งนี้เพื่อให้ได้ตัวอย่างของข้อคําถามที่ใช้วัดตัวแปรนามธรรมที่เก่ียวข้อง 
(ส่วนหน่ึงใช้ในการนําไปออกแบบข้อคําถามสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี) ในที่น้ีจึงขอนําเสนอตัวอย่างในการวัด 
ตัวแปรนามธรรมบางตัวแปร เช่น การวัดการรับรู้ของคนท้องถิ่นต่อผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ในมุมมองของคนท้องถิ่น ซึ่งการศึกษาในอดีตนิยมวัดใน 3 มิติ (Allen, Long, Perdue and Kieselbach, 1988; 
Yoon, Gursoy and Chen, 2001; Kim, Uysal and Sirgy, 2013; Abdollahzadeh and Sharifzadeh, 2014; 
Hanafiah et al., 2016) ด้วยข้อคําถามที่แตกต่างกันตามตัวอย่าง ดังน้ี 

ก. มิติทางด้านผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (economic impacts) วัดด้วยข้อคําถามที่ เ ป็น 
การสอบถามความคิดเห็น จํานวน 5 คําถาม คือ 
(1) ผลประโยชน์มากกว่าต้นทุน (benefit outweight cost) 
(2) โอกาสในการจ้างงาน (employment opportunities) 
(3) ธุรกิจท้องถิ่น (local business) 
(4) มาตรฐานการดํารงชีวิต (standard of living) 
(5) สวัสดิการของคนในชุมชน (resident welfare) 

ข. มิติทางด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (environment impacts) วัดด้วยข้อคําถามที่เป็น
การสอบถามความคิดเห็น จํานวน 4 คําถาม คือ 
(1) การสร้างขยะ (produces waste products) 
(2) ปัญหาด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม (econlogical and environmental issues) 
(3) ปัญหาการทิ้ง (จัดการ) ขยะ (litering problem) 
(4) มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (environmental pollution) 

ค. มิติทางด้านผลกระทบด้านสังคม (social impacts) วัดด้วยข้อคําถามที่เป็นการสอบถาม
ความคิดเห็น จํานวน 3 คําถาม คือ 
(1) กิจกรรมนันทนาการ (recreational activities) 
(2) ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น (pride in the local culture) 
(3) กิจกรรมด้านวัฒนธรรม (cultural activities) 

หรือ การวัดตัวแปรการปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible tourism 
practice: RTP) ของคนท้องถิ่น ซึ่งจากนิยามสามารถวัดได้ใน 2 มิติ (Hafiz et al., 2014; Hanafiah et al., 2016)  
โดยแต่ละมิติมีข้อคําถามที่ใช้วัดผ่านการสอบถามคนท้องถิ่นถึงการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยข้อคําถาม 
ที่แตกต่างกันตามตัวอย่าง ดังน้ี 

ก. มิติทางด้านการวางแผนของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
(responsible destination planning) สามารถวัดด้วยข้อคําถาม จํานวน 4 คําถาม คือ 
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(1) กลยุทธ์การพัฒนาเฉพาะด้าน (specific delevelopment planning) 
(2) อัตลักษณ์ที่มุ่งเน้นในท้องถิ่น (locally-oriented identities) 
(3) การมีส่วนร่วมของชุมชน (community participation) 
(4) การตระหนักของชุมชน (community awareness) 

ข. มิติทางด้านการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบ (responsible environmental practice) 
สามารถวัดด้วยข้อคําถาม จํานวน 4 คําถาม คือ 
(1) โปรแกรมฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม (restoration program) 
(2) การรีไซเคิลและการนําผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ (recycling and reusing products) 
(3) การอนุรักษ์ทางชีวภาพ (biological conservation) 
(4) ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (ecological carrying capacity) 

สําหรับตัวแปรคุณภาพชีวิต (quality of life) ซึ่งมีความเป็นนามธรรมสูง ส่วนใหญ่จะวัดใน 4 มิติ 
(Ridderstaat, Croes and Nijkamp, 2013; Hanafiah et al., 2016) ไ ด้แก่  ความเป็นอยู่ที่ ดีทางอารมณ์  
(emotional well-being) ความเป็นอยู่ของชุมชน (community well-being) ความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ 
(economic well-being) ความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย (safty wellbeing) ขณะที่ตัวแปรความพึงพอใจในชีวิต  
(life satisfaction) มีทั้งการวัดด้วยข้อคําถามเดียวและด้วยข้อคําถามที่มากกว่า 1 ข้อคําถาม ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และการนิยามตัวแปรความพึงพอใจในชีวิตของแต่ละการศึกษา (Kaplanidou et al., 2013;  
Kim, Uysal and Sirgy, 2013; Angelini, Cavapozzi, Corrazzine and Paccagnell, 2014;  
Nunkoo and So, 2016; อัครพงศ์ อ้ันทอง, กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และณัฐพล อนันต์ธนสาร, 2561) 





บทที่ 3
กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมบูติกแห่งหน่ึงในจังหวัดน่าน

 บทน้ีเป็นการนําเสนอกรณีศึกษาการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบของธุรกิจโรงแรมบูติกแห่งหน่ึงในจังหวัดน่าน ที่ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ 
ผู้ประกอบที่มีประสบการณ์ในการจัดการและการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมบูติกตามแนวทางการท่องเที่ยว 

อย่างรับผิดชอบ รวมถึงการจัดการและการดําเนินงานภายใต้มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel) โดยแบ่ง
เน้ือหาการนําเสนอออกเป็น 5 หัวข้อ เริ่มจากการนําเสนอถึงสถานการณ์และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว
ของธุรกิจโรงแรมที่เป็นกรณีศึกษา ก่อนที่จะนําเสนอถึงการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของธุรกิจโรงแรมที่เป็นกรณีศึกษา หลังจากน้ันจะเป็นการนําเสนอถึงผลของการจัดการและ 
การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยข้อมูลที่นําเสนอในสามส่วนแรกจะเป็นข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้ประกอบการเป็นหลัก สําหรับส่วนที่สี่เป็นการนําข้อมูลจาก 

สามส่วนแรกมาวิเคราะห์เพ่ือประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น การประหยัดพลังงาน การใช้นํ้าอย่างประหยัดหรือมีประสิทธิภาพ 
การจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยจะนําเสนอผลการประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนออกมา 
ในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน (monetary term) ส่วนสุดท้ายเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการและ 
การดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ซึ่งเป็นมุมมองจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบายและ/แนวทาง
ในการจัดการและการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละส่วนพอสังเขปดังน้ี 

3.1 สถานการณ์และกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 

โรงแรมที่เป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาน้ีเป็นโรงแรมมาตรฐานระดับสามดาวขนาดเล็กที่จัดอยู่ในโรงแรม
ประเภทบูติก เปิดดําเนินการเม่ือ พ.ศ. 2551 (เปิดมาแล้ว 13 ปี) และถือเป็นโรงแรมประเภทบูติกแห่งแรก 

ในจังหวัดน่าน ต้ังอยู่บริเวณใจกลางเมืองน่าน ใกล้สนามบินและแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญภายในตัวเมืองน่านอย่างเช่น 
ถนนคนเดิน วัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑ์ วัดช้างล้อม ฯลฯ ทั้งน้ีโรงแรมเคยได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards 
(รางวัลกินรี) ประจําปี 2558 (ครั้งที่ 10) รางวัลดีเด่นประเภทที่พักนักท่องเที่ยวที่เป็นโรงแรมตากอากาศ 
(resort hotel) นอกจากน้ี โรงแรมยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับทอง (Green Hotel Class 
Gold) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) 
ของกรมการท่องเที่ยว ประจําปี 2558 อีกด้วย ปัจจุบันโรงแรมมีห้องพักให้บริการทั้งหมด 32 ห้อง (ขนาด  
35 ตารางเมตร 28 ห้อง ขนาด 50 ตารางเมตร 4 ห้อง) โดยในช่วงปีแรกๆ ที่เปิดดําเนินกิจการได้มีการกําหนด
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ราคาห้องพักไว้ที่ 900 บาท/ห้อง/คืน ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง เน่ืองจาก ในขณะนั้นโรงแรมส่วนใหญ ่
ในจังหวัดน่านมีระดับราคาห้องพักอยู่ที่ 200–300 บาท/ห้อง/คืน ส่วนโรงแรมขนาดใหญ่ในตัวเมืองน่านในขณะน้ัน 
มีระดับราคาห้องพักอยู่ที่ 600 บาท/ห้อง/คืน อย่างไรก็ตาม โรงแรมแห่งน้ีใช้ระยะเวลาคืนทุนทั้งหมดเพียง 3-4 ปี 
เน่ืองจากในขณะน้ันจังหวัดน่านยังมีโรงแรมจํานวนน้อย จึงทําให้มีคู่แข่งไม่มาก อีกทั้งด้วยมาตรฐานด้านการบริการ 
ทําให้ลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมแห่งน้ีรู้สึกว่าราคาห้องพักที่จ่ายมีความคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ ปัจจุบันโรงแรม 
ได้แบ่งห้องพักออกเป็น 3 ประเภท โดยมีระดับราคาที่แตกต่างกันตามช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ดังน้ี (อ้างอิงจาก 
website ของโรงแรม) 

1) Standard (The Boutique) จํานวน 24 ห้อง มีทั้ง twin bedded room (23 ห้อง) และ double 
bedded room ที่เป็น king size (1 ห้อง) ซึ่งมีระดับราคาที่แตกต่างกันดังน้ี 
- ช่วงฤดูท่องเที่ยว (1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์) ราคา 1,800 บาท/ห้อง/คืน 
- ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (1 มีนาคม – 31 ตุลาคม) ราคา 1,400 บาท/ห้อง/คืน 

2) Superior (Zen Superior) มีจํานวน 4 ห้อง พร้อมระเบียงส่วนตัวบนช้ันที่ 2 บรรยากาศภายใน
ห้องพักตกแต่งแบบธีมอโรม่าธรรมชาติที่แฝงด้วยความเป็น ZEN มีทั้ง twin bedded room และ 
double bedded room ที่เป็น king size ซึ่งมีระดับราคาที่แตกต่างกันดังน้ี   
- ช่วงฤดูท่องเที่ยว (1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์) ราคา 2,400 บาท/ห้อง/คืน 
- ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (1 มีนาคม – 31 ตุลาคม) ราคา 2,000 บาท/ห้อง/คืน 

3) Deluxe (Taze Deluxe) มีจํานวน 4 ห้อง เป็นห้องพักขนาดใหญ่พิเศษ แบบ double bedded room 
ที่เป็น king size ซึ่งมีระดับราคาที่แตกต่างกันดังน้ี 
- ช่วงฤดูท่องเที่ยว (1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์) ราคา 3,200 บาท/ห้อง/คืน 
- ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (1 มีนาคม – 31 ตุลาคม) ราคา 2,800 บาท/ห้อง/คืน 

ห้องพักที่ให้บริการทุกประเภทมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้า เช่น ครีมอาบนํ้า แชมพู สบู่ ครีมทาผิว  
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและสมุนไพรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการใช้
ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการตกแต่งห้องพัก และยังมีกิจกรรม workshop สําหรับประดิษฐ์ 
งานหัตถกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สบู่ซักผ้าที่ทําจากนํ้ามันที่ใช้แล้ว เทียนสมุนไพรสําหรับไล่ยุงที่ทํามาจาก
ต้นตะไคร้ bee wrap (ผ้าเทียนไขสําหรับใช้ห่ออาหาร) ฯลฯ นอกจากการให้บริการห้องพักแล้ว โรงแรมแห่งน้ี 
ยังมีการจําหน่ายของที่ระลึกที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้เข้าพักและผู้ที่สนใจ (โรงแรมมีรายรับหลักจากค่าห้องพัก 
และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน) นอกจากน้ี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี โรงแรมจะมีการจัดบูธ DIY (do it 
yourself) ให้กับเด็กๆ มาน่ังทํากิจกรรมต่างๆ ฟรี ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมที่ไม่สร้างรายได้ เน่ืองจากน่านเป็นเมือง 
ที่สามารถเที่ยวชมได้เพียงคร่ึงวัน จึงต้องมีกิจกรรมเสริมเพ่ือให้เด็กๆ ได้มีกิจกรรมทํา 
 จากการเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทําให้
หลังจากโรงแรมแห่งน้ีเปิดดําเนินการได้ 4 ปี (ประมาณ พ.ศ. 2554) จังหวัดน่านก็มีท่ีพักแรมเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วทั้งในรูปแบบของโรงแรม รีสอร์ต และโฮมสเตย์ (home stay) ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) จังหวัดน่านมี
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จํานวนที่พักแรมประมาณ 800 แห่ง เป็นโรงแรมท่ีถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 220 แห่ง เป็นที่พักในลักษณะ
โฮมสเตย์ประมาณ 200 กว่าแห่ง (ที่เหลือไม่ได้มีการจดทะเบียนและดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย) โดยที่พักแรม
ของจังหวัดน่านส่วนใหญ่จะมีจํานวนห้องพักเฉลี่ยประมาณ 20-30 ห้อง ด้วยจํานวนสถานที่พักแรมที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทําให้สถานการณ์ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา (ก่อน พ.ศ. 2562) โรงแรมแห่งน้ีต้องเผชิญกับการแข่งขัน
ที่รุนแรงมากขึ้น นอกจากน้ี โรงแรมยังเผชิญกับการที่ผู้ เข้าพักมีจํานวนวันพักเฉลี่ยน้อยลง เน่ืองจาก 
นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเป็นตลาดนักท่องเที่ยวหลักของจังหวัดน่านมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด1 โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยพักในตัวเมืองน่านได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปพักแรมต่างอําเภอ
มากขึ้น จากเหตุผลที่ว่า 1) จุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมของผู้มาเยือนซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกตัวเมือง เช่น อําเภอปัว 
อําเภอบ่อเกลือ เป็นต้น มีจํานวนสถานที่พักแรมที่ได้มาตรฐานและมีความสะดวกสบายเพ่ิมขึ้น และ 2) กิจกรรม
การท่องเที่ยวภายในตัวเมืองส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น การเยี่ยมชมวัด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
ซึ ่งมีข้อจํากัดในเรื่องของการเยี่ยมชมซ้ํา ประกอบกับในตัวเมืองน่านขาดสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติและอื่นๆ  
ที่หลากหลาย โดยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นจุดหมายปลายทางที่นิยมเกือบทั้งหมด 
อยู่นอกตัวเมืองน่าน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเดินทางไปกลับไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง ทําให้ผู้มาเยือนตัดสินใจพักค้างแรม  
ณ จุดหมายปลายทางแทนการกลับมาพักค้างแรมในตัวเมือง โดยเส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่านที่สําคัญ 
แบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางสายเหนือ ได้แก่ อําเภอปัว และอําเภอบ่อเกลือ สายใต้ ได้แก่ 
อําเภอเวียงสา อําเภอนาน้อย (ดอยเสมอดาว) อําเภอนาหม่ืน ส่วนสายตอนกลาง ได้แก่ อําเภอเมือง และอําเภอภูเพียง 

ตลาดผู้เข้าพักในจังหวัดน่านยังคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นสําคัญ (พ.ศ. 2562 นักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีสัดส่วนจํานวนและรายรับเท่ากับร้อยละ 99 และ 96 ตามลําดับ) ซึ่งมักใช้จ่ายสําหรับค่าที่พัก 
ในระดับราคา 500-800 บาท/ห้อง/คืน2 ขณะที่โรงแรมแห่งน้ีขายห้องพักในระดับราคา 1,000 บาท/ห้อง/คืน ขึ้นไป 
ดังน้ันเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอ่ืนๆ ในจังหวัด จึงถือได้ว่าเป็นระดับราคาที่สูง ลูกค้าของโรงแรมจึงเป็นกลุ่ม
หน่วยงานราชการ องค์กร และกลุ่มลูกค้าคุณภาพที่ต้องการที่พักที่ดี จึงยินดีจ่ายค่าที่พักในระดับที่สูงกว่า 
1,000 บาท/ห้อง/คืน (โรงแรมจึงไม่ค่อยได้ให้บริการลูกค้ากลุ่มสะพายเป้ (backpacker)) ซึ่งเดิมลูกค้าของ
โรงแรมแห่งน้ีที่มาเป็นกลุ่มคณะ (group tour) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ
ร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 เป็นลูกค้ากลุ่มที่เดินทางด้วยตนเอง/นักท่องเที่ยวอิสระ (free independent 
travelers: FIT) และในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา ลูกค้าประมาณร้อยละ 20 เป็นกลุ่มที่กลับมาใช้บริการซ้ํา ในขณะที่ 
กลุ่มลูกค้าที่ได้รับคําแนะนําจากผู้ที่เคยมาใช้บริการมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม ลูกค้าส่วนใหญ ่
ยังเป็นกลุ่มข้าราชการ (มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50) สําหรับสัดส่วนตลาดที่เป็น online travel agency (OTA)  
มีประมาณร้อยละ 20 (เป็นการจองผ่าน website Agoda และ Booking.com) ส่วนลูกค้าประเภทหน่วยงาน/องค์กร 
มีประมาณร้อยละ 30 และลูกค้ากลุ่ม walk in มีประมาณร้อยละ 20  
                                                            
1 เป็นผลมาจากการเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่านอย่างจริงจังของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (อพท.) ซึ่งนอกจากจะทําให้เกิดตลาดการท่องเท่ียวน่านในช่วงฤดูฝน (green season) แล้ว ยังมีผลทําให้แบบแผน 
การท่องเท่ียวภายในจังหวัดน่านมีการเปล่ียนแปลง 
2 จากข้อมูลของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า พ.ศ. 2562 นักท่องเท่ียวใช้จ่ายค่าที่พักประมาณ 400 บาท/คน/วัน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ใช้จ่ายค่าที่พักประมาณ 400 บาท/คน/วัน ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติใช้จ่ายค่าพักประมาณ 510 บาท/คน/วัน 



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 
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สําหรับปัจจัยสําคัญที่ทําให้ลูกค้าเลือกมาใช้บริการโรงแรมแห่งน้ี ได้แก่ ความสะอาด และการต้อนรับ
ของพนักงาน ทั้งน้ี โครงสร้างลูกค้าในช่วงฤดูท่องเที่ยว (high season) และนอกฤดูท่องเที่ยว (low season) 
มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะที่ต้องการบริการที่ดี 
อย่างเช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว big bike ที่ให้ความสําคัญกับที่จอดรถ ห้องพักที่สะดวกสบาย และมีบริการที่ดี  
ซึ่งที่ผ่านมาโรงแรมอาศัยฐานลูกค้าเดิมที่เป็นการบอกต่อ และตลาดกลุ่มองค์กรที่เป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ 
นอกจากน้ี ปัจจุบันยังพบว่าลูกค้าเร่ิมใส่ใจเรื่องสุขอนามัยมากขึ้น ให้ความสําคัญกับมาตรฐานสุขอนามัย และ
จากสถานการณ์โควิด–19 โรงแรมยังได้รับการติดต่อจากลูกค้ากลุ่มเดิมที่เคยมาใช้บริการโรงแรมที่รอเวลาที่จะ
กลับมาใช้บริการหากสถานการณ์ดีขึ้น  

ปัจจุบันลูกค้าของโรงแรมประมาณร้อยละ 60 เป็นการพักค้างแรมเพียงคืนเดียว ในขณะที่เดิมผู้เข้าพัก
ส่วนใหญ่จะพักค้างแรมมากกว่า 1 คืน3 เน่ืองจากโรงแรมรอบๆ เมืองน่านไม่มี แต่ตามท่ีได้นําเสนอมาแล้วว่า 
ในช่วง 3–4 ปีที่ผ่านมา อําเภอรอบนอกตัวเมืองน่านมีสถานที่พักแรมเกิดขึ้นมากมาย และผู้มาเยือนน่าน 
ได้เปลี่ยนไปท่องเที่ยวนอกเมืองมากขึ้น ทําให้มีการเข้าพักโรงแรมในตัวเมืองน้อยลง ประกอบกับช่วงเวลา 
ของเที่ยวบิน ที่ขาเข้ามาถึงน่านในช่วงเช้า และขาออกในช่วงเย็น ทําให้เมื่อเดินทางมาถึงน่าน ผู้มาเยือน 
มักออกไปท่องเที่ยวและพักค้างแรมนอกเมือง จากน้ันจึงกลับมาท่องเที่ยวในตัวเมืองน่านในวันสุดท้าย 
ก่อนเดินทางกลับ อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญใ่นแต่ละทริป ผู้มาเยือนมักพักในตัวเมืองน่านอย่างน้อย 1 คืน  

ที่ผ่านมาโรงแรมแห่งน้ีได้รับอานิสงส์จากการบอกต่อและการรีวิวของผู้เข้าพัก และยังมีความได้เปรียบ 
ในเชิงของตําแหน่งที่ ต้ังที่อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในตัวเมืองน่าน เช่น ถนนคนเดิน วัดภูมินทร์ 
พิพิธภัณฑ์ วัดช้างล้อม ฯลฯ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากน้ี ด้วยมาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel) 
ทําให้โรงแรมสามารถดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะลูกค้ายุโรปที่สนใจและให้ความสําคัญกับ  
green hotel ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ได้ให้ความสําคัญในประเด็นของ green hotel มากนัก 
กล่าวคือ นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับเรื่อง green hotel ยังคงมีอยู่จํานวนน้อย (เป็นตลาดเฉพาะ) 
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าพักของโรงแรมแห่งน้ีกว่าร้อยละ 70 เริ่มเข้าใจในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม และสนใจ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมากข้ึนแต่ผลตอบรับยังไม่ดีพอ ทั้งน้ี มีผู้เข้าพักประมาณร้อยละ 50 เท่าน้ัน ที่ปฏิบัติ
ตามแนวทางของโรงแรมในการให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม เน่ืองจาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนจังหวัดน่าน
ยังคงให้ความสําคัญกับเรื่องราคา การรีวิว และจุดถ่ายรูปในการพิจารณาเลือกสถานที่พักแรม  
 พ .ศ . 2562 โรงแรมมีรายรับจากการให้บริการที่ พักแรมเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 ล้านบาท  
แต่ถ้าเป็นช่วงเดือนตุลาคม–ธันวาคม จะมีรายได้สูงถึงประมาณเดือนละ 2 ล้านบาท โดยรายรับประมาณ 
ร้อยละ 70 จะตกอยู่ในช่วง 6 เดือนที่เป็นฤดูท่องเที่ยว (สิงหาคม–มกราคม) ทั้งน้ีโรงแรมมีอัตราการเข้าพัก 
(occupancy rate: OR) เฉลี่ยทั้งปีประมาณร้อยละ 55 แต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวจะมีอัตราการเข้าพัก
เพียงร้อยละ 20 เท่าน้ัน สําหรับราคาขายห้องพักทั้ง 32 ห้องน้ัน หากเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ห้อง Standard  
จํานวน 24 ห้องจะขายในราคาห้องละประมาณ 1,200 บาท/คืน ถ้าเป็นห้อง Superior ที่มี 4 ห้อง จะขาย 

                                                            
3 จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบว่า พ.ศ. 2562 นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมีจํานวนวันพักเฉลี่ยประมาณ 2 คืน 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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ในราคาห้องละประมาณ 1,800 บาท/คืน ส่วนห้อง Deluxe ที่มี 4 ห้อง จะขายในระดับราคาประมาณ  
2,200 บาท/คืน หากเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนจะบวกราคาเพิ่มห้องละ 400 บาท/คืน แต่ถ้าเป็นช่วงวันที่  
25 ธันวาคม – วันที่ 5 มกราคม จะบวกราคาเพ่ิมถึง 800 บาท/ห้อง/คืน โดยรายรับที่ได้มาจาก กลุ่มลูกค้าเดิม
ประมาณร้อยละ 20 จากกลุ่มลูกค้าที่ได้รับการบอกต่อประมาณร้อยละ 10 ส่วนกลุ่มลูกค้าจากบริษัททัวร์ทั่วไป 
มีประมาณร้อยละ 504 ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นกลุ่มลูกค้าที่จองผ่าน online travel agency (OTA) 

นอกจากรายรับจากค่าห้องพักแล้ว โรงแรมยังมีรายรับจากการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แบรนด์ของ
โรงแรมประมาณเดือนละ 20,000 บาท โดยได้รับกําไรคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2 ใน 3 ของรายรับ ทั้งน้ี โรงแรม
ได้กําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้มีระดับราคาเท่ากันแม้ว่าต้นทุนจะแตกต่างกัน โดยใช้วิธีเฉลี่ย 
ราคาจําหน่ายเพ่ือความสะดวกในการจัดจําหน่าย  
 สําหรับต้นทุนในการให้บริการของโรงแรม เป็นต้นทุนค่าดําเนินการ (operating cost) ประมาณร้อยละ  
50–60 ของรายรับ5 ส่วนรายจ่ายภาษีคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของรายรับจากค่าห้องพัก เช่น ภาษีที่จ่ายให้กับ
สรรพากร6 ภาษีโรงแรมของ อบจ. (ร้อยละ 2) ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต เป็นต้น 
นอกจากน้ี ในทุกๆ 5 ปี โรงแรมต้องมีการปรับปรุง (renovate) เช่น การขัดทําความสะอาดหลังคา เน่ืองจากโรงแรม
ใช้หลังคาเซรามิคที่มีต้นทุนสูงกว่าหลังคากระเบื้องประมาณ 5 เท่า (แต่มีความสวยงามมากกว่า) และทุกๆ 5 ปี 
จะต้องขัดทําความสะอาดตะไคร่ออก โดยมีต้นทุนค่าทําความสะอาดประมาณ 1 หมื่นบาท/ครั้ง 

3.2 การจัดการและการดําเนนิงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

โรงแรมแห่งน้ีมีการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบภายใต้
มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel) โดยผู้ประกอบการรายน้ีมีแนวคิดว่า โรงแรมต้องมีการบริหารจัดการ
อย่างมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับภายใต้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง เช่น มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานโรงแรมสีเขียว 
เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบที่จะบริหารโรงแรมให้ดําเนินงานได้ยืนยาวเพ่ือให้พนักงานมีงานทํา 
(รับผิดชอบต่อพนักงานที่ทํางานกับโรงแรมโดยพยายามให้พนักงานยังคงมีงานทําได้นานที่สุด) รวมถึง 
การรับผิดชอบต่อสังคมรอบข้าง (ชุมชนและครัวเรือน) ส่วนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นประเด็น
สดุท้ายที่จะดําเนินการหรือคํานึงถึง 

 

                                                            
4 บริษัททัวร์ที่ติดต่อมายังโรงแรม (มีสัดส่วนรายรับประมาณร้อยละ 50) หากเป็นบริษัททัวร์ไทยจะไม่สนใจเร่ืองของ green hotel ส่วนใหญ่สนใจ 
ในเร่ืองของราคาและ location มากกว่าในเร่ืองของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม แต่ถ้าเป็นบริษัททัวร์ต่างประเทศจะสนใจในเร่ืองของ green hotel 
มากกว่า แต่ก็ยังมีจํานวนน้อย (โรงแรมมีสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น) 
5 พ.ศ. 2562 โรงแรมมีต้นทุนค่าดําเนินงานประมาณ 4–5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายรับประมาณร้อยละ 50–60 โดยโรงแรมจ่ายค่าแรงงานตาม
ค่าแรงขั้นตํ่า (315 บาท/วัน) และมีวันหยุดให้ 4 วัน มีค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 15,000 บาท ค่าน้ําประมาณเดือนละ 5,000 บาท (น้ําที่ใช้ในโรงแรม
เป็นน้ําประปา ส่วนน้ําท่ีใช้รดนํ้าต้นไม้เป็นนํ้าบาดาล) ค่าขยะประมาณ 250 บาท/เดือน ค่าล้างและเติมนํ้ายาเคร่ืองปรับอากาศประมาณห้องละ  
500–700 บาท/เคร่ือง ถ้าเป็นห้องท่ีใช้เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ (มีเพียง 4 ห้อง) จะเสียค่าใช้จ่าย 1,200 บาท/เคร่ือง 
6 เป็นส่วนต่างระหว่างภาษีซื้อกับภาษีขายในลักษณะของเครดิตภาษี ซึ่งมีรอบการตรวจทุก 3 ปี โดยผู้ประกอบการต้องจ่ายภาษีหากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ 
ทั้งนี้ พ.ศ. 2562 โรงแรมถูกสรรพากรเรียกเก็บภาษีดังกล่าว ซึ่งแสดงว่า โรงแรมมีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ 



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 
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หน่ึงในการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของโรงแรม คือ  
การเข้าร่วมโครงการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (หรือรู้จักกันในนาม
โรงแรมสีเขียว /Green hotel) เมื่อประมาณ พ.ศ. 25587 โดยในขณะน้ันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองน่านเข้ามาส่งเสริมและเป็นผู้ประเมินมาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel)  
ซึ่งโรงแรมแห่งน้ีได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับทอง พ.ศ. 2558 โดยในจังหวัดน่าน 
มีโรงแรมเพียง 3 แห่งเท่าน้ัน ที่ได้รับมาตรฐานโรงแรมสีเขียว (มาตรฐานโรงแรมสีเขียวมีอายุ 2 ปี หมายความว่า 
ต้องมีการประเมินมาตรฐานและต่ออายุทุกๆ สองปี) ต่อมาองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน (อพท.) ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาอบรมให้ความรู้ในการดําเนินการตาม
มาตรฐานโรงแรมสีเขียว ซึ่งต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจน (มี check list ที่ชัดเจน) หลังจากน้ัน ด้วยการได้รับ
มาตรฐานโรงแรมสี เขียวต่อมาโรงแรมแห่งน้ีจึงสมัครรางวัลกินรี และมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยของ 
กรมการท่องเที่ยวที่จะเน้นที่โครงสร้างมากกว่าการจัดการและการดําเนินงาน แต่ยังคงมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานโรงแรมสีเขียว 

ดังน้ัน อาจจะกล่าวได้ว่าเป้าหมายหลักของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(green hotel) เน่ืองจากต้องการให้โรงแรมมีมาตรฐานที่อ้างอิงได้ (ซึ่งต้องประเมินทุก 2 ปี) ทําให้สามารถ 
หาตลาดได้กว้างมากกว่าเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน และเป็นการสร้างมาตรฐานการจัดการ
และดําเนินงานให้กับตนเอง ช่วยให้โรงแรมสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น นอกจากน้ี โรงแรมยังมีผลพลอยได้
จากการเข้าร่วมโครงการ green hotel เน่ืองจาก การดําเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว สามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของโรงแรมได้ประมาณร้อยละ 5–10 อย่างไรก็ตาม สําหรับโรงแรมบางแห่งที่ไม่สนใจ
ร่วมโครงการ green hotel อาจเป็นเพราะว่า มาตรฐานโรงแรมสีเขียวมีรายละเอียดที่ต้องดําเนินการค่อนข้างมาก  
มีขั้นตอนการดําเนินงานหลายขั้นตอน เช่น ต้องบันทึกจํานวนลูกค้าที่เข้าพักย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น ซึ่งโรงแรม
ขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่มีบุคลากรที่เข้ามาทําหน้าที่ตรงส่วนน้ี ในขณะที่พนักงานของบางโรงแรมก็มีความรู้ที่จํากัด 
รวมถึงการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการปรับเปลี่ยนการจัดการและการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โรงแรมสีเขียว เช่น การประหยัดพลังงานด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดแบบ LED เป็นต้น 

จากการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียวและการให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคํานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่รอบข้างโรงแรมมากว่า 6 ปี โรงแรมแห่งน้ีจึงมีการจัดการและการดําเนินงาน 
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่สําคัญพอสรุปได้ดังน้ี (ดูรายละเอียดข้อสรุปในตารางที่ 3.1) 

1) การจัดการและการดําเนินงานที่ทําให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เดิมโรงแรมมีการใช้หลอดไฟที่ไม่ได้คํานึงถึงจํานวนวัตต์ที่เหมาะสม จนกระทั่ง พ.ศ. 2554 

(หลังจากเปิดโรงแรมได้ 3 ปี) จึงเริ่มเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดปกติมาเป็นหลอด LED (มีอายุการใช้งานนานกว่า

                                                            
7 ภาครัฐท่ีเข้ามาส่งเสริมให้ข้อมูลกับผู้บริหารโรงแรมว่า โรงแรมที่ได้รับมาตรฐานโรงแรมสีเขียวจะมีโอกาสถูกเลือกใช้บริการจากหน่วยงานของภาครัฐมากขึ้น 
(หรือ ที่เข้าใจกันว่าเป็นตะกร้าเขียวของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในการสนับสนุนจากภาครัฐ) แต่เนื่องด้วยระดับราคาห้องพักของโรงแรมแห่งนี้ที่สูงกว่า
ราคาที่หน่วยงานของรัฐสามารถจ่ายได้ (ราคากลางของหน่วยงานราชการ) จึงทําให้หน่วยงานของภาครัฐโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถมาใช้บริการได้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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หลอดไฟทั่วไป8 เน่ืองจากมีกําลังวัตต์น้อยกว่าแต่ให้แสงสว่างเท่าเดิม9) หลังจากน้ันก็ทยอยเปลี่ยนมาเรื่อยๆ  
เมื่อหลอดไฟเสีย โดยใน พ.ศ. 2562 โรงแรมมีต้นทุนการเปลี่ยนหลอดไฟประมาณ 3,500 บาท และปัจจุบัน
หลอดไฟในโรงแรมทั้งหมดเป็นหลอด LED (โรงแรมมีต้นทุนสะสมในการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ทั้งหมด
ประมาณ 20,000 บาท) สําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงแรม เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เป็นต้น  
เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้า ขณะที่ ระบบไฟที่ให้แสงสว่างในพ้ืนที่สาธารณะของโรงแรมได้มีการติดต้ังระบบ
อัตโนมัติในการปิด–เปิดไฟเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในที่สาธารณะ เช่น บริเวณสวน 
และลานจอดรถ โรงแรมได้เปลี่ยนมาใช้เสาไฟระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (solar cell) ขนาดเล็กแทน (พ.ศ. 2562  
มีต้นทุนในการเปลี่ยนมาใช้เสาไฟระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์บริเวณลานจอดรถประมาณ 25,000 บาท) ทั้งน้ี โรงแรม 
ได้มีการประเมินในเบ้ืองต้นแล้วพบว่า หากโรงแรมลงทุนใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้ภายใน
โรงแรม จะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนของการใช้ไฟฟ้าตามปกติบวกกับการใช้หลอดประหยัดไฟ
ที่เป็นหลอด LED 

นอกจากเรื่องของหลอดไฟ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแล้ว โรงแรมแห่งน้ียังมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ในบริเวณ
โดยรอบ รวมทั้งการออกแบบโครงสร้างที่ช่วยในการป้องกันและสามารถช่วยลดความร้อนในพื้นที่โล่งของ
โรงแรมได้ ทําให้โรงแรมไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศในพ้ืนที่ส่วนกลาง สําหรับเคร่ืองปรับอากาศในแต่ละ
ห้องพัก โรงแรมมีการดูแลบํารุงรักษาอย่างสม่ําเสมอ โดยมีการล้างและเติมนํ้ายาเคร่ืองปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน 
ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ระดับหน่ึง ทั้งน้ีต้นทุนในการล้างและเติมนํ้ายาเคร่ืองปรับอากาศอยู่ที่ห้องละ  
500–700 บาท/ครั้ง (สําหรับห้องขนาด 35 ตารางเมตรที่ใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU ซึ่งมี 28 ห้อง)  
แต่ถ้าเป็นห้องขนาด 50 ตารางเมตร ที่มี 4 ห้อง และใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จะเสียค่าใช้จ่าย
ประมาณห้องละ 1,200 บาท/ครั้ง 

2) การจัดการและการดําเนินงานที่ทําให้เกิดการลดการใช้นํ้า และ/มกีารใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปกตินํ้าใช้ในโรงแรมแห่งน้ีจะเป็นนํ้าประปา ส่วนนํ้าที่ ใช้ในการรดนํ้าต้นไม้และสนามหญ้า 

เป็นนํ้าบาดาล นอกจากน้ียังมีการวางระบบบําบัดนํ้าเสียมาตั้งแต่เริ่มสร้างโรงแรม (พ.ศ. 2551) โดยแต่ละอาคาร
จะมีที่บําบัดนํ้าเสียที่เป็นระบบเติมอากาศ (ทั้งโรงแรมมีทั้งหมด 4 จุด) สําหรับการจัดการและการดําเนินงาน 
ที่ทําให้เกิดการลดการใช้นํ้า (หรือ การประหยัดนํ้า) ของโรงแรมท่ีสําคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนก๊อกนํ้ามาเป็นแบบ
ประหยัดนํ้าทั้งหมด (เป็นก๊อกนํ้าที่เป็นหัวฟู่ที่ทําให้เกิดฟองและประหยัดนํ้า10) รวมท้ังยังมีการจัดทําป้ายรณรงค์
การประหยัดนํ้าไว้ในห้องพัก เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าพักร่วมกันใช้นํ้าอย่างประหยัด 

                                                            
8 จากข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เปรียบเทียบให้เห็นว่า หลอด LED มีอายุการใช้งาน 15,000-50,000 ชั่วโมง ส่วนหลอดไส้ 
มีอายุการใช้งาน 1,000 ชั่วโมง สําหรับหลอดฟูออเรสเซนต์ (หลอดผอม) มีอายุการใช้งาน 8,000-20,000 ชั่วโมง ส่วนหลอดคอมแพคฟลูออกเรสเซนต์ 
มีอายุการใช้งาน 6,000-10,000 ชั่วโมง (https://www.egat.co.th, สืบค้นวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 
9 จากข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า หลอด LED มีอายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง สว่างเท่ากับหลอดไส้ 40 วัตต์ แต่กินไฟ  
5 วัตต์ ทําให้ประหยัดไฟได้ร้อยละ 85 (https://www.egat.co.th, สืบค้นวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 
10 ปัจจุบันได้ชํารุดหมดแล้ว เนื่องจากผู้เข้าพักได้เขี่ยตัวหัวฟู่ออกจากก๊อกนํ้า เพราะคิดว่าเป็นส่ิงอุดตันที่ทําให้น้ําไหลไม่แรง 
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สําหรับการทําความสะอาดผ้าเช็ดตัวและชุดเคร่ืองนอน โรงแรมแห่งน้ีจะมีการดําเนินการซักและอบ
ด้วยตนเอง (เพ่ือความสะอาด) จึงให้ความสําคัญอย่างมากกับการประหยัดนํ้าที่ใช้ในการซักผ้า ดังน้ัน โรงแรมจึงมีป้าย
ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ํา (ผู้เข้าพักร้อยละ 40 ของผู้เข้าพักทั้งหมด มีการพักต้ังแต่ 2 คืนขึ้นไป 
และประมาณร้อยละ 80 ของผู้เข้าพัก ต้ังแต่ 2 คืนขึ้นไป จะใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ํา แต่ถ้าเป็นคืนที่ 3 โรงแรมจะเปลี่ยน
ผ้าเช็ดตัวให้ทุกคร้ัง) ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนของการใช้นํ้าในการซักได้ประมาณร้อยละ 10 

นอกจากการประหยัดนํ้าแล้ว โรงแรมยังมีการจัดการและการดําเนินงานที่ทําให้มีการใช้นํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพยายามให้มีการนํานํ้ากลับมาใช้ซ้ํา อย่างเช่น ในกรณีของน้ําที่ใช้ล้างแก้วก็จะมีการต่อท่อ 
เพ่ือนํานํ้าดังกล่าวไปใช้รดต้นไม้ สําหรับการรดนํ้าต้นไม้จะทําในช่วงเช้ากับเย็นเท่าน้ัน โดยจะไม่มีการรดนํ้าต้นไม้
ในตอนกลางวัน ขณะที่การให้นํ้าในสนามหญ้าจะใช้ระบบสปริงเกอร์ 

สําหรับการใช้ระบบนํ้าหยดในการให้นํ้ากับต้นไม้ แม้ว่าระบบนํ้าหยดจะช่วยในการประหยัดและ
ทําให้มีการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ระบบดังกล่าวมักเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ซึ่งที่ผ่านมาโรงแรมเคยมี
การใช้ระบบนํ้าหยด รวมทั้งวางสายไฟและท่อนํ้าประปาลงใต้ดิน แต่เมื่อเวลาผ่านไป (ปัจจุบันโรงแรมเปิดบริการ
มาแล้วกว่า 13 ปี) ทั้งระบบนํ้าหยด และท่อนํ้าประปาใต้ดินเกิดการรั่วและแตก เน่ืองมาจากรากของต้นไม้ 
เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้โรงแรมต้องเสียค่านํ้าประปาสูงถึงประมาณเดือนละหม่ืนกว่าบาทจากปกติที่เสีย
ค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 4–8 พันบาท ดังน้ันโรงแรมจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาวางระบบท่อทุกอย่างบนดินเพ่ือให้
สามารถดูแลได้สะดวกและง่ายขึ้น และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อมีการร่ัวซึมของนํ้า 

3) การจัดการและการดําเนินงานกับขยะที่ทิ้งแล้ว การลดของเสีย สิ่งปฏิกูล และลดการบริโภค 
ที่ไม่จําเป็น 
การจัดการและการดําเนินงานในเร่ืองน้ี โรงแรมมุ่งเน้นการลดการใช้พลาสติกเป็นสําคัญ อย่างเช่น 

การใช้ขวดนํ้าด่ืมที่เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติก11 การลดการใช้ถุงพลาสติกภายในโรงแรม เป็นต้น รวมถึง 
การรณรงค์ให้ลดการใช้/ไม่ใช้ถุงพลาสติกในโรงแรม โดยโรงแรมจะมีถุงผ้าไว้ในห้องพักเพ่ือให้ผู้เข้าพักได้หยิบยืมไปใช้ 
(ถุงผ้าที่ใช้ภายในโรงแรมเป็นถุงผ้าที่เย็บเอง) นอกจากน้ี โรงแรมยังได้หันมาใช้กระดาษในการรองก้นถังขยะ 
ในห้องพักแทนการใช้ถงุพลาสติก โดยกระดาษท่ีใช้เป็นกระดาษที่เหลือใช้ และให้พนักงานเป็นคนพับด้วยตนเอง
ในยามว่าง ซึ่งไม่มีต้นทุน (เมื่อเทียบกับถุงพลาสติกแล้วการใช้กระดาษถือว่าไม่มีต้นทุน) ซึ่งในระยะแรกของ 
การเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าพักมีการบ่นเรื่องการใช้ถังขยะที่รองก้นด้วยกระดาษแทนถุงพลาสติก แต่อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพนักงานได้อธิบาย (inform) และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าพักแล้ว ทําให้ผู้เข้าพักมีความเข้าใจและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งน้ี การดําเนินการดังกล่าวยังส่งผลต่อเน่ืองทําให้พนักงานของโรงแรมมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยหันมาลดการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจําวัน รวมถึงมีความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

สําหรับการจัดการขยะของโรงแรมอยู่บนพ้ืนฐานการลดปริมาณการก่อขยะและการจัดการกับขยะ
ด้วยการแยกขยะแล้วนําไปจัดการด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกัน โดยโรงแรมมีนโยบายในการลดขยะแต่ไม่ได้ห้าม 
ผู้เข้าพักไม่ให้ทิ้งขยะ เป็นลักษณะของการขอความร่วมมือจากผู้เข้าพัก มีการแยกขยะแล้วนําขยะรีไซเคิล (recycle) 

                                                            
11 ข้อมูลขายส่งน้ําสิงห์ขวดแก้ว 1 ลัง มี 24 ขวด ราคา 75 บาท เฉล่ียขวดละ 3.1 บาท ส่วนขวดพลาสติกแพ็ค 12 ขวด ราคา 55 บาท เฉล่ียขวดละ 4.5 บาท 
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ที่ขายได้ไปขายโดยมอบรายรับจากการขายขยะให้กับพนักงานในลักษณะของเงินกองกลาง (แต่ละครั้งขายได้
จํานวนเงินประมาณร้อยกว่าบาท ปีหน่ึงๆ จะได้ประมาณพันกว่าบาท ซึ่งไม่มากพอที่จะนํามาแบ่งกัน จึงรวมไว้เป็น
กองกลางสําหรับนํามาซื้อของขวัญไว้จับฉลากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี) สําหรับขยะอินทรีย์ก็จะนํา EM มารด 
เพ่ือทําเป็นนํ้าหมักชีวภาพ ส่วนนํ้ามันที่เหลือใช้ (ไม่มีการใช้ซ้ํา) จะนํามาทําสบู่ ขณะที่ผ้าปูที่นอนที่ไม่สามารถ 
ใช้งานได้แล้วจะถูกนํามาทําผ้ามัดย้อม (พนักงานมีความรู้ในเรื่องการมัดย้อมผ้า และจะดําเนินการจัดทําด้วย
ตนเอง โรงแรมเพียงให้การสนับสนุนเท่าน้ัน) 

นอกจากน้ี ในการให้บริการอาหารเช้าของโรงแรมจะมีการควบคุมดูแลให้ปริมาณอาหารสอดคล้อง
กับจํานวนผู้เข้าพักในแต่ละวัน (โดยให้มีอาหารเหลือทิ้งน้อยที่สุด) โดยโรงแรมจะทําอาหารสดบางอย่างด้วยตนเอง 
และบางส่วนก็ซื้อจากตลาด เพ่ือเป็นการกระจายรายรับจากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนท้องถิ่น 

4) การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น 
โรงแรมแห่งน้ีมีการจ้างแรงงานท่ีเป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดน่านทั้งหมด12 เน่ืองจาก หากพนักงานเป็น 

คนในพ้ืนที่ เมื่อนักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลต่างๆ ของจังหวัด เช่น เส้นทาง หรือสถานที่ท่องเท่ียว เป็นต้น  
ก็สามารถให้ข้อมูลและคําแนะนําต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากการจ้างงานคนในพ้ืนที่แล้ว โรงแรมยังมีการใช้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้า เช่น แชมพู ครีมอาบนํ้า ครีมทาผิว สบู่ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ผลิตโดยชุมชนในจังหวัดน่าน (วิสาหกิจชีววิถีชุมชนนํ้าเก๋ียน) ขณะที่วัตถุดิบที่นํามาใช้ในการทําอาหารเช้าทั้งหมด
ก็เป็นวัตถุดิบในจังหวัด โดยในช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 โรงแรมมีการสั่งวัตถุดิบจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
ที่อําเภอบ่อเกลือ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการโรงแรมแห่งอ่ืนๆ ในจังหวัดน่าน ที่เกือบทั้งหมดได้พยายามร่วมมือ
ในการใช้ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัด 

นอกจากน้ี โรงแรมแห่งน้ียังมีตู้จัดแสดงสินค้าของชุมชน รวมถึงการที่โรงแรมมีการซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเอง เช่น ครีมอาบนํ้า แชมพู เป็นต้น (ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีได้รับการรับรอง
จากองค์การอาหารและยา (อย.) โดยการขออนุญาตอยู่ภายใต้ช่ือโรงแรม) ซึ่งในบางเดือนโรงแรมมีรายรับ 
จากการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสูงกว่ารายรับจากค่าห้องพัก รวมทั้งมีการนําเสนอกิจกรรมและโปรแกรมท่องเที่ยว
ในจังหวัดน่านที่ดําเนินการโดยชุมชนให้กับลูกค้าที่เข้าพักแรมด้วย 

นอกจากการจัดการและการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงแรม 
ยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organic) ที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการควบคุมการใช้สารเคมี 
ในการทําความสะอาดห้องพัก13 รวมท้ังการขอความร่วมมือจากผู้เข้าพักในเรื่องของการไม่ส่งเสียงดังเพ่ือไม่ให้
เป็นการรบกวนชุมชนรอบข้างโรงแรม และการมีป้ายรณรงค์เก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือให้ผู้เข้าพัก
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีการสื่อสารให้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ผู้เข้าพักปฏิบัติตามอีกด้วย 
 

                                                            
12 ในช่วงการระบาดของโควิด-19 โรงแรมให้พนักงานสลับกันมาทํางานคนละ 15 วัน โดยในช่วงแรกใช้วิธีการให้พนักงานลาออกไปเพ่ือใช้สิทธิ
ประกันสังคม แล้วค่อยกลับเข้ามาทํางานต่อหลังจากใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว 
13 ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ใช้มีราคาสูงกว่าท้องตลาดประมาณเท่าตัว บางช้ินก็มีราคาสูงถึง 5 เท่า 
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ตารางที่ 3.1 การจัดการและการดําเนนิงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างการรบัผิดชอบของโรงแรม 
รายการ กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

การลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม 

1) การจัดการและการดําเนินงานท่ีทําให้มี 
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ใช้หลอด LED ท่ีประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
- ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้า 
- ใช้ระบบอัตโนมัติในการปิด-เปิดไฟในพ้ืนท่ีส่วนกลาง 
- ใช้เสาไฟที่ใช้ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในพ้ืนท่ีสวนและลานจอดรถ 

2) การจัดการและการดําเนินงานท่ีทําให้เกิด
การลดการใช้น้ํา และ/มีการใช้น้ําอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ใช้ก๊อกน้ําแบบประหยัด 
- มีการนําน้ําล้างแก้วมาใช้รดน้ําต้นไม้ 
- ไม่รดน้ําต้นไม้ตอนกลางวัน (รดเฉพาะตอนเช้ากับเย็น) 
- การขอความร่วมมือให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซํ้า (กรณีท่ีพัก 2 คืน) 

3) การดําเนินงานท่ีลดของเสีย สิ่งปฏิกูล และ
ลดการบริโภคท่ีไม่จําเป็น 

- ลดการใช้ถุงพลาสติก เช่น ใช้กระดาษรองก้นถังขยะแทนถุงพลาสติก 
- เตรียมอาหารเช้าท่ีพอดีกับจํานวนลูกค้าท่ีเข้าพัก 

4) การจัดการขยะท่ีท้ิงแล้ว - มีการคัดแยกขยะเพ่ือนําขยะรีไซเคิลไปขายแล้วรวบรวมเป็นเงิน
กองกลางของพนักงาน (ประมาณปีละพันกว่าบาท) 

- มีการนําขยะอินทรีย์มาทําน้ําหมัก (EM) 
- นําน้ํามันท่ีใช้แล้วมาทําสบู่ 
- มีการนําผ้าปูท่ีนอนท่ีเสื่อมสภาพมามัดย้อม 

5) การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม - ใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์แทนสารเคมี 
การลดผลกระทบเชิงลบด้านสังคม-วัฒนธรรม 

1) ไม่ใช้แรงงานท่ีผิดกฎหมาย - ไม่ใช้แรงงานเด็ก 
- ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2) มีข้อปฏิบัติสําหรับผู้เข้าพักเพ่ือลด
ผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนรอบข้าง 

- ขอความร่วมมือกับผู้เข้าพักไม่ให้ส่งเสียงดัง 
- ขอความร่วมมือไม่ให้ท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ โดยมีจุดวางถังขยะ

กระจายในพ้ืนท่ีส่วนกลางของโรงแรม 
การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน/ท้องถ่ิน 

1) มีการจ้างแรงงานในชุมชน/ท้องถ่ิน - มีการจ้างแรงงานท่ีเป็นคนในพ้ืนท่ีจังหวัดน่านท้ังหมด 
2) มีการใช้สินค้าและวัตถุดิบท่ีผลิตภายใน

ชุมชน/ท้องถ่ิน 
- ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ําท้ังหมด เช่น แชมพู ครีมอาบน้ํา ครีมทาผิว สบู่ 

เป็นต้น ผลิตโดยชุมชนในจังหวัดน่าน (วิสาหกิจชีววิถีชุมชนน้ําเกี๋ยน) 
3) มีการสนับสนุนสินค้าและกิจกรรมของ

ชุมชน/ท้องถ่ิน 
- มีพ้ืนท่ีแสดงและจําหน่ายสินค้าชุมชน 

- มีการสั่งสินค้าชุมชนมาผลิตภายใต้แบรนด์ของโรงแรมเพ่ือจําหน่าย
ให้กับผู้เข้าพัก  

- มีการนําเสนอกิจกรรมและโปรแกรมท่องเท่ียวในจังหวัดน่านท่ีดําเนินการ
โดยชุมชน 
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นอกจากน้ี โรงแรมยังให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงแรม  
ซึ่งมีครัวเรือนประมาณ 16 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม พบว่า ชุมชนรอบข้างไม่ค่อยให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมของโรงแรม เน่ืองจากต้องทํามาหากิน จึงไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงแรมจัดขึ้น ในขณะที่ผู้บริหาร
โรงแรมมีข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ต้องแสดงบทบาทและให้ความสําคัญกับ green hotel 
หรือมีความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยต้องเข้ามากวดขันดูแลไม่ให้การดําเนินธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
กับการท่องเที่ยวสร้างผลกระทบต่อชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการอ่ืนๆ อย่างเช่น ในกรณีของกลิ่นจากร้านอาหาร
ที่กระจายมายังห้องพัก การปล่อยนํ้าเสียลงท่อนํ้าทิ้งโดยไม่ผ่านการบําบัดหรือจัดการ เป็นต้น 

3.3 ผลของการจัดการและการดําเนนิงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

การจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของโรงแรมที่นําเสนอในหัวข้อ
ที่ผ่านมา มีทั้งที่โรงแรมต้องแบกรับภาระต้นทุน/ค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิม เช่น ค่าผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้าซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายอยู่ในท้องตลาดทั่วไป เป็นต้น และได้รับผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมทั้งที่เป็นตัวเงิน (monetary 
term) เช่น การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทําให้ค่าไฟฟ้าลดลง เป็นต้น และที่ไม่ใช่ตัวเงิน (non-monetary 
term) เช่น ภาพลักษณ์ของโรงแรมในเรื่องของการเป็นโรงแรมท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งน้ีผลประโยชน์
บางอย่างอาจตกอยู่กับชุมชนและ/ท้องถิ่น เช่น ในกรณีการจัดการกับนํ้าเสียแล้วสูบออกไปทิ้งแทนการปล่อยลงสู่
ท่อนํ้าสาธารณะทําให้ไม่ส่งกลิ่นเหม็นต่อชุมชนและครัวเรือนที่อยู่โดยรอบ14 เป็นต้น ซึ่งพอจะสรุปได้สังเขปดังน้ี  
(ดูรายละเอียดต้นทุน-ผลประโยชน์ พ.ศ. 2562 ในตารางที่ 3.2) 

1) ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เป็นตัวเงิน 
- ค่าเปลี่ยนมาเป็นหลอดแบบ LED ทั้งหมด   ประมาณ 2 หมื่นบาท 
- ค่าเก็บขนขยะประเภทเศษวัสดุและเศษไม้ไปทิ้ง 300 บาท/ครั้ง 

(มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท/ปี) 
- ค่าธรรมเนียมขยะ (จ่ายให้เทศบาล)  250 บาท/เดือน 
- ค่าสูบนํ้าออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย  3,500 บาท/รอบ ปีละ 3 รอบ 

(มีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,500 บาท/ปี) 
- ค่าซื้อถังขยะและติดป้าย (แยกประเภทขยะ)  ประมาณ 5–6 พันบาท 
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้าที่เป็น มีราคาสูงกว่าทั่วไปประมาณร้อยละ 75 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน     (ปีหน่ึงๆ ประมาณ 100,000 บาท) 
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อพืชผักอินทรีย์   มีราคาสูงกว่าพืชผักทั่วไปร้อยละ 20–50 

(ปีหน่ึงๆ ประมาณ 40,000 บาท) 

                                                            
14 กรณีนี้เห็นได้จากการท่ีร้านอาหารที่อยู่ใกล้โรงแรมปล่อยน้ําเสียลงในท่อน้ําจนโรงแรมได้ผลกระทบจากการที่น้ําเสียเหล่านั้นส่งกล่ินย้อนกลับมาใน
โรงแรมและส่งผลต่อกล่ินรบกวนในห้องพัก 
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2) ผลประโยชน์สว่นเพ่ิมที่เป็นตัวเงิน 
- การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ซึ่งเป็นการจัดการในเรื่องของการประหยัดพลังงานตาม

มาตรฐานของ green hotel ช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับโรงแรมได้ประมาณร้อยละ 10 จากเดิมทีม่ี
ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 15,000–20,000 บาท 

- การใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ําของผู้เข้าพักที่มีประมาณร้อยละ 32 ของผู้เข้าพักทั้งหมด สามารถช่วยลด
ต้นทุนของการใช้นํ้าในการซักผ้าได้ประมาณร้อยละ 10 

- การจัดการและการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel) มีส่วนช่วยให้
โรงแรมสามารถขายห้องพักได้เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากเป็นเรื่องของการมีมาตรฐานที่ชัดเจน 
และมีเคร่ืองหมายการันตีมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจากเดิมที่เคยขายห้องพักในราคาห้องละ  
800 บาท (ต้ังแต่เริ่มดําเนินกิจการโรงแรม) เมื่อเข้าสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียวสามารถเพ่ิม
ราคาได้อีก 400 บาท ปัจจุบันโรงแรมแห่งน้ีขายห้องพักอยู่ที่ระดับราคา 1,200 บาท/ห้อง/คืน 

3) ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
นอกจากผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินในหัวข้อที่ผ่านมาแล้ว โรงแรมยังได้รับประโยชน์จากการจัดการ

และการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่สําคัญได้แก่ 1) การได้รับการยอมรับว่าเป็น
ต้นแบบที่เป็นตัวอย่างนําร่องให้กับโรงแรมอ่ืนๆ ทั้งภายในและนอกจังหวัด (ความมีช่ือเสียงและความภูมิใจ)  
2) สมาชิกในครอบครัวและพนักงานให้ความตระหนักและสนใจในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนใกล้ชิดและพนักงาน) 3) หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยช่วยในเรื่อง 
ของการตลาดและช่วยประชาสัมพันธ์โรงแรม ช่วยให้โรงแรมมีโอกาสได้ไปออกบูธในต่างประเทศหรือ
ภายในประเทศเมื่อมีการออกบูธในงานต่างๆ 4) มีโอกาสในตลาดหน่วยงานราชการมากขึ้น โดยจะเข้าไปอยู่ใน
ตะกร้าเขียวของหน่วยงานราชการ (แต่ในความเป็นจริงหน่วยงานราชการยังคงให้ความสําคัญกับราคาห้องพัก
เป็นหลัก โดยราคาห้องพักต้องไม่เกินระดับราคาตามระเบียบของทางราชการ) โดยเฉพาะ การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย และ อพท. ที่มีนโยบายระบุไว้อย่างชัดเจนว่า หากจะจัดประชุม/จัดงาน ต้องให้ความสําคัญ
โดยการเลือกโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานโรงแรมสีเขียวในลําดับแรก 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนและดําเนินการตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของโรงแรม เป็นการ
ดําเนินการที่ไม่ได้คํานึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับกลับมาเป็นตัวเงิน และยังไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความคุ้มค่า
หรือไม่ (ต้องมองในระยะยาว) เน่ืองจากมีลูกค้าเพียงกลุ่มหน่ึงที่สนใจในเรื่องน้ีซึ่งมีอยู่จํานวนน้อยมาก 
โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซึ่งไม่ค่อยให้ความสําคัญกับประเด็นโรงแรมสีเขียว หรือการจัดการและ
ดําเนินการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสําคัญ 
ในประเด็นน้ีสูงกว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งที่โรงแรมได้รับในปัจจุบันคือ การให้คุณค่าของผู้เข้าพักและ/สังคม ที่ซึ่ง
สะท้อนผ่านคําชมและการบอกต่อแนะนําให้คนอ่ืนๆ มาใช้บริการ ซึ่งทําให้ภาพลักษณ์ของโรงแรมมีความชัดเจน
มากขึ้นว่าเป็นโรงแรมสีเขียว หรือเป็นโรงแรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันโรงแรมได้นําภาพลักษณ์ดังกล่าวมา
ส่งเสริมการตลาดในลักษณะของการนําเสนอเร่ืองของการอนุรักษ์และความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน 



รายงานฉบับสมบูรณ์  

3-13 

ตารางที่ 3.2 ต้นทุน-ผลประโยชน์จากการจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรบัผิดชอบ พ.ศ. 2562 
กิจกรรรม ต้นทุน ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น 

1) การประหยัดพลังงาน
- เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED 
 
- ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
- ใช้ไฟ solar cell ในสวนและลานจอดรถ 

3,500 บาท 
 

20,000 บาท 
25,000 บาท 

- ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ
ร้อยละ 10 

- หลอดไฟมีอายุการใช้งานท่ียาวข้ึน 

2) การประหยัดน้ํา 
- ใช้ก๊อกน้ําแบบประหยัดน้ํา ดําเนินการต้ังแต่สร้างโรงแรม - ช่วยประหยัดค่าน้ําได้ประมาณ

ร้อยละ 1–2 
3) การจัดการขยะ 

- ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ 
- ค่าใช้จ่ายในการขนขยะ เช่น เศษไม้ 

2,400 บาท 
3,000 บาท 

- รายได้จากการขายขยะประเภท
รีไซเคิล ประมาณปีละพันกว่าบาท 
ซ่ึงเก็บรวบรวมเป็นเงินกองกลาง
ของพนักงาน 

4) การใช้สินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใน
จังหวัด 
- ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ํา (เป็นผลิตภัณฑ์

อินทรีย์) 
- พืชผักอินทรีย์ (อาหารเช้า) 

 
สูงกว่าปกติร้อยละ 50–100 

 
สูงกว่ากรณีการใช้ผักท่ัวไปร้อยละ 

20–50 

 
- ภาพลักษณ์ในการเป็นโรงแรมสีเขียว 

หรือโรงแรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงช่วยให้สามารถขายห้องพักได้ใน
ราคาเพิ่มข้ึน 

3.4 ผลการประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและการดําเนนิงานตามแนวทางการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ 

การนําเสนอผลการประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสําหรับกรณีศึกษาโรงแรม (บูติก) จะประมาณการเฉพาะในส่วนที่สามารถประเมิน
ออกมาเป็นตัวเงินได้เท่าน้ัน โดยจะประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนใน 4 กิจกรรมหลัก ที่โรงแรมได้มีการดําเนินการ
ในช่วง พ.ศ. 2562 ได้แก่ กิจกรรมการประหยัดพลังงาน การประหยัดนํ้า การใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังน้ี 

3.4.1 กิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา้ 
โรงแรมแห่งน้ีมีจํานวนห้องพักทั้งหมด 32 ห้อง โดย พ.ศ. 2562 สามารถขายห้องพักในรอบปีได้

ประมาณ 6,400 ห้อง (คิด ณ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 55) โรงแรมมีการจัดการและการดําเนินงาน 
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เป็นกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 กิจกรรมสําคัญ ได้แก่  
1) การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมด 2) การเปลี่ยนมาใช้เสาไฟที่ใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ (solar cell) 
แทนการใช้เสาไฟฟ้าที่ใช้หลอดตะเกียบและไฟฟ้าตามปกติ และ 3) การทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน 
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ซึ่งในทุกกิจกรรมกําหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ใช้ในการคํานวณเป็นอัตราเดียวกันทั้งหมด โดยเป็นอัตรา 
ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ระดับราคาประมาณ 3.15 บาท/หน่วย (ที่แรงดัน 22–33 กิโลโวลต์ ค่าไฟฟ้า 
เท่ากับ 3.147 บาท/หน่วย) โดยมีรายละเอียดของต้นทุน-ผลตอบแทนที่โรงแรมได้รับในแต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังน้ี 

กิจกรรมที่ 1: การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและการสํารวจห้องพักของโรงแรมแห่งน้ี สามารถนํามากําหนด

เป็นข้อสมมติเบ้ืองต้นสําหรับใช้คํานวณหาต้นทุน-ผลตอบแทนของการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ได้ดังน้ี 
1) ห้องพักแต่ละห้อง มีการใช้หลอดไฟ LED จํานวน 6 หลอด 
2) ผู้เข้าพักมีระยะเวลาการเปิดใช้งานหลอดไฟภายในห้องประมาณ 6 ช่ัวโมง/วัน 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทําให้ทราบว่า เดิมทีห้องพักในโรงแรมใช้หลอดไฟแบบตะเกียบซึ่งจะใช้

ไฟฟ้าประมาณ 20 วัตต์/หลอด และแต่ละหลอดมีราคาประมาณ 100 บาท โดยมีอายุการใช้งานประมาณ 6,000 
ช่ัวโมง/หลอด ต่อมาโรงแรมได้เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED แทน โดยหลอดไฟ LED ที่นํามาใช้แทน เป็น
หลอดไฟ LED ที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 10 วัตต์/หลอด มีราคาหลอดละประมาณ 100 บาท และมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 15,000 ช่ัวโมง/หลอด โดยโรงแรมได้ลงทุนในการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED ทั้งหมด เป็นจํานวนเงิน 
20,000 บาท 

จากข้อสมมติเบ้ืองต้นทั้งสองข้อ และจากจํานวนห้องพักทั้งหมดของโรงแรมที่มีจํานวน 32 ห้อง 
พบว่า การเปลี่ยนจากหลอดไฟแบบตะเกียบมาเป็นหลอดไฟแบบ LED ของโรงแรมแห่งน้ี สามารถประหยัด 
ค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1.13 บาท/ห้อง ซึ่งจากห้องพักที่โรงแรมสามารถขายได้ประมาณ 6,400 ห้อง/ปี (ณ อัตรา
การเข้าพักที่ร้อยละ 55) โรงแรมแห่งน้ีจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากกิจกรรมน้ีได้ประมาณ 20 บาท/ห้องพัก 
ที่ขายได้/วัน หรือประมาณ 7,300 บาท/ปี 

นอกจากน้ี ด้วยการที่หลอดไฟแบบ LED มีอายุการใช้งานถึง 5 ปี (หรือ กว่า 15,000 ช่ัวโมง)  
ซึ่งนานกว่าหลอดตะเกียบประมาณหน่ึงเท่า ดังน้ัน การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ที่มีอายุการใช้งานนานกว่า
หลอดตะเกียบจะช่วยให้โรงแรมสามารถประหยัดการลงทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าใหม่ ประมาณ 
20,000 บาท/ครั้ง ของการใช้หลอดไฟแบบ LED 

กิจกรรมที่ 2: การเปลี่ยนมาใช้เสาไฟที่เปน็ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ในพื้นที่กลางแจ้ง 
ข้อสมมติเบ้ืองต้นสําหรับกรณีของกิจกรรมการเปลี่ยนมาใช้เสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ 

ในพ้ืนที่กลางแจ้ง (พ้ืนที่ลานจอดรถ และสวน) มีดังน้ี 
1) จํานวนเสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ในพ้ืนที่กลางแจ้ง มีจํานวน 7 ต้น 
2) ในแต่ละวันมีระยะเวลาของการใช้พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่กลางแจ้งประมาณ 12 ช่ัวโมง 
ผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลว่า ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้เสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ โรงแรม 

ได้ใช้เสาไฟฟ้าที่ใช้หลอดไฟแบบตะเกียบขนาด 50 วัตต์ ในการให้แสงสว่างในพ้ืนที่สวนและลานจอดรถ ซึ่งหลอดไฟ
แต่ละหลอดมีราคาประมาณ 100 บาท โดยการเปลี่ยนมาใช้เสาไฟฟ้าที่เป็นระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โรงแรมต้อง
ลงทุนเพ่ิมประมาณ 25,000 บาท สําหรับเสาไฟฟ้าจํานวน 7 ต้น (เสาไฟที่เป็นระบบโซล่าเซลล์มีต้นทุนประมาณ 
3,600 บาท/ต้น) 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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จากข้อสมมติข้างต้นที่ว่ามีจํานวนเสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ 7 ต้น และมีระยะเวลา
การใช้งานต่อวันประมาณ 12 ช่ัวโมง พบว่า การเปลี่ยนมาใช้เสาไฟที่เป็นระบบโซล่าเซลล์สามารถทําให้โรงแรม
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 13 บาท/วัน ซึ่งจากห้องพักที่ขายได้สามารถประมาณการได้ว่า โรงแรมจะสามารถ
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 0.75 บาท/ห้องที่ขายได้/วัน หรือประมาณ 4,800 บาทต่อปี 

นอกจากน้ี ด้วยอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าที่ใช้กับเสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็น
หลอด LED ที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 3-5 ปี ซึ่งนานกว่ากรณีการใช้เสาไฟท่ีใช้หลอดไฟแบบตะเกียบ
ประมาณ 1 เท่า ทําให้โรงแรมสามารถประหยัดเงินลงทุนจากการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจํานวน 7 หลอด ประมาณ 
700 บาทต่อการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าของเสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ 1 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 3: การทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
โรงแรมแห่งน้ีมีการใช้เครื่องปรับอากาศ (แอร์) 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทติดผนัง และฝังซ่อน 

ในฝ้าเพดาน โดยใช้เครื่องปรับอากาศ 2 ขนาด ในการฝังซ่อนในฝ้าเพดาน คือ ขนาด 18,000 BTU และ 24,000 BTU 
และเครื่องปรับอากาศทั้งหมดของโรงแรมยังไม่ใช่เครื่องปรับอากาศที่มีระบบอินเวอร์เตอร์ (inverter)15 ที่ซึ่ง
ประหยัดพลังงานมากกว่าเคร่ืองปรับอากาศแบบธรรมดา 

ในการคํานวณต้นทุน-ผลตอบแทนของการทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศของโรงแรม  
มีข้อสมมติเบ้ืองต้นของการคํานวณ 2 ข้อ ดังน้ี 

1) สมมติให้แต่ละห้อง ผู้เข้าพักมีการเปิดใช้งานเคร่ืองปรับอากาศประมาณ 12 ช่ัวโมง/วัน  
ซึ่งคอมเพรสเซอร์ (compressor) จะทํางานประมาณ 9 ช่ัวโมง/วัน16 

2) โรงแรมมีการล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง หรือล้างทุกๆ 6 เดือน 
จากข้อสมมติเบ้ืองต้นทั้งสองข้อ และจากประเภทและขนาดของเคร่ืองปรับอากาศของโรงแรม 

สามารถประมาณการการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกันของเครื่องปรับอากาศแต่ละประเภทและแต่ละขนาด ดังมี
รายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

1) เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนังขนาด 18,000 BTU 
โรงแรมแห่งน้ีมีเครื่องปรับอากาศประเภทติดผนังขนาด 18,000 BTU จํานวน 12 เครื่อง (ติดต้ัง

ในห้องขนาด 35 ตารางเมตร) โดยมีค่าล้างเครื่องปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าว ครั้งละ 500 บาท/เครื่อง  
จากข้อสมมติข้างต้นที่กําหนดให้โรงแรมมีการล้างเคร่ืองปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง (หรือ ทุกๆ 6 เดือน) ทําให้
โรงแรมแห่งน้ีมีค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวปีละ 12,000 บาท  

                                                            
15 เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบอินเวอร์เตอร์ (inverter) เหมาะสําหรับห้องที่ใช้งานต่อเน่ืองหลายช่ัวโมง และอุณหภูมิภายในห้องไม่ผันผวน โดยระบบ
อินเวอร์เตอร์จะเร่งความเร็วมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้ทําความเย็นอย่างรวดเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่กําหนด มอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะทํางานเบาลง 
แต่ไม่หยุดการทํางาน โดยจะลดรอบการทํางานลงจนอยู่ในสถานะเกือบจะหยุดทํางาน แต่เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นกว่าที่ต้ังไว้ 1-2 องศาเซลเซียส 
คอมเพรสเซอร์จะเร่งการทํางานมากขึ้นเพ่ือลดอุณหภูมิให้ได้ตามค่าที่กําหนด จึงทําให้อุณหภูมิโดยรวมของห้องมีความใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่กําหนด 
(https://www.homenayoo.com/air-condition-vs-air-inverter/, สืบค้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
16 การเปิดใช้งานเคร่ืองปรับอากาศจํานวน 8 ชั่วโมง คอมเพรสเซอร์ของเคร่ืองปรับอากาศจะทํางานเพียง 6 ชั่วโมง (https://www.chillpainai.com/ 
scoop/11547/, สืบค้น เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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โดยเคร่ืองปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวมีการใช้ไฟฟ้าประมาณเคร่ืองละ 1.31 วัตต์ต่อช่ัวโมง17 ดังน้ัน
จากข้อสมมติข้อที่ 2 เครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องในกรณีน้ี จะมีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 11.82 วัตต์ต่อวัน  
และหากเทียบเป็นต่อเดือนตามจํานวนห้องที่ขายได้ ( อัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 55) 
เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนังขนาด 18,000 BTU ทั้ง 12 เครื่อง จะใช้ไฟฟ้าประมาณ 2,340 วัตต์/เดือน 
หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 7,370 บาท/เดือน 

การล้างเครื่องปรับอากาศสามารถช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณร้อยละ 3518 
ดังน้ัน การล้างเครื่องปรับอากาศประเภทติดผนังขนาด 18,000 BTU สามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้เดือนละ
ประมาณ 820 วัตต์ หรือสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2,580 บาท/เดือน หรือเท่ากับ 30,950 บาท/ปี  
(คิด ณ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 55) ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องปรับอากาศประเภท 
และขนาดดังกล่าวที่มีประมาณปีละ 12,000 บาท จะทําให้โรงแรมสามารถประหยัดไฟฟ้าจากการล้าง
เครื่องปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวประมาณ 18,950 บาท/ปี ดังน้ันเมื่อเทียบต่อห้องพักที่ขายได้ 
โรงแรมจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากการล้างเครื่องปรับอากาศในกรณีของเครื่องปรับอากาศประเภทติดผนัง
ขนาด 18,000 BTU ได้ประมาณ 2.96 บาท/เครื่อง/วัน 

2) เครื่องปรับอากาศประเภทฝงัซ่อนในฝา้เพดานขนาด 18,000 BTU 
โรงแรมแห่งน้ีมีเครื่องปรับอากาศประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 18,000 BTU จํานวน 

16 เครื่อง (ติดต้ังในห้องขนาด 35 ตารางเมตร) และมีค่าล้างเคร่ืองปรับอาการประเภทและขนาดดังกล่าว
ประมาณ 700 บาท/เคร่ือง/ครั้ง ซึ่งจากข้อสมมติเบ้ืองต้นที่กําหนดให้โรงแรมมีการล้างเคร่ืองปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง 
ทําให้โรงแรมมีค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวประมาณ 22,400 บาท/ปี  
โดยเคร่ืองปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวมีการใช้ไฟฟ้าประมาณเคร่ืองละ 1.31 วัตต์/ช่ัวโมง19 ดังน้ัน 
จากข้อสมมติข้อ 2 เครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องในกรณีน้ีจะมีการใช้ไฟฟ้าเคร่ืองละประมาณ 11.82 วัตต์/วัน 
และในแต่ละเดือนเครื่องปรับอากาศประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 18,000 BTU ทั้ง 16 เครื่อง จะมีการใช้
ไฟฟ้าประมาณ 3,120 วัตต์/เดือน หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 9,820 บาท/เดือน (คิด ณ อัตราการเข้าพัก
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 55) 

จากข้อมูลชุดเดียวกันที่ว่า การล้างเครื่องปรับอากาศสามารถช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้
สูงสุดประมาณร้อยละ 35 ดังน้ัน การล้างเครื่องปรับอากาศประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 18,000 BTU  
ทั้ง 16 เครื่อง จะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 1,090 วัตต์ หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่สามารถ
ประหยัดได้ประมาณ 3,440 บาท/เดือน หรือประมาณ 41,300 บาท/ปี ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการล้าง

                                                            
17 เป็นการประมาณการจาก https://sites.google.com/site/airconditioner55/extra-credit/kar-khanwn-btu (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564) 
18 จากรายงานการศึกษาทดลองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเม่ือ พ.ศ. 2550 (http://www.xn--72c0de7ax5g7b3a.com/18-Langair.html, สืบค้น เมื่อวันที่  
13 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
19 เป็นการประมาณการจาก https://sites.google.com/site/airconditioner55/extra-credit/kar-khanwn-btu (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564) 
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เครื่องปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 22,400 บาท/ปี โรงแรมจะสามารถประหยัด
ค่าไฟฟ้าจากการล้างเคร่ืองปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวได้ประมาณ 18,900 บาทต่อปี และเมื่อเทียบ
ต่อห้องพักที่ขายได้ โรงแรมจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากการล้างเคร่ืองปรับอากาศในกรณีของ
เครื่องปรับอากาศประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 18,000 BTU ได้ประมาณ 2.95 บาท/เครื่อง/วัน 

3) เครื่องปรับอากาศประเภทฝงัซ่อนในฝา้เพดานขนาด 24,000 BTU 
โรงแรมแห่งน้ีมีเคร่ืองปรับอากาศประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 24,000 BTU จํานวน  

4 เครื่อง (ติดต้ังในห้อง Deluxe (Taze Deluxe) ขนาด 50 ตารางเมตร) โดยมีค่าล้างเครื่องปรับอากาศประเภท
และขนาดดังกล่าวประมาณ 1,200 บาท/เครื่อง/ครั้ง และโรงแรมมีการล้างเคร่ืองปรับอากาศประเภทและขนาด
ดังกล่าวปีละ 2 ครั้ง ทําให้ในแต่ละปีโรงแรมจะมีค่าใช้จ่ายในการล้างเคร่ืองปรับอากาศประเภทและขนาด
ดังกล่าวปีละประมาณ 9,600 บาท โดยเคร่ืองปรับอากาศประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 24,000 BTU จะใช้
ไฟฟ้าเคร่ืองละประมาณ 2.07 วัตต์ต่อช่ัวโมง20 ดังน้ัน จากข้อสมมติข้อ 2 เครื่องปรับอากาศประเภทและขนาด
ดังกล่าวจะมีการใช้ไฟฟ้าเครื่องละประมาณ 18.60 หน่วย/วัน และในแต่ละเดือนเคร่ืองปรับอากาศประเภท 
ฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 24,000 BTU ทั้ง 4 เครื่อง จะมีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,230 วัตต์/เดือน หรือคิดเป็น
ค่าไฟฟ้าประมาณ 3,870 บาท/เดือน (คิด ณ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 55) 

ทั้งน้ี จากข้อมูลชุดเดียวกันที่ว่าการล้างเครื่องปรับอากาศสามารถช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้า
ได้สูงสุดประมาณร้อยละ 35 ดังน้ัน การล้างเครื่องปรับอากาศประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 24,000 BTU 
จะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 430 วัตต์ หรือสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 
เดือนละ 1,350 บาท หรือประมาณ 16,260 บาท/ปี ซึ่งเมื่อนํามาหักค่าใช้จ่ายในการล้างเคร่ืองปรับอากาศ
ประเภทและขนาดดังกล่าวที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 9,600 บาท/ปี โรงแรมจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจาก 
การล้างเครื่องปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวได้ประมาณ 6,660 บาทต่อปี และเมื่อเทียบต่อห้องพัก 
ที่ขายได้ โรงแรมจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากการล้างเคร่ืองปรับอากาศในกรณีของเครื่องปรับอากาศ
ประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 24,000 BTU ได้ประมาณ 1.04 บาท/เครื่อง/วัน 

หากพิจารณาในภาพรวมของกิจกรรมการประหยัดพลังงานทั้ง 4 กิจกรรม (เมื่อรวมกิจกรรม 
การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ของโรงแรมด้วย) ของโรงแรมท่ีเป็นกรณีศึกษา พบว่า พ.ศ. 2562 
กิจกรรมการประหยัดพลังงานด้วยการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับ
โรงแรมได้ประมาณร้อยละ 7.0 ต่อเดือน ส่วนการเปลี่ยนมาใช้เสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ช่วยให้
โรงแรมสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 2.0 ต่อเดือน ขณะที่การล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง 
จะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงแรมได้ประมาณร้อยละ 8.0 ต่อเดือน ดังน้ัน หากนับรวมกิจกรรมทั้ง  
4 กิจกรรม จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงแรมแห่งน้ีได้ประมาณร้อยละ 17 ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงิน
ประมาณเดือนละ 3,100 บาท (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.3) 

                                                            
20 เป็นการประมาณการจาก https://sites.google.com/site/airconditioner55/extra-credit/kar-khanwn-btu (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564) 
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นอกจากน้ี หากเทียบเป็นต่อวันต่อห้องพักที่ขายได้ พบว่า กิจกรรมประหยัดพลังงานท้ัง 4 กิจกรรม 
สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 5.83 บาท/วัน หรือประมาณ 3.24 บาท/ผู้ที่ เข้าพัก 1 ราย  
หมายความว่า การขายห้องพักได้ 1 ห้อง ในแต่ละวัน กิจกรรมทั้ง 4 ประเภท จะช่วยให้เกิดการประหยัดค่าไฟฟ้า 
ได้ประมาณ 5.83 บาท หรือประมาณ 3.24 บาทต่อผู้เข้าพัก 1 คน21 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.3) 

ตารางที่ 3.3 ประมาณการค่าไฟฟ้าทีส่ามารถประหยัดได้จากกิจกรรมประหยัดพลงังานของโรงแรม 

กิจกรรม 
ค่าไฟฟ้าท่ีประหยัดได้ (คิด ณ ต่อห้องท่ีขายได้)1/ 
บาท/วัน บาท/คนท่ีเข้าพัก2/ บาท/เดือน 

การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED ในห้องพัก 0.62 0.34 330 
การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 1.75 0.97 930 
การเปลี่ยนมาใช้เสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 0.75 0.42 400 
การทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 2 คร้ัง/ปี  2.71 1.51 1,440 

ผลรวมของท้ัง 4 กิจกรรม 5.83 3.24 3,100 
ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ร่วมกับค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 
หมายเหตุ: 1/ ประมาณการ ณ ห้องที่ขายได้ ที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 55 
 2/ ประมาณการจากการให้ข้อมูลของผู้ประกอบว่า โรงแรมมีสัดส่วนของผู้เข้าพักที่เข้าพัก 2 คน/ห้อง ประมาณร้อยละ 80 

3.4.2 กิจกรรมการประหยัดการใช้น้ํา 
โรงแรมแห่งน้ีมีการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เป็น

กิจกรรมการประหยัดการใช้นํ้า 2 กิจกรรมสําคัญ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกนํ้าแบบประหยัด (เบอร์ 3 หรือ 4) 
และ 2) การเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ํา สําหรับการประมาณการค่านํ้าประปาที่ประหยัดได้
จากการดําเนินกิจกรรมทั้งสอง จะกําหนดให้ใช้อัตราค่านํ้าประปาต่อลิตรในอัตราเดียวกัน ซึ่งคํานวณมาจากราคา
นํ้าประปาเฉลี่ยของปริมาณการใช้นํ้า 150–280 ลูกบาศก์เมตร ของการประปาส่วนภูมิภาค ที่มีราคาเฉลี่ยประมาณ 
0.028 บาท/ลิตร22 โดยมีรายละเอียดของการประมาณการค่านํ้าประปาที่สามารถประหยัดได้ของแต่ละกิจกรรม 
พอสังเขปดังน้ี 

กิจกรรมที่ 1: การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ําแบบประหยัด (เบอร์ 3 หรือ 4)23 
โรงแรมแห่งน้ีมีการเปลี่ยนก๊อกนํ้าจากแบบธรรมดามาเป็นแบบประหยัดนํ้า (ประมาณเบอร์ 3 หรือ 4) 

ที่เป็นลักษณะของหัวฟู่ที่ทําให้การเปิดนํ้าแต่ละคร้ังจะมีปริมาณน้ําที่ออกมาน้อยลง ทําให้สามารถประหยัดนํ้า 
ได้ระดับหน่ึง โดยในการประมาณการปริมาณนํ้าที่สามารถประหยัดได้จากการเปล่ียนมาใช้ก๊อกนํ้าแบบประหยัดนํ้า  
มีข้อสมมติเบ้ืองต้นสําหรับการคํานวณที่สําคัญดังน้ี24 
                                                            
21 โรงแรมมีสัดส่วนของผู้เข้าพักที่เข้าพัก 2 คน/ห้อง ประมาณร้อยละ 80 
22 คิดจากโปรแกรมคํานวณของการประปาส่วนภูมิภาค โดยการใช้น้ํา 150 200 และ 280 ลูกบาศก์เมตร จะมีค่าน้ําประปาประมาณ 4,010 5,589 
และ 8,146 บาท หรือคิดเป็นราคานํ้าต่อลิตรได้ประมาณ 0.027, 0.028 และ 0.029 บาท/ลิตร (คํานวณจาก https://www.pwa.co.th/calculate/ 
water-tariff, เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
23 ปัจจุบันได้ชํารุดหมดแล้ว เนื่องจากผู้เข้าพักได้เขี่ยตัวหัวฟู่ออกจากก๊อกนํ้า เพราะ คิดว่าเป็นส่ิงอุดตันที่ทําให้น้ําไหลไม่แรง 
24 อัตราการไหลต่อนาทีของก๊อกน้ําแบบปกติ และแบบประหยัดอ้างอิงข้อมูลมาจาก Facebook การประปานครหลวง (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 
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1) กําหนดให้ผู้เข้าพักในแต่ละห้องใช้งานก๊อกนํ้าประมาณ 10 นาที/ห้อง/คืนพัก 
2) กําหนดให้ก๊อกนํ้าแบบธรรมดา มีปริมาณการใช้นํ้า ประมาณ 13 ลิตร/นาที 
3) กําหนดให้ก๊อกนํ้าแบบประหยัดเบอร์ 3 มีปริมาณการใช้นํ้า ประมาณ 6 ลิตร/นาที ส่วนเบอร์ 4 

มีปริมาณการใช้นํ้า ประมาณ 4 ลิตรต่อนาที  
จากข้อสมมติทั้ง 3 ข้อ เมื่อกําหนดให้การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกนํ้าแบบประหยัดสามารถประหยัดนํ้าได้

ประมาณ 5 ลิตร/นาที ดังน้ัน สามารถประมาณการได้ว่า การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกนํ้าแบบประหยัดของโรงแรม
สามารถประหยัดนํ้าได้ประมาณ 50 ลิตร/ห้อง (5 ลิตร10 นาที) หรือคิดเป็นค่านํ้าประปาที่สามารถประหยัดได้
ประมาณ 1.40 บาท/ห้อง (50 ลิตร0.028 บาท/ลิตร) ซึ่งจากห้องพักที่โรงแรมสามารถขายได้ต่อปีที่  
6,400 ห้อง หรือ 530 ห้อง/เดือน (คิด ณ อัตราการเข้าพักที่ร้อยละ 55) โรงแรมแห่งน้ีจะสามารถประหยัด 
นํ้าประปาได้จากการเปลี่ยนมาใช้ก๊อกนํ้าแบบประหยัดประมาณ 27 ลูกบาศก์เมตร/เดือน หรือคิดเป็น 
ค่านํ้าประปาที่สามารถประหยัดได้ต่อเดือนประมาณ 740 บาท 

กิจกรรมที่ 2: การเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซํ้า 
การประมาณการการประหยัดนํ้าที่เกิดจากการเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้เข้าพักมีการใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ํา 

มีข้อสมมติเบ้ืองต้นสําหรับการคํานวณที่สําคัญดังน้ี 
1) กําหนดให้ในการใช้นํ้าประปาซักผ้าเช็ดตัว โรงแรมมีการใช้นํ้าประมาณ 91 ลูกบาศก์เมตร/เดือน25 
2) โรงแรมมีผู้เข้าพักที่พักต้ังแต่ 2 คืนขึ้นไป ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 โดยประมาณร้อยละ 

80 ของผู้เข้าพักที่พักต้ังแต่ 2 คืนขึ้นไป จะใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ํา ดังน้ันจึงมีผู้เข้าพักที่ใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ํา 
ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 32 

3) กําหนดให้การใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ําสามารถประหยัดนํ้าได้ประมาณร้อยละ 10 
จากข้อสมมติทั้ง 3 ข้อ สามารถประมาณการปริมาณน้ําที่สามารถประหยัดได้จากการเชิญชวน 

และรณรงค์ให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ํา เฉลี่ยประมาณเดือนละ 11 ลูกบาศก์เมตร ([1/0.9]-1]91 ลบม./เดือน) 
หรือคิดเป็นค่านํ้าประปาที่สามารถประหยัดได้ต่อเดือนประมาณ 300 บาท ([1110000.028 บาท/ลิตร) ซึ่งจาก
ห้องพักที่โรงแรมสามารถขายได้ต่อปีที่ 6,400 ห้อง หรือ 530 ห้อง/เดือน (คิด ณ อัตราการเข้าพักที่ร้อยละ 55) 
โรงแรมแห่งน้ีจะสามารถประหยัดนํ้าประปาได้จากการใช้ผ้ าเช็ดตัวซ้ํ าของผู้ เข้ าพักเฉลี่ ยประมาณ  
20 ลิตร/ห้อง/วัน หรือประมาณ 11 ลิตร/ผู้เข้าพัก 1 คน คิดเป็นค่านํ้าประปาที่สามารถประหยัดได้ต่อห้องที่ขายได้
ต่อวัน และต่อผู้เข้าพัก 1 คน ประมาณ 0.56 และ 0.31 บาท ตามลําดับ 

หากพิจารณาในภาพรวมของกิจกรรมการประหยัดนํ้าทั้ง 2 กิจกรรม ของโรงแรมท่ีเป็นกรณีศึกษา 
พบว่า พ.ศ. 2562 กิจกรรมการประหยัดนํ้าด้วยการเปลี่ยนมาใช้ก๊อกนํ้าแบบประหยัดเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การประหยัดนํ้ามากที่สุด โดยสามารถช่วยประหยัดค่านํ้าประปาได้ประมาณร้อยละ 11.7 ต่อเดือน ส่วนการเชิญชวน
                                                            
25 คํานวณจากการประมาณการใช้น้ําทั้งหมดของโรงแรมซึ่งอยู่ที่ประมาณ 180 ลบ.ม./เดือน (คิดจากค่านํ้าประปาเฉลี่ยต่อเดือนที่ประมาณ  
5,000 บาท) ลบด้วยปริมาณน้ําที่ใช้โดยการชักโครกประมาณ 32 ลบ.ม./เดือน การใช้น้ําจากก๊อกน้ําโดยผู้เข้าพักประมาณ 27 ลบ.ม./เดือน  
และปริมาณนํ้าที่ใช้ในการทําความสะอาดและกิจกรรมอ่ืนๆ ประมาณ 30 ลบ.ม./เดือน ดังน้ันจึงเหลือน้ําที่ใช้สําหรับซักผ้าประมาณ 91 ลบ.ม./เดือน 
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และรณรงค์ให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ํา26 สามารถช่วยประหยัดค่านํ้าประปาได้ประมาณร้อยละ 4.8 ต่อเดือน  
ดังน้ัน หากนับรวมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม จะช่วยประหยัดค่านํ้าประปาให้กับโรงแรมแห่งน้ีได้ประมาณร้อยละ 
16.5 ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินประมาณเดือนละ 1,040 บาท (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.4) 

นอกจากน้ี หากเทียบเป็นต่อวันที่สามารถขายห้องพักได้ พบว่า กิจกรรมการประหยัดนํ้าทั้ง  
2 กิจกรรม สามารถช่วยประหยัดค่านํ้าประปาได้ประมาณ 1.96 บาท/วัน หรือประมาณ 1.08 บาท/ผู้ที่เข้าพัก 1 ราย 
หมายความ การขายห้องพักได้ 1 ห้อง ในแต่ละวัน กิจกรรมประหยัดนํ้าทั้ง 2 กิจกรรม จะช่วยให้เกิดการประหยัด 
ค่านํ้าประปาได้ประมาณ 1.96 บาท/ห้อง หรือประมาณ 1.08 บาทต่อผู้เข้าพัก 1 คน27 

ตารางที่ 3.4 ประมาณการค่าน้าํทีส่ามารถประหยัดได้จากกิจกรรมการประหยัดน้ําของโรงแรม 

กิจกรรม 
ค่าน้ําท่ีประหยัดได้ (คิด ณ ต่อห้องท่ีขายได้)1/ 

บาท/วัน บาท/คนท่ีเข้าพัก2/ บาท/เดือน 
การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ําแบบประหยัด (เบอร์ 3 หรือ 4)3/ 1.40 0.77 740 
การเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซํ้า4/ 0.56 0.31 300 

ผลรวมของท้ัง 3 กิจกรรม 1.96 1.08 1,040 
ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ร่วมกับค่าน้ําประปาส่วนภูมิภาค และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 
หมายเหตุ: 1/ ประมาณการ ณ ห้องที่ขายได้ ที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 55 
 2/ ประมาณการจากการให้ข้อมูลของผู้ประกอบว่า โรงแรมมีสัดส่วนของผู้เข้าพักที่เข้าพัก 2 คน/ห้อง ประมาณร้อยละ 80 
 3/ ปัจจุบันได้ชํารุดหมดแล้ว เนื่องจากผู้เข้าพักได้เขี่ยตัวหัวฟู่ออกจากก๊อกนํ้า เพราะ คิดว่าเป็นส่ิงอุดตันที่ทําให้น้ําไหลไม่แรง 
 4/ โรงแรมมีผู้เข้าพักที่ใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ําประมาณร้อยละ 32 และการใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ําจะช่วยประหยัดน้ําได้ประมาณร้อยละ 10 

3.4.3 กิจกรรมการใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โรงแรมที่เป็นกรณีศึกษามีการใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สําคัญ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

1) ผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้า เช่น ครีมอาบนํ้า ชมพูและครีมนวดผม ครีมทาผิว เป็นต้น 2) ผลิตภัณฑ์กาแฟ และ  
3) พืชผักอินทรีย์ (organic) สําหรับในส่วนน้ีจะนําเสนอเฉพาะรายละเอียดของต้นทุน-ผลตอบแทนของการใช้  
สองผลิตภัณฑ์แรก เน่ืองจาก ผู้ประกอบการมีการต่อยอดธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบของการจําหน่าย
เป็นของที่ระลึกและ/ของฝากสําหรับผู้เข้าพักที่สนใจซื้อกลับไปเป็นของฝาก รวมท้ังการเปิดจําหน่ายผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งทําให้การใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองมิได้มีแต่เพียงต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น แต่กลับได้รับผลตอบแทนสุทธิ 
จากการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน สําหรับกรณีพืชผักอินทรีย์ เป็นการยากที่จะนํามาต่อยอดทางธุรกิจ ดังน้ันจึงมีแต่เพียง
ต้นทุนส่วนเพ่ิมของการใช้พืชผักอินทรีย์ที่เป็นผลผลิตของชุมชนในจังหวัดน่าน โดย พ.ศ. 2562 โรงแรม 
มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผักอินทรีย์ประมาณ 40,000 บาท/ปี ซึ่งโรงแรมจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าพืชผักทั่วไป
ประมาณร้อยละ 20–50 ดังน้ัน โรงแรมจึงมีค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมในการซื้อผักอินทรีย์สําหรับนํามาใช้ประกอบ 
ในการทําอาหารเช้าประมาณ 20,000 บาท/ปี สําหรับอีกสองผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้า และกาแฟ)  
มีรายละเอียดของการประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนที่เกิดจากการใช้แต่ละผลิตภัณฑ์พอสังเขปดังน้ี 

                                                            
26 โรงแรมมีผู้เข้าพักท่ีใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ําประมาณร้อยละ 32 และการใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ําจะช่วยประหยัดน้ําได้ประมาณร้อยละ 10 
27 โรงแรมมีสัดส่วนของผู้เข้าพักที่เข้าพัก 2 คน/ห้อง ประมาณร้อยละ 80 
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ก. ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ํา 
โรงแรมแห่งน้ีมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน  

ซึ่งถือเป็นหน่ึงในการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นหน่ึงในแนวทางการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นํามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
เช่น ใบหมี่ ดอกอัญชัน มะกรูด ขมิ้นชัน ไพล เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีโรงแรมจะมีต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ 
ในห้องนํ้าจากชุมชนประมาณ 100,000 บาท โดยผลิตภัณฑ์ชุมชนจะมีราคาที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปร้อยละ 75 
ดังน้ัน โรงแรมจึงมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประมาณ 75,000 บาท/ปี 
(100,000 บาท0.75) ซึ่งจากห้องพักที่โรงแรมสามารถขายได้ต่อปีที่ 6,400 ห้อง หรือ 530 ห้อง/เดือน (คิด ณ 
อัตราการเข้าพักที่ร้อยละ 55) โรงแรมแห่งน้ีต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ห้องนํ้าที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประมาณ 10 บาท/ห้อง/วัน (หรือ ประมาณร้อยละ 0.88–1.05 ของต้นทุนค่าดําเนินงาน)28 หรือ
ประมาณ 5,700 บาท/ห้อง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.5) 

นอกจากโรงแรมจะใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว โรงแรมยังได้สร้างโอกาส
ทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนําผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาทําบรรจุภัณฑ์ใหม่แล้วจัดจําหน่ายในลักษณะของสินค้า
ที่ระลึกให้กับผู้เข้าพักหรือผู้ที่สนใจจะซื้อไปเป็นของฝาก โดยใน พ.ศ. 2562 โรงแรมมีรายรับจากการขายผลิตภัณฑ์
ในห้องนํ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประมาณ 240,000 บาท (ขายได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาท) โดยเป็นกําไรเฉลี่ย
ประมาณ 2 ใน 3 ของรายรับ หรือประมาณ 160,000 บาท ดังน้ัน เมื่อนํากําไรที่ได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ 
ในห้องนํ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนไปหักลบกับต้นทุนส่วนเพิ่มของการใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(160,000 บาท – 75,000 บาท) พบว่า โรงแรมจะมีผลตอบแทนสุทธิที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้าที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประมาณ 85,000 บาท/ปี ซึ่งเมื่อเทียบกับจํานวนห้องที่ขายได้ (6,400 ห้อง) พบว่า โรงแรม 
จะมีผลตอบแทนสุทธิจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประมาณ 10 บาท/ห้อง/วัน หรือเท่ากับ 
5,330 บาท/ห้อง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.5) 

ตารางที่ 3.5 ประมาณการผลตอบแทนสทุธิจากการใชผ้ลิตภัณฑ์ในห้องน้ําที่เปน็ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
รายการ ต้นทุน (บาท/ปี) ผลตอบแทน (บาท/ปี)

1) ต้นทุนส่วนเพิ่มจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ําท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ค่าใช้จ่ายต่อปี 100,000 บาท/ปี สูงกว่าผลิตภัณฑ์ท่ัวไปร้อยละ 75) 

75,000 - 

2) กําไรจากการขายผลิตภัณฑ์ในห้องน้ําท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
(รายรับต่อปี 240,000 บาท กําไรประมาณ 2 ใน 3 ของรายรับ) 

- 160,000 

3) ผลตอบแทนสุทธิ (กําไรจากการขาย – ต้นทุนส่วนเพ่ิม) - 85,000
คิดเทียบต่อห้องพักท่ีขายได้ต่อวัน (บาท/ห้อง/วัน) 10 10
คิดเทียบต่อห้องพักท่ีขายได้ต่อเดือน (บาท/ห้อง/เดือน) 5,700 5,330

ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 

                                                            
28 พ.ศ. 2562 โรงแรมมีต้นทุนค่าดําเนินงานประมาณร้อยละ 50–60 ของรายรับของห้องพักที่ขายได้ โดยมีราคาขายเฉลี่ยต่อห้องพักที่ขายได้ประมาณ  
1,900 บาท/ห้อง  



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 
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ข. ผลิตภัณฑ์กาแฟ 
โรงแรมแห่งน้ีมีต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟจากชุมชนมาให้บริการในห้องพักประมาณ

เดือนละ 3,200 บาท (ต้นทุนกาแฟซองละ 3 บาท วางให้บริการห้องละ 2 ซอง ดังน้ัน จะใช้กาแฟต่อเดือน
ประมาณ 1,067 ซอง) ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุนได้จากเดิมประมาณ 5,330 บาท เน่ืองจากโรงแรมมีต้นทุน 
การให้บริการกาแฟในห้องพักประมาณ 8,530 บาท/เดือน (ต้นทุนกาแฟซองละ 8 บาท วางให้บริการห้องละ 2 ซอง 
โดยในแต่ละเดือนจะใช้กาแฟประมาณ 1,067 ซอง) 

นอกจาก ผลตอบแทนที่เกิดจากการประหยัดต้นทุนอันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์กาแฟ 
ของชุมชนที่มีต้นทุนที่ตํ่ากว่าประมาณ 5 บาท/ซอง แล้ว โรงแรมยังได้นํากาแฟจากชุมชนมานําเสนอขายเป็น 
ของฝากทั้งที่เป็นถุงขนาด 250 กรัม และเป็นซองที่มีการบรรจุในกล่อง กล่องละ 12 ซอง โดยในแต่ละเดือนสามารถ
ขายกาแฟแบบถุงได้เดือนละประมาณ 120 ถุง ขายในราคาถุงละ 180 บาท ดังน้ัน ในแต่ละเดือนโรงแรมจะมีรายรบั
จากการขายกาแฟแบบถุงประมาณ 21,600 บาท ซึ่งเมื่อหักต้นทุนที่มีประมาณ 9,600 บาท/เดือน โรงแรมจะมี
กําไรสุทธิจากการขายกาแฟถุงประมาณเดือนละ 12,000 บาท 

ส่วนการขายกาแฟแบบซองที่มีการบรรจุในกล่อง กล่องละ 12 ซอง สามารถขายได้เดือนละ
ประมาณ 25 กล่อง ขายในราคากล่องละ 150 บาท ดังน้ันในแต่ละเดือนโรงแรมจะมีรายรับจากการขายกาแฟ 
แบบซองที่บรรจุกล่องประมาณ 3,750 บาท ซึ่งเมื่อหักต้นทุนที่มีประมาณ 900 บาท/เดือน โรงแรมจะมีกําไรสุทธิ
จากขายกาแฟแบบซองที่บรรจุกล่องประมาณ 2,850 บาท/เดือน 

ดังน้ันจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทั้ง 3 ส่วน โรงแรมได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการใช้กาแฟ
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประมาณเดือนละ 20,180 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับจํานวนห้องที่ขายได้ต่อปี (6,400 ห้อง) 
พบว่า โรงแรมจะมีผลตอบแทนสุทธิดังกล่าวประมาณ 1,150 บาท/ห้อง/วัน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.6) 

ตารางที่ 3.6 ประมาณการผลตอบแทนสทุธิจากการใชก้าแฟที่เปน็ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
รายการ ผลตอบแทน (บาท/เดือน)

1) ผลตอบแทนจากการใช้กาแฟท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมาให้บริการให้ห้องพัก 
(เดิมราคากาแฟซองละ 8 บาท ให้บริการห้องละ 2 ซอง ส่วนกาแฟของชุมชนราคาซองละ 3 บาท)

5,330 

2) กําไรสุทธิจากการขายกาแฟแบบถุงขนาด 250 กรัม
(รายรับ 21,600 บาท ต้นทุนประมาณ 9,600 บาท) 

12,000 

3) กําไรสุทธิจากการขายกาแฟแบบซองท่ีมีการบรรจุเป็นกล่องๆ ละ 12 ซอง
(รายรับ 3,750 บาท ต้นทุนประมาณ 900 บาท) 

2,850 

ผลตอบแทนสุทธิท้ังหมด 20,180 
คิดเทียบต่อห้องพักท่ีขายได้ต่อวัน (บาท/ห้อง/วัน) 1,150 

ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 
หากพิจารณาในภาพรวมของกิจกรรมการใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนท้ัง 2 ผลิตภัณฑ์ พบว่า 

พ.ศ. 2562 โรงแรมที่เป็นกรณีศึกษาได้ผลตอบแทนสุทธิจากการใช้กาแฟของชุมชนมากที่สุด เน่ืองจาก ได้รับ 
ทั้งผลตอบแทนจากการประหยัดต้นทุนของกาแฟที่ใช้ในการให้บริการในห้องพัก และจากธุรกิจต่อเน่ือง 
อันเกิดจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟของชุมชนในลักษณะของการเป็นของฝาก ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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รวมทั้งหมดประมาณเดือนละ 20,180 บาท (หรือ ประมาณ 1,150 บาท/วัน) ส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้าที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ัน แม้ว่าโรงแรมจะต้องแบกรับต้นทุนส่วนเพ่ิม แต่ด้วยผลประโยชน์ที่เกิดจากธุรกิจต่อเน่ือง 
ที่เป็นการจําหน่ายในลักษณะของการเป็นของที่ระลึกหรือของฝากทําให้โรงแรมได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประมาณเดือนละ 5,330 บาท (หรือ ประมาณ 10 บาท/วัน) ดังน้ัน 
ในแต่ละเดือนโรงแรมจะได้รับผลตอบแทนสุทธิจากผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งสองผลิตภัณฑ์ประมาณ 25,510 บาท  
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.7) 

ตารางที่ 3.7 ประมาณการผลตอบแทนสทุธิจากการใชส้ินค้าทีเ่ปน็ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 

สินค้า2/ 
ผลตอบแทนสุทธิ (คิด ณ ต่อห้องท่ีขายได้)1/

บาท/วัน บาท/เดือน
ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ํา 10 5,330
ผลิตภัณฑ์กาแฟ 1,150 20,180

รวมผลตอบแทนสุทธิของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ 1,160 25,510 
ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 
หมายเหตุ: 1/ ประมาณการ ณ ห้องที่ขายได้ ที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 55 
 2/ ผลตอบแทนสุทธิของผลิตภัณฑ์ทั้งสองเป็นการประมาณการโดยยังไม่ได้หักค่าแรงของผู้ประกอบการและพนักงานโรงแรม 

3.4.4 กิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดลอ้ม 
โรงแรมแห่งน้ีมีกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย เน่ืองจาก เป็นโรงแรมที่ได้รับ

มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel) ที่มีกิจกรรมในการดําเนินงานเก่ียวกับการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยในการคํานวณได้เลือกกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 6 กิจกรรม ที่สามารถประมาณการ
ออกมาเป็นตัวเงินได้ ดังมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังน้ี (ดูรายละเอียดต้นทุน-ผลตอบแทน 
ของแต่กิจกรรมได้ในตารางที่ 3.8) 

1) การเก็บขนขยะประเภทเศษวัสดุและเศษก่ิงไม้ไปทิ้งแทนการเผา ซึ่งโรงแรมจะต้องเสีย 
ค่าเก็บขนครั้งละประมาณ 300 บาท โดยโรงแรมจะมีการเก็บขนขยะประเภทน้ีไปทิ้งปีละประมาณ 10 คร้ัง 
ดังน้ันโรงแรมจึงมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการเก็บขนขยะประเภทเศษวัสดุและเศษก่ิงไม้ไปทิ้งประมาณ  
3,000 บาท/ปี 

2) การชําระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะให้กับเทศบาล ซึ่งโรงแรมต้องจ่ายให้กับเทศบาล 
เป็นประจําทุกเดือนในอัตราเดือนละ 250 บาท ดังน้ันโรงแรมจึงมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการจัดเก็บขยะ
ประมาณ 3,000 บาท/ปี เช่นเดียวกัน 

3) การสูบนํ้าออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยในแต่ละปีโรงแรมจะมีการสูบนํ้าออกจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียของตนเองเพ่ือนําไปทิ้งจํานวน 3 ครั้ง โดยแต่ละคร้ังจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500 บาท ดังน้ัน
โรงแรมจึงมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการสูบนํ้าออกจากระบบประมาณ 10,500 บาท/ปี 

4) การซื้อถังขยะและติดป้ายเพ่ือแสดงว่าเป็นถังขยะประเภทใด ซึ่งในแต่ละปีจะมีค่าใช้จ่าย 
ในส่วนน้ีประมาณ 5,000 บาท 
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กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม เป็นต้นทุนของกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมต้อง
แบกรับภาระในแต่ละปี ซึ่งมีต้นทุนรวมทั้งหมดประมาณปีละ 21,500 บาท ดังน้ัน เมื่อเทียบกับจํานวนห้อง 
ที่ขายได้ต่อปี (6,400 ห้อง) พบว่า โรงแรมจะมีต้นทุนของกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อห้อง 
ที่ขายได้ประมาณ 3.36 บาท/ห้อง/วัน หรือเท่ากับ 1,800 บาท/ห้อง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.8) 

นอกจาก ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกิดจากการมีกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว 
โรงแรมยังได้รับประโยชน์ (หรือ ผลตอบแทน) บางประการจากกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังมี
รายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

1) การแยกและนําขยะรีไซเคิล (recycle) ไปจําหน่าย จากกิจกรรมคัดแยกขยะของโรงแรม  
ทําให้โรงแรมมีขยะรีไซเคิลที่สามารถนําไปจําหน่ายได้ ซึ่งในแต่ละปีโรงแรมมีรายรับจากการนําขยะรีไซเคิลไป
จําหน่ายประมาณ 1,000 บาท 

2) การใช้นํ้าด่ืมที่เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติกในห้องพัก โดยโรงแรมจะให้บริการน้ําด่ืมห้องละ 
2 ขวด ซึ่งแต่เดิมน้ันโรงแรมให้บริการนํ้าด่ืมที่เป็นขวดพลาสติก ที่มีราคาเฉลี่ยประมาณขวดละ 4.5 บาท ต่อมา
โรงแรมได้เปลี่ยนมาใช้เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติก ซึ่งมีราคาเฉลี่ยประมาณขวดละ 3.1 บาท29 ทําให้โรงแรม
สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 1.4 บาท/ขวด ดังน้ันในแต่ละปีโรงแรมจะได้รับผลตอบแทนจากการเปลี่ยนมาใช้
นํ้าด่ืมที่เป็นขวดแก้วประมาณ 21,300 บาท (คิดตามจํานวนห้องที่ขายได้ในแต่ละปี) 

จากกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้ง 2 กิจกรรม ทําให้ในแต่ละปีโรงแรมได้รับ
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิมประมาณ 22,300 บาท หรือคิดเทียบต่อห้องที่ขายได้ในแต่ละปี โรงแรมจะได้รับ
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิมจากกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อห้องที่ขายได้ประมาณ 3.48 บาท/ห้อง/วัน 
หรือเท่ากับ 1,900 บาท/ห้อง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.8) 

ตารางที่ 3.8 ประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม ต้นทุน (บาท/ปี) ผลตอบแทน (บาท/ปี) 

1) การเก็บขนขยะประเภทเศษวัสดุและเศษไม้ไปท้ิง 3,000 - 
2) การชําระค่าธรรมเนียมขยะให้กับเทศบาล 3,000 - 
3) การสูบน้ําออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย 10,500 - 
4) การซ้ือถังขยะและติดป้าย 5,000 - 
5) การแยกและนําขยะรีไซเคิลไปจําหน่าย - 1,000 
6) การใช้น้ําด่ืมท่ีเป็นขวดแก้วในห้องพัก (ห้องละ 2 ขวด) - 21,300 

รวม 21,500 22,300 
คิดเทียบต่อห้องท่ีขายได้ (บาท/ห้องท่ีขายได้) 3.36 3.48 
คิดเทียบต่อเดือน (บาท/เดือน/ห้องท่ีขายได้) 1,800 1,900 

ผลตอบแทนสุทธิต่อห้องท่ีขายได้ (บาท/วัน) 0.13
ผลตอบแทนสุทธิต่อห้องท่ีขายได้ (บาท/เดือน) 100

ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 
                                                            
29 อ้างอิงข้อมูลจาก https://positioningmag.com/1260720 (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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หากพิจารณาต้นทุน-ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงแรมพบว่า 
ในแต่ละปีโรงแรมจะได้รับผลตอบแทนส่วนเพ่ิมจากกิจกรรมการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมสูงกว่าต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยโรงแรมได้รับผลตอบแทนสุทธิจากกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อห้องที่
ขายได้ประมาณ 0.13 บาท/ห้อง/วัน หรือเท่ากับ 100 บาท/ห้อง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.8) 

ตารางที่ 3.9 แสดงประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของกิจกรรมการจัดการและการดําเนินงานตาม 
แนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของกรณีตัวอย่างที่เป็นโรงแรม (บูติก) ในทั้ง 4 กิจกรรมพบว่า หากไม่นับรวม
การต่อยอดทางธุรกิจอันเกิดจากการใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทําให้โรงแรมได้รับผลตอบแทนต่อเดือนสูงถึง
ประมาณ 25,510 บาท แล้ว กิจกรรมการประหยัดพลังงานเป็นกิจกรรมที่ทําให้โรงแรมได้รับผลตอบแทน 
ส่วนเพ่ิมมากที่สุด (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรม) รองลงมาได้แก่ 
กิจกรรมการประหยัดนํ้าที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรม สําหรับกิจกรรม
การจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่เป็นภาระต้นทุนที่โรงแรมต้องแบกรับ แต่ยังคงได้รับผลตอบแทน
ส่วนเพ่ิมจํานวนมากจากการเปลี่ยนมาใช้ขวดนํ้าที่เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติก ทําให้กิจกรรมในส่วนน้ีได้รับ
ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 2 ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรม ดังน้ัน เมื่อเทียบกับกําไรที่โรงแรมได้รับ
จากการขายห้องพัก 1 พัก การจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะมี
ผลตอบแทนสุทธิในสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.05 ของกําไรจากการขายห้องพัก 

ตารางที่ 3.9 ประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบ 

การจัดการและการดําเนินงาน 
ต้นทุนสว่นเพ่ิม (ตอ่ห้องที่ขายได้) ผลตอบแทนส่วนเพ่ิม (ต่อห้องที่ขายได้)

บาท/วัน บาท/เดือน บาท/วัน บาท/คน บาท/เดือน
1) กิจกรรมการประหยัดพลังงาน - - 5.83 3.24 3,100

- การเปล่ียนมาใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED ในห้องพัก - - 0.62 0.34 330
- การเปล่ียนมาใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED ในพ้ืนที่อ่ืนๆ - - 1.75 0.97 930
- การเปล่ียนมาใช้เสาไฟท่ีเป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ - - 0.75 0.42 400
- การทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ - - 2.71 1.51 1,440

2) กิจกรรมการประหยัดน้ํา 1.96 1.08 1,040
- การเปล่ียนมาใช้ก๊อกน้ําแบบประหยัด - - 1.40 0.77 740
- การเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ํา - - 0.56 0.31 300

3) กิจกรรมการใช้สินคา้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชมุชน 1,167  25,510
- ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ํา - - 10  5,330
- ผลิตภัณฑ์กาแฟ - - 1,150  20,180

4) กิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม 0.13  100
- การเก็บขนขยะประเภทเศษวัสดุและเศษไม้ไปท้ิง 8.33 250 - - -
- การชําระค่าธรรมเนียมขยะให้กับเทศบาล 8.33 250 - - -
- การสูบน้ําออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย 29.33 880 - - -
- การซื้อถังขยะและติดป้าย 14.00 420 - - -
- การแยกและนําขยะรีไซเคิลไปจําหน่าย - - 2.67 - 100
- การใช้น้ําด่ืมที่เป็นขวดแก้วในห้องพัก - - 59.33 - 1,800
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ตารางที่ 3.9 (ต่อ) 

การจัดการและการดําเนินงาน 
ต้นทุนสว่นเพ่ิม (ตอ่ห้องที่ขายได้) ผลตอบแทนส่วนเพ่ิม (ต่อห้องที่ขายได้)

บาท/วัน บาท/เดือน บาท/วัน บาท/คน บาท/เดือน
ราคาห้องพักท่ีขายได้ (บาท/ห้อง/คืน) 1,900
ต้นทุนการดําเนินการ (ประมาณร้อยละ 60 ของรายรับ) 1,140 608,000 760 420 405,330
สัดส่วนต้นทุน-ผลประโยชน์จากการจัดการและการดําเนินงาน
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ร้อยละ) 
(ไม่นับรวมกิจกรรมที่ 3) 

- - 1.05 

ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 
อย่างไรก็ตาม หน่ึงในผลประโยชน์ที่มิได้นํามาคํานวณเป็นตัวเงินในครั้งน้ี คือ คุณค่าของโรงแรมที่เกิดขึ้น

จากการจัดการและการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียว และตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ที่ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็น green hotel ให้กับโรงแรมแห่งน้ี ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักของผู้เข้าพักบางกลุ่ม และยังช่วยให้โรงแรมสามารถขายห้องพักได้ในราคาเพ่ิมขึ้น  
จากการศึกษาของ กฤษฏา ติยวิวัฒนานุกูล และโสมสกาว เพชรานนท์ (2559) ในกรณีศึกษาของโรงแรมสีเขียว 
ที่เกาะเสม็ด พบว่า ความเป็นโรงแรมสีเขียวเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพัก
โรงแรมสีเขียวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะบุคคลที่ตระหนักและให้สําคัญต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงบุคคลที่ต้องการมีส่วนร่วม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมักจะรู้จักโรงแรมสีเขียวเป็นอย่างดี ในงานศึกษาช้ินเดียวกันน้ียังประเมินให้เห็น 
ในเชิงประจักษ์ว่า ธุรกิจที่พักที่มีการบริหารจัดการเป็นโรงแรมสีเขียว (green hotel) มีการดําเนินงานในเรื่อง 
การจัดการพลังงาน การจัดการนํ้าเสีย และการจัดการขยะ เป็นคุณลักษณะสําคัญที่นักท่องเที่ยวชาวไทยได้ให้
ราคาแฝงหรือความเต็มใจจ่ายส่วนเพ่ิมประมาณ 65-250 บาท/คืน 

3.5 ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็ต่อการจัดการและการดําเนนิงานตามแนวทางการท่องเทีย่วอย่างรับผิดชอบ 

ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจทางธุรกิจที่เพียงพอในการจูงใจให้ผู้ประกอบการ
โรงแรมหันมาจัดการและดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่น การกําหนดระเบียบราคาที่พัก 
(สําหรับการเบิกจ่ายทางราชการ) ให้มีระดับราคาสูงขึ้นหากเลือกพักโรงแรมที่เป็น green hotel หรือมีการจัดการ
และการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจลดค่าขยะ
ให้กับโรงแรมที่มีการคัดแยกและจัดการขยะที่ถูกต้อง รวมถึงการลดค่าไฟฟ้าและค่านํ้าให้หากมีการประหยัด
พลังงานและนํ้า แต่ทั้งหมดน้ีต้องมีงานวิจัยและมีข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุน 

สําหรับปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ คือ 

1) เจ้าของกิจการ (มีความสําคัญสูงถึงร้อยละ 80) ต้องมีวิสัยทัศน์และมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนมา
จัดการและดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งจะทําให้พนักงานมีความศรัทธา เช่ือมั่น และ
เห็นว่าการจัดการและดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นสิ่งสําคัญ 
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2) ต้องสร้างแรงจูงใจทางธุรกิจที่เพียงพอในการจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงแรมหันมาจัดการและดําเนินงาน 
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่น การกําหนดระเบียบราคาที่พักให้มีระดับราคาสูงขึ้นหากเลือกพัก
โรงแรมที่มีการจัดการและและดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ลดค่าขยะให้กับโรงแรม 
ที่มีคัดแยกและจัดการขยะที่ถูกต้อง การลดค่าไฟฟ้าและค่านํ้าให้หากมีการประหยัดพลังงานและนํ้า 

ส่วนปัญหาหลักในการปรับเปลี่ยนมาจัดการและดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
คือ ต้นทุนในการปรับเปลี่ยนที่สูง และนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะกับโรงแรมขนาดเล็ก 
รวมทั้งองค์ความรู้ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยน และการสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการทราบว่า การดําเนินการ
เหล่าน้ีจะทําให้ได้รับประโยชน์ในระยะยาว ดังน้ัน ภาครัฐจึงควรมีนโยบายที่เป็นแรงจูงใจทางธุรกิจที่ทําให้
ผู้ประกอบการมีกําไรเพ่ิมขึ้น (รายรับเพ่ิม หรือต้นทุนลดลง เน่ืองจากผู้ประกอบการสนใจเร่ืองกําไรเป็นสําคัญ)  
ผนวกกับการให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์มาตรฐานที่กําหนดมาใช้ให้เหมาะสม 
กับตนเอง (กําหนดมาตรฐานบวกกับความรู้ในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง) โดยผ่านการดูงาน  
หรือมีต้นแบบที่ประสบความสําเร็จให้เรียนรู้ 





บทที่ 4
กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์แห่งหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม่

 บทน้ีเป็นการนําเสนอกรณีศึกษาการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ในกรณีของธุรกิจร้ านอาหารอินทรี ย์ที่มีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของการท่องเที่ ยวเชิงเกษตร  
(agro-tourism) ที่อยู่บนพ้ืนฐานของการทําการเกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) แห่งหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้ประกอบที่มีประสบการณ์ 
ในการจัดการและการดําเนินงานร้านอาหารอินทรีย์ และพยายามพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ในรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ในลักษณะของฟาร์มอินทรีย์ (organic farm) มานานกว่า 7 ปี นอกจากน้ี ผู้ประกอบการ
รายน้ียังเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้ตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดเพ่ือทําการเกษตรอินทรีย์ สําหรับผลิตวัตถุดิบให้กับ
ร้านอาหารอินทรีย์ของตนเอง รวมท้ังการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro-tourism) ในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย เช่น การทํานาโยน การเก็บพืชผักในฟาร์มมาประกอบอาหาร เป็นต้น และการพยายามใช้การท่องเท่ียว
เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือในการทําการตลาด ประชาสัมพันธ์ และหากลุ่มลูกค้าเฉพาะที่มีคุณภาพตรงตามเป้าหมาย
ของตนเอง รวมถึงการใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายภายในชุมชนจนเกิดมาเป็น
การท่องเที่ยว (โดย) ชุมชนออนใต้ นอกจากน้ี ยังมีการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยงงบประมาณ
และโครงการต่างๆ ของภาครัฐเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย 

เน้ือหาที่นําเสนอในบทน้ีแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ เริ่มจากการนําเสนอถึงสถานการณ์และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยวของร้านอาหารอินทรีย์ที่เป็นกรณีศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาและการดําเนินกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต่อมาจะเป็นการนําเสนอถึงการจัดการ
และการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยการจําแนกออกเป็นกิจกรรมทีม่ี
ลักษณะที่เป็นไปตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หลังจากนั้นเป็นการนําเสนอผลของการจัดการ
และการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของกิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินการโดยร้านอาหารอินทรีย์
แห่งน้ี โดยข้อมูลและสารสนเทศที่นําเสนอในสามส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ประกอบการ สําหรับส่วนที่สี่ เป็นการนําข้อมูลจากสามส่วนแรกมาวิเคราะห์ เพ่ือประมาณการ 
ต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในกิจกรรม 
ที่สําคัญ 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง กิจกรรมร้านอาหารอินทรีย์ และ
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการนําเสนอผลการประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนออกมาในรูปแบบที่เป็น
ตัวเงิน (monetary term) ส่วนสุดท้ายเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการและการดําเนินงาน 
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ซึ่งเป็นมุมมองจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่สนใจและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบายและ/แนวทางในการจัดการ
และการดําเนินงานที่เป็นไปตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนพอสังเขปดังน้ี 
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4.1 สถานการณ์และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 

ธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีเปิดดําเนินการมาต้ังแต่ พ.ศ. 25611 ต้ังอยู่บนเน้ือที่ 4 ไร่ ในตําบลออนใต้ 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นร้านอาหารที่มีการประกอบอาหารจากพืชผักอินทรีย์ หรือ
อาหารเกษตรอินทรีย์ (organic food) โดยต้องใช้พืชผักที่มีการเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ คือ  
เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่เพาะปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม ไม่ใช้วัตถุสังเคราะห์ใดๆ 
ในการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และจะต้องมีการเตรียมหน้าดินก่อนการปลูก
โดยวิธีธรรมชาติ คือ ต้องทําให้ดินปลอดสารพิษ/สารเคมีไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีมีพ้ืนที่
ส่วนหนึ่ง (ประมาณ 2 งาน) จัดทําเป็นสวนผักที่ปลูกพืชผักอินทรีย์ที่หลากหลาย ลูกค้าสามารถนําพืชผัก
จากสวนดังกล่าวมาปรุงอาหารพ้ืนเมืองด้วยตนเอง/ให้ร้านปรุงให้ตามแนวคิด farm to table ได้2 

พ.ศ. 2556 ก่อนที่จะมีการประกอบการธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์บนที่ ต้ังปัจจุบัน ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีเคยมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์ในพ้ืนที่อ่ืนของตําบลออนใต้
มาก่อน3 โดยต้ังใจให้เมนูอาหารท่ีจําหน่ายในร้านเป็นการแปรรูปจากวัตถุดิบที่ได้มาจากเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด 
อย่างไรก็ตาม ร้านอาหารดังกล่าวต้องปิดตัวลงหลังจากเปิดดําเนินการได้เพียง 2 เดือน เน่ืองจากผลผลิต 
ทางการเกษตรที่นํามาใช้ในร้านอาหารเป็นพืชผักที่ซื้อจากตลาดทั่วไป ซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่แท้จริง4 
และไม่สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ตามท่ีต้องการ ทําให้ไม่ตรงตามลักษณะของร้านอาหารอินทรีย์ 
และไม่ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารจากผลิตผลของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดเฉพาะ 
(niche market) โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารหรือผู้นําองค์กรต่างๆ  

จากการที่ ไม่ประสบความสําเร็จในการเปิดร้านอาหารอินทรีย์ในครั้ งแรก ทําให้ผู้ประกอบการ 
มีความรอบคอบมากขึ้นและหันมาผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยตนเอง เพ่ือให้สามารถควบคุม
คุณภาพได้ โดยเริ่มจากช่วงประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ประกอบการได้หันมาปลูกข้าวในลักษณะของนาโยนอินทรีย์ 
ในพ้ืนที่ของตนเอง (เน้ือที่ประมาณ 6 ไร่) แบ่งเป็น ข้าว 3 ประเภท คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และข้าวไรซ์เบอรี่ 
ซึ่งจะถูกนําไปสีและบรรจุเป็นถุงละ 1 กิโลกรัม เพ่ือจําหน่ายในราคา 80–100 บาทต่อถุง (ขึ้นอยู่กับแหล่งจําหน่าย) 
ในกรณีที่จําหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และจําหน่ายในราคาถุงละ 120 บาท ในกรณีที่ไปออกบูธในงาน 
แสดงสินค้าที่กรุงเทพฯ (ขายข้าวในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เน่ืองจากเป็นข้าวอินทรีย์) สําหรับพ้ืนที่ 6 ไร่ 

                                                            
1 ร้านอาหารอยู่ในแผนการลงทุน 10 ปี ของผู้ประกอบการรายน้ี โดยเร่ิมต้นจากเฟสการพัฒนา (เฟสแรกเรียนรู้เร่ืองข้าว ต่อมาเรียนรู้เร่ืองผัก) 
ปัจจุบันเป็นเฟสสุดท้ายของการลงทุน (มีแผนท่ีจะทํา farm shop) ซึ่งที่ผ่านมาในพ้ืนที่ 4 ไร่ มีการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ส่วนที่นาก็ยังคงทําการผลิตข้าว 
ซึ่งสามารถทําได้ปีละ 1 คร้ัง ขณะเดียวกัน ก็ทําสวนผักอินทรีย์ในพ้ืนที่ 2 งาน ไปพร้อมๆ กัน (การทําเกษตรอินทรีย์มีมาตรฐานกํากับเก่ียวกับ
กระบวนการผลิตและการรับรองแปลงปลูก) เพ่ือนําผักในสวนมาเป็นวัตถุดิบในร้านอาหาร (ร้านอาหารใช้ข้าว และพืชผักจากท่ีนาและสวนของ
ผู้ประกอบการเอง) 
2 แปลงผักท่ีเป็นเกษตรอินทรีย์ของร้านอาหารแห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว 
3 ลงทุนประมาณ 1 ล้านบาท ในการทําร้านอาหารบนที่ดินประมาณ 2 ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน) โดยทําอยู่ประมาณ 2 เดือน แต่ไม่ได้ผลตอบแทน (return)  
ที่คุ้มค่ากับการลงทุน (ไม่ประสบความสําเร็จ) จึงย้ายมาดําเนินธุรกิจบนพ้ืนที่ปัจจุบัน (เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่) ใน พ.ศ. 2559 (เปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการประมาณ พ.ศ. 2561) 
4 การเป็นร้านอาหารอินทรีย์ วัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นวัตถุดิบที่เป็นเกษตรอินทรีย์มิใช่ซื้อจากตลาดท่ัวไป 
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สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ได้ประมาณ 2 ตัน ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทําตลาดและขายตลอดทั้งปี จึงมีการรวบรวม
ผลผลิตข้าวอินทรีย์จากเกษตรกรรายอ่ืนๆ ซึ่งในแต่ละปีจะสามารถขายข้าวได้ประมาณ 5 ตัน (ปริมาณ
ข้าวเปลือก) โดยประมาณร้อยละ 40 ของรายรับจากการขายข้าวทั้งหมดเป็นการขายตามโรงแรม ขายเป็นของฝาก 
ในลักษณะของกระเช้า และมีการออกบูธ ทั้งน้ีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตข้าวในช่วง 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561) 
ทําให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนประมาณ 8 แสนบาท สําหรับการลงทุนดําเนินกิจการร้านอาหารอินทรีย์อีกคร้ังบนที่ต้ัง
ในปัจจุบัน5 

หลังจากเปิดร้านอาหารอินทรีย์อีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2561 ผู้ประกอบการได้ให้ความสําคัญกับการทํา
การตลาดเชิงรุกที่ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่สนใจเร่ืองเกษตรอินทรีย์และอาหารเกษตรอินทรีย์ (หรือที่เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า อาหารออร์แกนิค) โดยในระยะแรกมุ่งเป้าไปท่ีตลาดกลุ่มดูงานและกรุ๊ปทัวร์ที่สนใจดูงานและเรียนรู้
เรื่องเกษตรอินทรีย์ โดยให้ความสําคัญกับการติดต่อประชาสัมพันธ์กับผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการดูงาน
และการมาเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์มากกว่าที่จะเป็นลูกค้าโดยทั่วไป หลังจากเปิดร้านอาหารอินทรีย์ 
ได้ประมาณหน่ึงเดือนจึงหาโอกาสเข้าไปแนะนําตัวกับผู้บริหารของหน่วยงานราชการ โรงเรียน ฯลฯ เพ่ือทําการตลาด
กลุ่มตลาดดูงานและกิจกรรมฐานเรียนรู้ โดยพยายามนําเสนอในรูปแบบของฟาร์มเกษตรอินทรีย์และอาหาร
เกษตรอินทรีย์ (organic farm and food) ด้วยแนวทางการทําการตลาดอย่างเข้มข้นและเชิงรุกทําให้ตลาดดูงาน
ของร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น (มีการติดต่อเข้ามาดูงานและทํากิจกรรม 
ในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง) โดยกิจกรรมที่นําเสนอในช่วงแรกเป็นการจัดกิจกรรมนาโยน (ภายใต้ช่ือกิจกรรมว่า  
“ไฮโซบ้านนา” โดยขายกิจกรรมในราคา 500 บาท/คน) ร่วมกับกิจกรรมการเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นกิจกรรมทีใ่ห้
ความรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ในลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ี มีการแบ่งพ้ืนที่ส่วนหน่ึงประมาณ 2 งาน สําหรับปลูกผัก
แบบเกษตรอินทรีย์6 ซึ่งส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 90) จะเป็นผักพ้ืนเมืองตามฤดูกาล เช่น ผักเชียงดา 
ผักหวานบ้าน เป็นต้น และส่วนที่เหลือจะเป็นการปลูกผักชนิดอ่ืนๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในร้านอาหาร เช่น ผักสลัด 
(สําหรับตกแต่งจานอาหาร) หรือพืชผักสวนครัว โดยผลผลิตที่ได้จากสวนผักทั้งหมดจะถูกนํามาใช้เป็นวัตถุดิบ
สําหรับประกอบอาหารในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเองเท่าน้ัน ไม่มีเหลือสําหรับนําไปจําหน่ายในท้องตลาดทั่วไป 
ซึ่งการที่ผู้ประกอบการใช้ผลผลิตจากแปลงผักของตนเองที่มีการปลูกตามแบบเกษตรอินทรีย์ ทําให้สามารถ
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ และส่งผลให้อาหารทุกเมนูที่ขายในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเองเป็นอาหาร
เกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง (real organic food) ซึ่งตรงตามความต้องการของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง 
ที่ผลผลิตจากแปลงผักที่ปลูกเองภายในฟาร์มไม่เพียงพอต่อการประกอบอาหาร ผู้ประกอบการได้ดําเนินการสั่งซื้อผัก
จากกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่มาใช้ทดแทนหรือเสริม ในขณะที่ข้าวที่ใช้ภายใน
ร้านอาหารอินทรีย์เป็นผลผลิตจากการทํานาโยนแบบอินทรีย์ของผู้ประกอบการเอง 
                                                            
5 ปัจจุบันผู้ประกอบการรายน้ีมีแนวคิดที่จะหันมาผลิตพันธุ์ข้าวแทนการทํานาเพ่ือขายข้าว โดยจะมีการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรท่ีมาซื้อพันธุ์ข้าว 
ของตนเองไปปลูก 
6 ครอบครัวของผู้ประกอบการเร่ิมทําเกษตรอินทรีย์คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2558 โดยในขณะนั้นมีคนเข้ามาส่งเสริมให้ทํา (พ่อและแม่เป็นคนทํา มิใช่ตนเอง) 
และสัญญาว่าจะมารับซื้อผลผลิต แต่เม่ือผลผลิตออกมาแล้วปรากฏว่าคนที่มาส่งเสริมให้ปลูกไม่ได้เข้ามารับซื้อตามสัญญา 
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สําหรับการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro-tourism) ของธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ี  
เป็นกิจกรรมในลักษณะของการให้นักท่องเที่ยว/ผู้มาใช้บริการเข้าไปเก็บผลผลิตจากแปลงผักของฟาร์ม (ในพ้ืนที่ 
2 งาน) เพ่ือนํามาประกอบอาหาร ซึ่งมีการดําเนินการนับต้ังแต่เริ่มดําเนินกิจการร้านอาหารอินทรีย์ และถือเป็น 
ส่วนหน่ึงของโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ที่ตําบลออนใต้ได้รับ
คัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่ึงในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ 
ของกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบน โดยมุ่งที่จะใช้การท่องเที่ยวในการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และผลผลิต
ทางการเกษตร โดยในระยะแรกของการดําเนินกิจการร้านอาหารอินทรีย์ (ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โควิด-19) พบว่า กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มตลาดดูงาน ทั้งในระดับนักเรียน นักศึกษา 
ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีได้รับจากโครงการหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ของชุมชนออนใต้ 

ที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในลักษณะของ 
การประชาสัมพันธ์ที่ทําให้ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีเป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่นอกจากจะเข้ามาสนับสนุนโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV)  
ที่ทําให้ตําบลออนใต้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้ว ยังให้ความรู้ เป็นพ่ีเลี้ยง และให้คําแนะนําในการทําการตลาด
กับร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ี ในขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ช่วยผลักดันตลาดให้ก้าวไปสู่ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (กลุ่มลูกค้าที่สนใจเรื่องอาหารเกษตรอินทรีย์) ได้เร็วขึ้น โดยการเช่ือมกับตัวกลางท่องเที่ยว  
(เช่น บริษัทนําเที่ยว) ทั้งในระดับท้องถิ่น (local) และระดับนานาชาติ (international) รวมถึงการส่งทีมงาน 
เข้ามาช่วยในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภายในตําบลออนใต้ โดยใช้เกษตรอินทรีย์เป็นหน่ึงในจุดขายของ
เส้นทางท่องเที่ยวของตําบลออนใต้ 

อย่างไรก็ตาม นอกจากร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีจะได้รับอานิสงส์ในเร่ืองของตลาดที่เป็นกลุ่มดูงาน 
จากโครงการ CIV แล้ว ผู้ประกอบการยังได้มีการขยายกลุ่มลูกค้าหรือทําการตลาดด้วยตนเอง โดยได้มีการขาย
โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร (package tour) ให้กับบริษัทนําเที่ยวต่างๆ7 ในขณะที่ลูกค้ากลุ่มทั่วไปที่แวะมา
รับประทานอาหารที่ร้าน (walk-in) ในระหว่างที่มาท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ตําบลออนใต้ หรือมาท่องเที่ยวบริเวณ
ใกล้เคียงยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย (ประมาณร้อยละ 1 ของกลุ่มลูกค้าทั้งหมดของร้านอาหาร
อินทรีย์แห่งน้ี) ทั้งน้ี ลูกค้าของร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีจะไม่มีความเป็นฤดูกาล (non-seasonality) เน่ืองจาก 
ผู้ประกอบการได้มีการทําการตลาดเชิงรุกหลากหลายรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การขาย
โปรแกรมท่องเที่ยวให้กับบริษัททัวร์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายที่จะต้องหาลูกค้าให้ได้สัปดาห์ละ 4 กลุ่ม (กลุ่มละ
ประมาณ 30 คน) ในทุกๆ เดือน ตลอดทั้งปี 
 

                                                            
7 หากเป็นการขายกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรภายในชุมชน (เส้นทางท่องเท่ียวภายในชุมชนตามโครงการ CIV) ผู้ประกอบการจะได้ค่า 
commission ร้อยละ 10 จากการขายกิจกรรมให้แต่ละกรุ๊ปทัวร์ ทั้งนี้ถ้าเป็นการขายกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้ประกอบการจะได้รับรายได้ทั้งหมด  
แต่ถ้าหากขายผ่านชุมชนจะถูกหักร้อยละ 10 (รายรับจากการขายกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท/ปี) 
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ปัจจุบัน ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนออนใต้ไม่ใช่เป็นการดําเนินธุรกิจของนักลงทุน
ที่เข้ามาลงทุนในภาคเกษตรหรือมาเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากชุมชน จุดแข็งของร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีคือ  
แนวทางการทําการตลาดเชิงรุกที่ทําให้ธุรกิจมีตลาดเป็นของตนเอง รวมท้ังการทําตลาดใหม่และยํ้าตลาดเดิมอยู่เสมอ 
สําหรับการจัดกิจกรรมก็จะพ่ึงพาและใช้คนท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนเป็นอันดับแรก เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกันของคนในชุมชน 

4.2 การจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีมีการจัดการและดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
(responsible tourism) ในรูปแบบของการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ทั้งการทํานาโยน และการปลูกผัก รวมถึง
กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทําให้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม (หรือเป็นการช่วยลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว
หลากหลายรูปแบบ) ในขณะเดียวกันก็มีการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรจากการดําเนิน
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
เก่ียวกับการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ และรู้จักพืชผักพ้ืนเมืองจากวิทยากรที่ให้ความรู้ (เป็นวิทยากรชุมชน) 
รวมทั้งยังได้รับความสนุกสนานจากการทํากิจกรรมเก็บผักในสวนแล้วนํามาประกอบอาหาร ซึ่งทําให้
นักท่องเที่ยวได้รับความรู้เก่ียวกับการประกอบอาหารพื้นเมืองแบบง่ายๆ นอกจากน้ี กิจกรรมท่องเที่ยวดังกล่าว
ยังก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นและมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนในลักษณะของการเช่ือมโยงผลประโยชน ์
สู่ชุมชนท้องถิ่นที่แตกต่างกันตามความพร้อมและศักยภาพของกลุ่ม เช่น การซื้อวัตถุดิบบางอย่างในการประกอบ
อาหารจากภายในชุมชน การนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในชุมชนให้กับกลุ่มดูงานจากที่ต่างๆ  
การแนะนําและส่งต่อลูกค้าให้กับกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน การจัดเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชนร่วมกับ 
คนท้องถิ่น เป็นต้น 

ในช่วงแรกของการดําเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19) 
กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักจะประกอบด้วยกลุ่มศึกษาดูงาน ทั้งในระดับนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ 
และนักท่องเที่ยวที่ซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวจากบริษัทนําเที่ยว ซึ่งก่อนที่บริษัทนําเที่ยวจะนํากิจกรรมท่องเที่ยว 
เชิงเกษตรของร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีไปเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยว บริษัทนําเที่ยวจะต้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือมา
สํารวจความพร้อมของสถานที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว ความน่าสนใจของกิจกรรมท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการ
ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีได้มีการต้ังงบประมาณสําหรับการดูแลให้บริการบริษัทนําเที่ยวเหล่าน้ีไว้ประมาณ 
20,000 บาท/เดือน อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทํากิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตร (อินทรีย์) โดยส่วนใหญ่ 
(ประมาณร้อยละ 90) จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาจากการนําเสนอเส้นทางท่องเที่ยวของตําบลออนใต้ที่มีร้านอาหาร
อินทรีย์แห่งน้ีเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวของเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวมากกว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่สนใจเข้ามา 
ทํากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและรับประทานอาหารที่ร้านโดยตรงที่ซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 ของกลุ่มลูกค้า
ทั้งหมดของร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ี 
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อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทําให้ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีมีโอกาสได้เข้าถึง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เคยวางไว้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในลักษณะของการทําเกษตร
แบบอินทรีย์อย่างแท้จริง และเป็นกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับอาหารเกษตรอินทรีย์ (organic food) โดยนักท่องเที่ยว
กลุ่มน้ีถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ (high-end) ที่พร้อมที่จะจ่ายค่ากิจกรรมท่องเที่ยวและค่าอาหารที่สูงกว่า
กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทศึกษาดูงานหรือกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ (group tour) ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโควิด-19 ทําให้นักท่องเที่ยวกลุ่มศึกษาดูงานและกลุ่มที่ซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวจากบริษัทนําเที่ยว (โดยเฉพาะ
ชาวต่างชาติ) หายไป ผู้ประกอบการจึงค้นหากลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยการทําการตลาดเชิงรุกมากขึ้น โดยเร่ิมม ี
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งทําให้เริ่มมีกลุ่มลูกค้าในรูปแบบ
ของครอบครัวที่อยากมาทํากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศและผ่อนคลายความเครียด 
จากการที่ไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ที่ห่างไกลได้ให้ความสนใจซื้อกิจกรรมท่องเที่ยวดังกล่าว 
ของร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีมากขึ้น นอกจากน้ี ผู้ประกอบการยังสามารถจําหน่ายกิจกรรมท่องเที่ยวได้ในราคา
ที่สูงขึ้น คือ จากเดิมที่กําหนดราคาไว้ที่ 100 บาท/คน เพ่ิมเป็น 350 บาท/คน และในกรณีที่ลูกค้าสนใจ
รับประทานอาหารเกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิค) ที่ร้าน (นอกเหนือจากการประกอบอาหาร 1 เมนู ที่รวมอยู่ใน
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร) ก็สามารถกําหนดราคาได้สูงขึ้นเป็น 650–900 บาท/คน (ในขณะที่ต้นทุนอยู่ที่
ประมาณ 50 บาท/คน) ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า ลูกค้ากลุ่มครอบครัวทําให้ผู้ประกอบการมีกําไรเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
40–50 เมื่อเทียบกับกลุ่มดูงานและกรุ๊ปทัวร์ 

ทั้งน้ีผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลว่า การเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพ่ือมุ่งสู่
ตลาดลูกค้าเป้าหมายที่เป็นตลาดคุณภาพ (high-end) ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ในการเตรียมความพร้อม 
ซึ่งในช่วงเวลาที่มีการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ทางร้านก็มีรายได้จากลูกค้ากลุ่มศึกษาดูงาน (mass tourists) 
มาช่วยรองรับค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทั้ง
ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ี และชุมชนออนใต้ 

นอกเหนือจากการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในรูปแบบของ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (อินทรีย์) แล้ว ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ียังมีการดําเนินงานในลักษณะของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟภายในร้านทั้งหมด มีการใช้ระบบไฟฟ้า 
โซล่าเซลล์สําหรับให้แสงสว่างในพ้ืนที่กลางแจ้ง รวมถึงการใช้ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์เป็นแหล่งให้พลังไฟฟ้า 
สําหรับเคร่ืองป้ัมนํ้าภายในฟาร์ม ในขณะที่แปลงผักก็มีการวางระบบสปริงเกอร์แบบอัตโนมัติเพ่ือให้นํ้าผัก 
ในแปลงต้ังแต่เริ่มแรกที่มีการดําเนินธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์ ส่วนการจัดการขยะเศษอาหาร ก็มีการคัดแยก 
เศษอาหารเพ่ือนําไปมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่สําหรับเป็นอาหารเลี้ยงไก่ ทั้งน้ี ขยะจากร้านอาหารอินทรีย์
แห่งน้ีโดยส่วนใหญ่จะเป็นขยะอินทรีย์ ส่วนขยะพลาสติกจะมีเพียงถุงพลาสติก สําหรับกล่องบรรจุอาหารที่ลูกค้า
ซื้อกลับบ้าน ทางร้านจะใช้กล่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ขวดบรรจุนํ้าด่ืมก็เลือกขวดที่เป็นขวดแก้ว 
โดยทางร้านจะมีการคัดแยกขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว หลอดดูด ฯลฯ เพ่ือจําหน่ายให้กับ 
ร้านขายของเก่า 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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4.3 ผลของการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

การนําเสนอภายใต้หัวข้อน้ีมีการแยกส่วนให้เห็นถึงรายรับที่ได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมท่ีมี
การจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ก่อนที่จะนําทั้งรายรับและต้นทุนมา
วิเคราะห์ถึงผลตอบแทนของแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะอยู่ในหัวข้อถัดไป สําหรับรายละเอียดของรายรับและต้นทุน
ของแต่ละกิจกรรมที่มีการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของร้านอาหาร
อินทรีย์แห่งน้ี มีรายละเอียดในแต่ละประเด็นพอสังเขปดังน้ี 

4.3.1 รายรับจากกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
1) กิจกรรมการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง 

ก่อนที่จะเปิดร้านอาหารอินทรีย์อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2561 ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ี 
ได้ดําเนินธุรกิจการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงจําหน่าย (ปัจจุบันมีการนําข้าวของตนเองประมาณครึ่งหน่ึงมาใช้ 
ในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเองแทนการบรรจุถุงเพ่ือจําหน่าย) โดยในช่วงสองปีแรก (พ.ศ. 2560-2561) ร้านอาหาร
อินทรีย์แห่งน้ี (หรือธุรกิจฟาร์มอินทรีย์) สามารถขายข้าวได้ประมาณปีละ 5 ตัน (คิดเป็นข้าวสารประมาณ  
3.0-3.3 ตัน8) โดยเป็นข้าวเปลือกที่มาจากนาข้าวของตนเองประมาณ 2 ตัน (พ้ืนที่ 6 ไร่) ส่วนที่เหลืออีก 3 ตัน 
เป็นการรับซื้อข้าวเปลือกจากผู้ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ที่เป็นเครือข่ายและอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือนํามาสีแล้ว 
บรรจุถุงในขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม9 ก่อนนําไปจําหน่ายในระดับราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเป็นการจําหน่ายให้กับ
ลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จะจําหน่ายในราคาถุงละ 80–100 บาท แต่ถ้าหากไปขายตามงานแสดงสินค้า 
ที่กรุงเทพฯ จะจําหน่ายในราคาถุงละ 120 บาท (บวกค่าขนส่งและต้นทุนการไปออกงานแสดงสินค้า) ทั้งนี ้
ในการกําหนดราคาข้าวสารบรรจุถุงในระดับราคาดังกล่าว ผู้ประกอบการใช้การเทียบเคียงกับราคาข้าวสารอินทรีย์ 
ที่วางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าในเชียงใหม่ เช่น ริมปิงซุปเปอร์มาร์เกต เป็นต้น ซึ่งมีราคาจําหน่าย โดยเฉล่ีย
ประมาณ 120 บาท/กิโลกรัม โดยข้าวสารบรรจุถุงที่จําหน่ายประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และ 
ข้าวไรซ์เบอรี่ 

ทั้งน้ี ด้วยแนวทางการทําการตลาดเชิงรุก ผู้ประกอบการจึงมีการจําหน่ายข้าวสารบรรจุถุง
ให้ กับลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งการจําหน่ายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงลูกค้าที่มีการสั่งซื้อจาก 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น ในบางครั้งก็มีการจัดจําหน่ายข้าวสารบรรจุถุง 
ในลักษณะของที่ระลึกหรือกระเช้าสําหรับโอกาสพิเศษต่างๆ รวมท้ังการจําหน่ายในการออกบูธเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงของร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีในงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่กรุงเทพฯ และการวางจําหน่าย
โดยตรงที่ร้านอาหารอินทรีย์ของตนเองเพ่ือขายให้กับลูกค้า (หรือนักท่องเที่ยว) ที่มารับประทานอาหารท่ีร้าน 

จากการประมาณการปริมาณข้าวสารท่ีสามารถผลิตได้จากข้าวเปลือก 5 ตัน ในช่วง  
พ.ศ. 2560-2561 พบว่า ผู้ประกอบการจะมีรายรับจากการจําหน่ายข้าวสารที่ยังไม่หักต้นทุนประมาณไม่ตํ่ากว่า 

                                                            
8 ตามข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม สามารถสีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 660 กิโลกรัม 
9 ทยอยสีคร้ังละ 500 กิโลกรัม ซึ่งสามารถนําไปขายได้หมดภายใน 1 เดือน 
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300,000 บาท/ปี โดยจะเป็นรายรับที่ได้จากการจําหน่ายข้าวสารในส่วนของตนเอง (ประมาณ 2 ตัน/ปี) 
ประมาณร้อยละ 40 ของรายรับจากการขายข้าวทั้งหมด10 สําหรับ พ.ศ. 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โควิด-19 ผู้ประกอบการสามารถจําหน่ายข้าวสารบรรจุถุงได้ประมาณ 1 ตัน (ครึ่งหน่ึงจากเดิม) คิดเป็นรายรับ
ประมาณ 80,000 บาท เน่ืองจาก ข้าวสารส่วนหน่ึงถูกนํามาใช้ในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเอง11 ทําให้
ผู้ประกอบการสูญเสียตลาดเดิมที่เป็นตลาดออนไลน์ (มีลูกค้าที่ซื้อข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงเหลืออยู่ประมาณ
ร้อยละ 40 จากเดิม) 

2) กิจกรรมร้านอาหารอินทรีย์ 
ผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่า การดําเนินงานของร้านอาหารอินทรีย์จะมีกําไรประมาณร้อยละ 

30 ของรายรับ (กําไรในส่วนน้ีรวมค่าแรงของตนเอง ค่าเช่าที่ดิน ค่าข้าวสารอินทรีย์ ค่าผัก และค่าทําการตลาด) 
และอีกร้อยละ 70 ของรายรับ เป็นต้นทุนการผลิต ซึ่งประกอบด้วยค่าวัตถุดิบในส่วนที่ต้องไปซื้อประมาณร้อยละ 30 
(ไม่นับรวมต้นทุนค่าผักและข้าวสารที่เป็นของฟาร์ม) ค่าแรงงานประมาณร้อยละ 10 และค่าบริหารจัดการ
ประมาณร้อยละ 20 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 จะเป็นค่าโสหุ้ยต่างๆ 

สําหรับกลุ่มลูกค้าของร้านอาหารเป็นกลุ่มตลาดกรุ๊ปทัวร์เป็นหลัก ซึ่งมีมาอย่างต่อเน่ืองในช่วง
ก่อนการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตลาดกรุ๊ปทัวร์ไม่ใช่ตลาดเป้าหมายของร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ี 
โดยตลาดเป้าหมายของร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ี คือ กลุ่มตลาด walk-in ที่เป็นลูกค้ากลุ่มคุณภาพ (high-end) 
ที่ให้ความสําคัญกับอาหารเกษตรอินทรีย์ (organic food) ซึ่งที่ผ่านมาตลาดกรุ๊ปทัวร์เป็นตลาดที่มีแต่จํานวน 
แต่ไม่มีคุณภาพ และร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ียังไม่สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย
ที่ต้องการได้ เน่ืองจาก ทีมงานยังไม่น่ิงและยังมีการให้บริการที่มีคุณภาพไม่เพียงพอ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ยังไม่มี
ความพร้อม ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า ตลาดกรุ๊ปทัวร์จึงเป็นตลาดที่มีแต่ปริมาณ (จํานวนผู้ใช้บริการ) แต่ไม่ได้มี
คุณภาพตามท่ีร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีต้องการ 

อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิด-19 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่รอบที่สองถือเป็นโอกาสของ
ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีที่จะเริ่มเข้าสู่ตลาดเป้าหมายที่ต้องการ เน่ืองจากตลาดกรุ๊ปทัวร์หายไป (ผลกระทบจาก 
โควิด-19) ทั้งน้ี ในช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 ร้านอาหารแห่งน้ีต้องมุ่งทําตลาดกรุ๊ปทัวร์เพ่ือให้ธุรกิจ
ร้านอาหารอินทรีย์ยังคงดําเนินการอยู่ได้ จึงยังไม่มีเวลาที่จะมองหาหรือทําตลาดเป้าหมายที่ต้องการ รวมท้ัง 
ยังไม่มีเวลาที่จะขบคิดถึงความเสี่ยง และการปรับปรุงการให้บริการและครัวที่ดีสําหรับตลาดคุณภาพ (high-end)  
แต่จากการระบาดของโควิด-19 ทําให้ผู้ประกอบมีเวลาขบคิดและปรับปรุงพัฒนาตนเอง ซึ่งจากเดิมที่ตลาดกรุ๊ปทัวร ์
มีส่วนแบ่งตลาดเกือบทั้งหมด แต่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการจึงเริ่มหันมาทําตลาด walk in  
ที่เป็นตลาดคุณภาพ มากขึ้น (พ.ศ. 2562 ร้านอาหารแห่งน้ีมีส่วนแบ่งของตลาดคุณภาพประมาณร้อยละ 10  
ส่วนตลาดกรุ๊ปทัวร์มีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 90) ทําให้ใน พ.ศ. 2563 สามารถขยายส่วนแบ่งของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 40 (ส่วนหน่ึงเป็นปัจจัยเก้ือหนุนจากแปลงผัก และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
รวมทั้งกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับท่องเที่ยวอ่ืนๆ ของทางร้าน) 
                                                            
10 พ.ศ. 2560-2561 (2 ปี) ได้กําไรจากการขายข้าวถุงที่อยู่ในรูปของเงินเก็บประมาณ 8 แสนบาท 
11 ขายข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิค) ในราคา 15 บาท/จาน 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบได้ต้ังเป้ารายรับจากการดําเนินธุรกิจ
ของร้านอาหารอินทรีย์ไว้ที่ 300,000 บาทต่อเดือน โดยผู้ประกอบการประเมินว่าจุดคุ้มทุนหรือรายได้ขั้นตํ่า
สําหรับการดําเนินธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์ของตนเอง คือ ต้องมีรายได้ให้ได้เดือนละ 75,000 บาท จึงจะ
ครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นต้นทุนคงที่ (fix costs) หรือต้นทุนผันแปร 
(variable costs) เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น โดย พ.ศ. 2562 ก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีมีรายรับจากการขายอาหารประมาณเดือนละ 200,000 บาท 

3) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีทั้งที่ขายให้กับกรุ๊ปทัวร์และกลุ่มครอบครัว โดยก่อน พ.ศ. 2563 

ได้กําหนดราคาของกิจกรรมอยู่ที่ 100 บาท/คน ซึ่งครอบคลุมต้ังแต่ค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 1 อย่าง 
และค่าวิทยากรที่ให้ความรู้เก่ียวกับพืชผักและการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ ทั้งน้ี การทํากิจกรรมแต่ละคร้ัง
จะต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 5 คน หากนักท่องเที่ยว (ลูกค้า) ที่มาทํากิจกรรมต้องการรับประทานอาหารตามเมนู
ที่จัดโดยทางร้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมอีก 200 บาท/คน โดย พ.ศ. 2562 (ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโควิด-19) สามารถจําหน่ายกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้กับบริษัทนําเที่ยวในลักษณะของแพ็คเกจทัวร์ 
(package tour) ซึ่งแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 30 ราย และมีค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรม 
100 บาท/คน ทั้งน้ีแต่ละสัปดาห์จะมีลูกค้าประมาณ 4 กลุ่ม ดังน้ันคิดเป็นรายรับประมาณ 48,000 บาท/เดือน 
ซึ่งโดยปกติทางร้านจะมีกําไรจากตลาดกรุ๊ปทัวร์ประมาณร้อยละ 10–15 (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20) แต่ถ้าเป็น
กลุ่มตลาดคุณภาพ (high-end) ที่เป็นกลุ่ม walk-in จะมีกําไรประมาณร้อยละ 40 (สามารถขายกิจกรรมได้ในราคา 
200 บาท/คน และสามารถเพ่ิมระดับราคาอาหารได้อีกประมาณร้อยละ 10) 

สําหรับ พ.ศ. 2563 จากการทําตลาดเชิงรุกของร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 
โดยเฉพาะ Facebook ซึ่งได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากตลาดกลุ่มครอบครัว (family) ทําให้ตลาดกลุ่มน้ี 
มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันผู้ประกอบการจึงได้เปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากเดิมที่เป็นกลุ่มดูงาน 
และกรุ๊ปทัวร์มาเป็นกลุ่มครอบครัวแทน (ให้ความสําคัญกับลูกค้ากลุ่มครอบครัวมากขึ้น) ซึ่งทําให้ต้องปรับ 
การจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากอย่างน้อยต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 คน 
เป็นต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 คน และได้ปรับเพ่ิมราคาเป็น 350 บาท/คน เพ่ือให้สามารถดําเนิน
กิจกรรมดังกล่าวได้โดยไม่ขาดทุน 

4.3.2 ต้นทุนของกิจกรรมที่มีการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
1) กิจกรรมการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง 

การผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงในกรณีที่รับซื้อข้าวเปลือกจากเครือข่ายผู้ปลูกข้าวแบบ
เกษตรอินทรีย์ (ประมาณปีละ 3 ตัน) มาสีแล้วบรรจุเป็นข้าวสารถุงขนาด 1 กิโลกรัม/ถุง ผู้ประกอบการจะรับซื้อ
ข้าวเปลือกในราคาไม่เกิน 20 บาท/กิโลกรัม แล้วนํามาสีในแต่ละคร้ังประมาณ 500 กิโลกรัม หรือคิดเป็นข้าวสาร
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ประมาณ 300-330 กิโลกรัม12 หรือประมาณ 300-330 ถุง (ไม่ทราบต้นทุนการสีข้าว เน่ืองจากไม่เคยมีการบันทึก 
แต่จากการประมาณโดยอ้างอิงข้อมูลต้นทุนการสีข้าวด้วยเคร่ืองสีข้าวชุมชนขนาดเล็กของ สวทช.13 พบว่า  
มีต้นทุนในการสีข้าวแต่ละครั้งๆ ละ 500 กิโลกรัม ประมาณ 300-350 บาท) ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถจําหน่าย
ข้าวสารบรรจุถุงได้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ดังน้ันในแต่ละเดือนผู้ประกอบการจะมีรายรับจาก
การขายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงประมาณ 25,000-30,000 บาท 

อย่างไรก็ตาม การที่ร้านอาหารอินทรีย์มีลูกค้าเพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของการท่องเที่ยว 
ในตําบลออนใต้ ทําให้ร้านอาหารอินทรีย์ต้องนําข้าวสารส่วนหนึ่งมาใช้ในการตอบสนองตลาดท่องเที่ยวที่เป็น 
ตลาดกรุ๊ปทัวร์เป็นส่วนใหญ่ โดยในแต่ละวันที่มีกรุ๊ปทัวร์ลง (สัปดาห์หน่ึงมี 4 กลุ่มๆ ละประมาณ 30 คน) 
ร้านอาหารต้องใช้ข้าวสารอินทรีย์ประมาณ 10 กิโลกรัม ซึ่งมิได้นํามาคิดไว้ในต้นทุนของการจําหน่ายอาหาร 
(ร้านอาหารแห่งน้ีขายอาหารที่ใช้ข้าวสารอินทรีย์ในระดับราคาเดียวกับตลาดที่ไม่ใช้ข้าวสารอินทรีย์) ซึ่งหากคิด
ตามราคาขายที่ขายให้กับลูกค้าในเชียงใหม่ที่อยู่ที่ประมาณ 80–100 บาท/กิโลกรัม พบว่า ในแต่ละคร้ัง
ร้านอาหารแห่งน้ีจะต้องแบกรับต้นทุนค่าข้าวอินทรีย์สูงสุดประมาณ 1,000 บาทต่อครั้ง หรือประมาณเดือนละ 
4,000 บาท ขณะเดียวกันการนําข้าวสารอินทรีย์มาใช้ในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเองทําให้ไม่มีข้าวสารบรรจุถุง 
ที่จะจําหน่ายให้กับตลาดออนไลน์ จึงเกิดการสูญเสียตลาดเดิมที่เป็นตลาดออนไลน์ ซึ่งมีลูกค้าเดิมที่ซื้อข้าวสาร
อินทรีย์บรรจุถุงเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 40 หรืออาจกล่าวได้ว่า หลังจากที่ผู้ประกอบการร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ี
หันมามุ่งเน้นธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ เพ่ือให้ธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์
สามารถดําเนินการอยู่ได้ ทําให้สูญเสียตลาดข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงที่เคยขายได้ประมาณ 1.5–2.0 แสนบาท/ปี 
(เป็นการประมาณการจากยอดขายที่ยังไม่ได้หักต้นทุนการผลิต) 

2) กิจกรรมร้านอาหารอินทรีย์ 
การประกอบธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์มีต้นทุนประมาณร้อยละ 70 ของยอดขาย โดยเป็น 

ค่าวัตถุดิบในการผลิตอาหารในส่วนที่ต้องไปซื้อจากตลาดหรือแหล่งผลิตอ่ืนประมาณร้อยละ 30 ค่าแรงงาน
คนงานประมาณร้อยละ 10 ค่าบริหารจัดการประมาณร้อยละ 20 และค่าโสหุ้ยต่างๆ ประมาณร้อยละ 10 ทั้งน้ีแม้ว่า 
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 จะเป็นกําไรของผู้ประกอบการ แต่ในกําไรดังกล่าวมีต้นทุนค่าข้าวสารอินทรีย์  
และพืชผักที่ปลูกเองอยู่ในกําไร เน่ืองจากเป็นผลผลิตของทางร้านซึ่งไม่เคยนํามาคิดเป็นต้นทุนในการผลิตอาหาร 
อย่างไรก็ตาม หากคิดเฉพาะในส่วนของข้าวสารอินทรีย์ที่นํามาใช้ในการประกอบอาหารในร้านอาหารอินทรีย์ 
จะมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อเดือน แต่ถ้าหากประเมินถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการขายข้าวสารบรรจุถุง 
พบว่า การนําข้าวสารอินทรีย์มาใช้ในร้านอาหารอินทรีย์ และจากการที่ผู้ประกอบให้ความสําคัญกับธุรกิจ
ร้านอาหารอินทรีย์เพ่ิมขึ้น ทําให้ผลผลิตข้าวสารอินทรีย์ที่บรรจุถุงเพ่ือจําหน่ายเหลือเพียงร้อยละ 40 ดังน้ัน 
หากพิจารณาเฉพาะข้าวสารในส่วนที่ถูกนํามาใช้ในร้านอาหารประมาณปีละ 1,270 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุน 
ค่าเสียโอกาสเท่ากับ 1,270 x 100 = 127,000 บาท/ปี (ดูรายละเอียดของการประมาณการในหัวข้อถัดไป) 

                                                            
12 ตามข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม สามารถสีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 660 กิโลกรัม 
13 จากข้อมูลของ สวทช. พบว่า ต้นทุนในการสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารสําหรับเคร่ืองสีข้าวขนาดเล็กอยู่ที่ประมาณ 650–700 บาท/ข้าวเปลือก 1 ตัน 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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สําหรับต้นทุนข้าวสารอินทรีย์ที่ใช้ประกอบอาหาร ซึ่งร้านอาหารแห่งน้ีมีการใช้ข้าวสาร
อินทรีย์สําหรับการประกอบอาหารประมาณ 10 กิโลกรัม/วัน ดังน้ันคิดเป็นต้นทุนค่าข้าวสารอินทรีย์ประมาณ 
1,000 บาท/วัน ที่มีการเปิดให้บริการ โดยผู้ประกอบการไม่ได้นําต้นทุนดังกล่าวมารวมไว้ในราคาข้าวที่ขาย 
และในการคํานวณต้นทุนการประกอบการร้านอาหารอินทรีย์ รวมท้ังยังมีการจําหน่ายอาหารในราคามาตรฐาน
ของร้านอาหารท่ัวไปไม่ได้มีการกําหนดราคาที่สูงขึ้นจากการใช้วัตถุดิบที่เป็นผลผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 

3) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การเพาะปลูกผักของร้านอาหารอินทรีย์ในพ้ืนที่ขนาด 2 งาน ในช่วงเร่ิมแรกของการทําสวนผัก

ได้มีการลงทุนในการวางระบบการเกษตรประมาณ 3 แสนบาท และการวางระบบจัดการนํ้าอีก 1 แสนบาท  
(เป็นเงินลงทุนเริ่มต้นรวม 4 แสนบาท) สําหรับต้นทุนผันแปรที่ใช้ในแต่ละเดือนเป็นต้นทุนในส่วนของค่าแรงงาน
ประมาณ 3 man-day/สัปดาห์ (คิดเป็นค่าแรงงานประมาณ 6,000 บาท/เดือน) โดยจะเป็นค่าจ้างสําหรับ 
การปลูกผักร้อยละ 20 ส่วนอีกร้อยละ 80 เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการปลูกผัก โดยปุ๋ยที่ใช้ในแปลงผัก 
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทําเอง และใช้การเก็บเมล็ดพันธ์ุเพ่ือเพาะปลูกในรอบถัดไป ทั้งน้ีในแต่ละเดือนจะมีรายรับ 
จากสวนผักที่คิดเป็นต้นทุนการขายอาหารประมาณร้อยละ 20 (แชร์จากต้นทุนค่าอาหาร) ดังน้ันจากยอดขาย
อาหารก่อนการระบาดของโควิด-19 ที่สามารถขายได้ประมาณ 2 แสนบาท/เดือน รายรับในส่วนของสวนผัก 
ที่คิดเป็นต้นทุนการขายอาหารจะอยู่ที่ประมาณ 28,000 บาท/เดือน 

4.4 ผลการประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบ 

จากข้อมูลรายรับและต้นทุนของกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ที่ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีดําเนินการ ซึ่งมี
ความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใน 2 ประเด็นสําคัญคือ การลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการเกษตรแบบอินทรีย์ที่พยายามลดและเลิกการใช้สารเคมีในการผลิต และการขาย
อาหารเกษตรอินทรีย์ที่พยายามใช้วัตถุดิบที่มาจากแปลงผักเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตด้วยตนเอง ทําให้สามารถ
ควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบได้ ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ที่อยู่บนพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย์เช่นเดียวกัน โดยกิจกรรมน้ีได้ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อ
นักท่องเที่ยว/ผู้มาใช้บริการ ดังน้ันเพ่ือให้เห็นถึงต้นทุน-ผลตอบแทนของการดําเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม  
ของร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีใน พ.ศ. 2562 จึงขอนําเสนอผลการประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของแต่ละกิจกรรม
ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

4.4.1 กิจกรรมการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง 
การประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของกิจกรรมการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง มีข้อสมมติ

เบ้ืองต้นของการประมาณการ ดังน้ี 
1) กําหนดให้ข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม สามารถสีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 660 กิโลกรัม 
2) กําหนดให้ต้นทุนในการสีข้าวสารต่อคร้ังประมาณ 350 บาท โดยสามารถสีข้าวเปลือก 

ในปริมาณครั้งละ 500 กิโลกรัม 



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 
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3) การประเมินต้นทุนการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง นับเฉพาะต้นทุนข้าวเปลือก ค่าสี ค่าถุงบรรจุ
และค่าสติกเกอร์ เท่านั้น ยังไม่ได้นับรวมต้นทุนอื่นๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมของเครื่องสี 
ค่าขนส่ง ต้นทุนการขาย เน่ืองจากผู้ประกอบการมิได้มีการจดบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า พ.ศ. 2562 ผู้ประกอบการรายน้ีมีการรับซื้อข้าวเปลือก 
(อินทรีย์) จากเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่าย จํานวน 1,500 กิโลกรัม โดยรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 20 บาท คิดเป็น
ต้นทุนของข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายเท่ากับ 30,000 บาท นอกจากน้ี ผู้ประกอบการยังมี
การทํานาอินทรีย์ของตนเอง ซึ่งมีปริมาณข้าวเปลือกที่ได้จากที่นาของตนเองประมาณ 2,000 กิโลกรัม 
ดังน้ันหากคิดเทียบเป็นค่าเสียโอกาสของการนําข้าวเปลือกดังกล่าวมาผลิตเป็นข้าวสารด้วยตนเอง แทนการนําไปขาย
ที่ระดับราคา 20 บาท/กิโลกรัม14 จะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสของการนําข้าวเปลือกดังกล่าวมาผลิตเป็นข้าวสาร
ด้วยตนเอง เท่ากับ 40,000 บาท ดังน้ันหากรวมต้นทุนทั้งสองส่วน พบว่า พ.ศ. 2562 ผู้ประกอบการจะมีต้นทุน 
ของข้าวเปลือกที่จะนํามาผลิตเป็นข้าวสารประมาณ 70,000 บาท (3,500 กิโลกรัม  20 บาท/กิโลกรัม) 

สําหรับต้นทุนในการสีข้าวเปลือกทั้ง 3,500 กิโลกรัม เมื่ออาศัยข้อสมมติข้อที่ 2 ที่กําหนดให้การสี
ข้าวเปลือกแต่ละคร้ังสามารถสีได้ครั้งละ 500 กิโลกรัม ดังน้ันจากข้าวเปลือกทั้งหมด ผู้ประกอบการจะต้องสีข้าว
อย่างน้อยจํานวน 7 ครั้ง โดยแต่ละคร้ังจะมีต้นทุนประมาณ 350 บาท ซึ่งคิดเป็นต้นทุนรวมทั้งหมด 2,450 บาท  
(350 บาท/ครั้ง  7 ครั้ง) ทั้งน้ี จากข้อสมมติเบ้ืองต้นข้อที่ 1 ที่ว่า ในการสีข้าวเปลือก 1 ตัน จะได้ข้าวสารประมาณ 
660 กิโลกรัม ดังน้ันจากข้าวเปลือกทั้งหมด 3,500 กิโลกรัม จะทําให้ได้ข้าวสารประมาณ 2,310 กิโลกรัม ซึ่งสามารถ
คิดเทียบเป็นต้นทุนในการสีเพ่ือให้ได้ข้าวสาร 1 กิโลกรัม ประมาณ 1.06 บาท/กิโลกรัม15 

จากต้นทุนข้าวเปลือก และต้นทุนที่เกิดจากการสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร พบว่า ข้าวสาร 1 กิโลกรัม จะ
มีต้นทุนทั้งสองส่วนรวมกันประมาณ 31.36 บาท เมื่อนํามาบรรจุลงถุงขนาด 1 กิโลกรัม ที่มีต้นทุนค่าถุงบรรจุ
ประมาณถุงละ 6 บาท และต้นทุนค่าสติกเกอร์ประมาณถุงละ 5 บาท ทําให้ข้าวสารอินทรีย์ 1 ถุง จะมีต้นทุน 
ทั้งสี่ส่วนรวมกัน ประมาณถุงละ 42.36 บาท ทั้งน้ี จากการสัมภาษณ์ทําให้ทราบว่า พ.ศ. 2562 ผู้ประกอบการ
จําหน่ายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงประมาณร้อยละ 45 ของผลผลิตข้าวสารทั้งหมด (หรือประมาณ 1,040 กิโลกรัม) 
เน่ืองจากมีการนําข้าวสารส่วนหนึ่ง (ประมาณ 1,270 กิโลกรัม) มาใช้ประกอบอาหารในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเอง
ซึ่งไม่จําเป็นต้องบรรจุถุง จากข้อมูลดังกล่าวสามารถประมาณการต้นทุนค่าถุงบรรจุและสติกเกอร์ได้ประมาณ 
11,440 บาท (1,040 ถุง  11 บาท/ถุง) 

สําหรับรายรับของกิจกรรมการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง ประกอบด้วยรายรับ 2 ส่วนได้แก่  
1) รายรับจากการจําหน่ายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง ซึ่งมีราคาจําหน่ายเฉลี่ยประมาณ 100 บาท/ถุง ดังน้ัน  
จากข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงจํานวน 1,040 ถุง จะมีรายรับในส่วนน้ีประมาณ 104,000 บาท และ 2) ข้าวสารอินทรีย์
ที่ไม่มีการบรรจุถุง ซึ่งนํามาใช้ในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเอง ซึ่งมีจํานวนประมาณ 1,270 กิโลกรัม ดังน้ันหากคิด
เทียบเป็นค่าเสียโอกาสของการนําข้าวสารอินทรีย์ดังกล่าวมาใช้ในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเองแทนการนําไป 
บรรจุถุงขายที่ระดับราคา 100 บาท/กิโลกรัม16 จะมีค่าเสียโอกาสของการนําข้าวสารอินทรีย์มาใช้ในร้านอาหาร
                                                            
14 กําหนดให้ค่าเสียโอกาสของการนําข้าวเปลือกมาผลิตเป็นข้าวสารด้วยตนเองเท่ากับราคาที่รับซื้อจากเกษตรกรในเครือข่าย  
15 รวมต้นทุนค่าสีข้าว และต้นทุนที่เกิดจากการสูญเสียในระหว่างการสีเป็นข้าวสาร เช่น แกลบ ปลายข้าว รํา เป็นต้น ประมาณร้อยละ 34  
16 กําหนดให้ค่าเสียโอกาสของการนําข้าวสารอินทรีย์มาใช้ในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเองเท่ากับราคาข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงที่ขาย  
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อินทรีย์ของตนเองเท่ากับ 127,000 บาท ดังน้ันหากรวมรายรับทั้งสองส่วน พบว่า พ.ศ. 2562 ผู้ประกอบการจะมี
รายรับจากข้าวสารอินทรีย์ประมาณ 231,000 บาท คิดเป็นรายรับที่เป็นเงินสดจากการขายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง
ประมาณ 104,000 บาท และรายรับที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นค่าเสียโอกาสของการนําข้าวสารอินทรีย์มาใช้ในร้านอาหาร
อินทรีย์ของตนเองประมาณ 127,000 บาท 

จากการประมาณการรายรับจากข้าวสารอินทรีย์ทั้งสองส่วน (ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่ใช่เงินสด) ที่มี
รายรับประมาณ 231,000 บาท เมื่อหักลบกับต้นทุนรวมของการผลิตข้าวสารอินทรีย์ที่ 83,890 บาท (คิดเป็น
ร้อยละ 36 ของรายรับจากการขายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง) พบว่า กิจกรรมการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง 
จะมีผลตอบแทนสุทธิประมาณ 147,110 บาท/ปี (คิดเป็นร้อยละ 64 ของรายรับ) หรือประมาณเดือนละ  
12,300 บาท (ดูรายละเอียดของผลการคํานวณต้นทุน-ผลตอบแทนได้ในตารางที่ 4.1) อย่างไรก็ตาม 
ผลตอบแทนดังกล่าวยังไม่ได้นับรวมผลประโยชน์ที่เกิดจากการผลิตข้าวสารอินทรีย์ให้กับร้านอาหารอินทรีย์ของ
ตนเอง ซึ่งทําให้สามารถควบคุมคุณภาพ และปริมาณได้ตามท่ีตนเองต้องการ 

ตารางที่ 4.1 ต้นทุน-ผลตอบแทนของการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงขนาด 1 กิโลกรัม พ.ศ. 2562 
รายการ ต้นทุน (บาท/ปี) ผลตอบแทน (บาท/ปี) 

ประมาณการต้นทุน (ประมาณร้อยละ 80 ของรายรับ) 83,890  
1) รับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกรในเครือข่าย

(จํานวน 1,500 กิโลกรัมๆ ละ 20 บาท) 
30,000  

2) ผลผลิตข้าวเปลือกท่ีปลูกในท่ีนาของตนเอง1/

(จํานวน 2,000 กิโลกรัมๆ ละ 20 บาท) 
40,000  

3) ค่าสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร (7 คร้ัง/ปี)
(คร้ังละ 350 บาท/ข้าวเปลือก 500 กิโลกรัม) 

2,450  

4) ค่าถุงบรรจุ (ประมาณ 1,040 ถุง)2/ 
(ถุงละประมาณ 6 บาท/ถุง) 

6,240  

5) ค่าสติกเกอร์ (ประมาณ 1,040 ถุง)2/ 
(ถุงละประมาณ 5 บาท/ถุง) 

5,200  

ประมาณการรายรับ  231,000 
6) จําหน่ายเป็นข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม

(จํานวน 1,040 ถุงๆ ละ 100 บาท) 
 104,000 

7) ค่าเสียโอกาสของการนําข้าวสารอินทรีย์ไปใช้ใน
ร้านอาหารอินทรีย์ของตนเอง (1,270 กิโลกรัม)3/ 

 127,000 

ผลตอบแทนสุทธิ (ประมาณร้อยละ 63 ของรายรับ)4/ 147,110 บาท/ปี 
ที่มา: วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ: 1/ คิดเทียบเป็นค่าเสียโอกาสของการนําข้าวเปลือกมาใช้แทนการนําไปขาย 

 2/ คิดเฉพาะข้าวสารส่วนที่นําไปขายเท่านั้น ซึ่งมีประมาณ 1,040 กิโลกรัม 
 3/ คิด ณ ราคาข้าวสารที่สามารถจําหน่ายได้ คือ 100 บาท/กิโลกรัม 
 4/ ยังไม่ได้หักค่าแรงงาน ค่าเส่ือมของเครื่องสี ค่าขนส่ง ต้นทุนการขาย (ผู้ประกอบการไม่สามารถประมาณการได้) 
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4.4.2 กิจกรรมร้านอาหารอินทรีย์ 
ตารางที่ 4.2 เป็นต้นทุน-ผลตอบแทนของการดําเนินงานร้านอาหารอินทรีย์ พ.ศ. 2562 ซึ่งมี

รายรับประมาณเดือนละ 200,000 บาท หรือประมาณปีละ 2.4 ล้านบาท และจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
สามารถประมาณการต้นทุนของร้านอาหารอินทรีย์ได้ประมาณ 1.81 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 70 ของ
รายรับทั้งหมด ทั้งน้ี หากไม่นับรวมต้นทุนค่าเสียโอกาสของข้าวสารอินทรีย์ที่เป็นของตนเองที่มีต้นทุนประมาณ 
1.27 แสนบาท (หรือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 7.03 ของต้นทุนทั้งหมด) พบว่า ต้นทุนค่าวัตถุดิบในการผลิตอาหาร 
(ไม่นับรวมผักและข้าวสารอินทรีย์ที่ผลิตด้วยตนเอง) จะเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงสุด ประมาณร้อยละ 42.86 ของ
ต้นทุนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ต้นทุนในเรื่องของค่าบริหารจัดการร้านที่มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 28.57 ของ
ต้นทุนทั้งหมด สําหรับต้นทุนค่าแรงงาน และค่าโสหุ้ยต่างๆ จะมีสัดส่วนเท่ากัน ประมาณร้อยละ 14.29 ของ
ต้นทุนทั้งหมด 

ตารางที่ 4.2 ต้นทุน-ผลตอบแทนของร้านอาหารอินทรีย์ พ.ศ. 2562 
รายการ ต้นทุน (บาท/ปี) ผลตอบแทน (บาท/ปี) 

ประมาณการต้นทุน (ประมาณร้อยละ 70 ของรายรับ) 1,807,000  
1) ค่าวัตถุดิบในการผลิตอาหาร (ไม่รวมผักและข้าวท่ีปลูกเอง)

(ประมาณร้อยละ 30 ของรายรับ) 
720,000  

2) ค่าแรงงาน  
(ประมาณร้อยละ 10 ของรายรับ) 

240,000  

3) ค่าบริหารจัดการร้าน  
(ประมาณร้อยละ 20 ของรายรับ) 

480,000  

4) ค่าโสหุ้ยต่างๆ  
(ประมาณร้อยละ 10 ของรายรับ) 

240,000  

5) ค่าเสียโอกาสของข้าวสารของตนเอง1/ 
(ประมาณ 1,270 กิโลกรัมๆ ละ 100 บาท) 

127,000  

ประมาณการรายรับ  2,400,000 
1) รายรับจากการจาํหน่ายอาหาร  

(ประมาณเดือนละ 200,000 บาท) 
 2,400,000 

ผลตอบแทนสุทธิกรณียังไม่หักค่าเสียโอกาสของข้าวสาร
(ประมาณร้อยละ 30 ของรายรับ) 

720,000 บาท/ปี 

ผลตอบแทนสุทธิกรณีท่ีหักค่าเสียโอกาสของข้าวสาร 593,000 บาท/ปี 
ที่มา: วิเคราะห์จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ: 1/ คิดเทียบเป็นค่าเสียโอกาสของการนําข้าวสารอินทรีย์ไปจําหน่าย 

ดังน้ัน จากประมาณการรายรับของร้านอาหารอินทรีย์ ที่มีรายรับประมาณ 2.4 ล้านบาท เมื่อหักลบ
กับต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ (ไม่นับรวมค่าเสียโอกาสของการใช้ข้าวสารอินทรีย์ที่เป็นของตนเอง) ที่มีประมาณ 
1.68 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายรับของร้านอาหารอินทรีย์) พบว่า กิจกรรมร้านอาหารอินทรีย์จะมี
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ผลตอบแทนสุทธิประมาณ 720,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 30 ของรายรับ) หรือประมาณเดือนละ 60,000 บาท 
และถ้าหักค่าเสียโอกาสของการใช้ข้าวสารอินทรีย์ที่เป็นของตนเองพบว่า กิจกรรมร้านอาหารอินทรีย์จะมี
ผลตอบแทนสุทธิประมาณ 593,000 บาท/ปี (คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายรับ) หรือประมาณเดือนละ 49,400 บาท 
(ดูรายละเอียดของผลการคํานวณต้นทุน-ผลตอบแทนได้ในตารางที่ 4.2) อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนดังกล่าว 
ยังไม่ได้นับรวมผลประโยชน์ที่เกิดจากการมีภาพลักษณ์ที่ดีในการตระหนักและคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม (หรือความเป็น
ร้านอาหารอินทรีย์) ขณะที่ในส่วนของต้นทุนยังไม่ได้รวมค่าเสียโอกาสของที่ดิน และเงินลงทุนในร้านอาหาร  
ซึ่งผู้ประกอบการมิได้มีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ (เป็นการลงทุนสะสมมาเรื่อยๆ) 

4.4.3 กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
พ.ศ. 2562 ที่เป็นช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีสามารถขายกิจกรรม 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร คิดเป็นรายรับประมาณ 48,000 บาท/เดือน หรือประมาณ 576,000 บาท/ปี โดยในการ
ดําเนินงานของกิจกรรมน้ีมีต้นทุนที่เป็นเงินสดที่สําคัญอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ 1) ต้นทุนในเร่ืองของแรงงานในการดูแล
แปลงผัก ที่มีต้นทุนประมาณ 6,000 บาท/เดือน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของต้นทุนที่เป็นเงินสด
ทั้งหมด) และ 2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและการขาย ซึ่งมีต้นทุนประมาณ 28,000 บาท/เดือน (คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 82 ของต้นทุนที่เป็นเงินสดทั้งหมด) โดยต้นทุนที่เป็นเงินสดทั้งสองส่วนมีมูลค่ารวมกันประมาณ 
34,000 บาท/เดือน หรือประมาณ 408,000 บาท/ปี (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายรับ) 

อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ประกอบการได้มีการลงทุนในระบบ
การผลิตประมาณ 4 แสนบาท โดยเป็นการวางระบบการผลิตทางการเกษตรประมาณ 3 แสนบาท และการวางระบบ
จัดการนํ้า 1 แสนบาท ซึ่งเมื่อคิดเป็นค่าเสื่อมราคาของระบบการผลิตที่กําหนดให้มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี 
ระบบการผลิตทางเกษตรท่ีผู้ประกอบการลงทุนจะมีค่าเสื่อมราคาประมาณ 40,000 บาท/ปี (เป็นต้นทุนที่มิใช่เงินสด) 

ดังน้ัน เมื่อนําต้นทุนเงินสดทั้งหมด ใน พ.ศ. 2562 ซึ่งร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีจะมีต้นทุนเงินสด
ของการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประมาณ 408,000 บาท หักลบออกจากรายรับที่ได้จากการขาย
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีรายรับประมาณ 576,000 บาท พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะมี
ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดประมาณ 168,000 บาท หรือประมาณเดือนละ 14,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ  
29 ของรายรับ) และหากนําผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดดังกล่าวไปหักลบด้วยค่าเสื่อมราคาของระบบ
การผลิตที่มีประมาณปีละ 40,000 บาท พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะมีผลตอบแทนสุทธิประมาณ 
128,000 บาท/ปี (คิดเป็นร้อยละ 22 ของรายรับ) หรือประมาณเดือนละ 11,000 บาท (ดูรายละเอียดของ
ผลการคํานวณต้นทุน-ผลตอบแทนได้ในตารางที่ 4.3) อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนดังกล่าวยังไม่ได้นับรวม
ผลประโยชน์ต่อเน่ือง จากการที่ร้านอาหารอินทรีย์สามารถขายอาหารได้หลังจากที่ลูกค้ามาใช้บริการกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงการที่พืชผักบางส่วนของสวนถูกนําไปใช้ในการประกอบอาหารของร้านอาหาร
อินทรีย์ ขณะที่ในส่วนของต้นทุนยังไม่ได้นับรวมค่าเสียโอกาสของที่ดินที่ใช้ในการทําสวนอินทรีย์ (2 งาน) 
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ตารางที่ 4.3 ต้นทุน-ผลตอบแทนของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร พ.ศ. 2562 
รายการ ต้นทุน (บาท/เดือน) ผลตอบแทน (บาท/เดือน)

ประมาณการต้นทุน (ประมาณร้อยละ 70 ของรายรับ) 34,000  
1) ค่าแรงงานในการดูแลแปลงผัก 6,000  
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและการขาย 28,000  

ประมาณการรายรับ  48,000 
1) ขายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  48,000 

ผลตอบแทนสุทธิ (ประมาณร้อยละ 30 ของรายรับ)4/ 14,000 บาท/เดือน 
ค่าเสื่อมราคาของระบบการผลิต เช่น ระบบน้ํา ระบบไฟฟ้าแบบ
โซล่าเชลล์ เคร่ืองจักรอุปกรณ์ ฯลฯ (ไม่นับรวมท่ีดิน)1/ 

40,000 บาท/ปี 

ผลตอบแทนสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคา 128,000 บาท/ปี หรือ 11,000 บาท/เดือน 
ที่มา: วิเคราะห์จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ: 1/ ลงทุนประมาณ 400,000 บาท คิดที่ 10 ปี 

จากผลการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของทั้ง 3 กิจกรรม พบว่า พ.ศ. 2562 ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ี
จะได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ประมาณ 868,100 บาท/ปี หรือประมาณ 
72,300 บาท/เดือน โดยร้านอาหารอินทรีย์เป็นกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนสุทธิสูงสุด โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ  
68 ของผลตอบแทนสุทธิทั้งหมด รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการขายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง ที่มีผลตอบแทนสุทธิ 
ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 ของผลตอบแทนสุทธิทั้งหมด สําหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีผลตอบแทนสุทธิ 
ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของผลตอบแทนสุทธิทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราผลตอบแทน 
การลงทุน (return on investment: ROI) พบว่า กิจกรรมการขายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงเป็นกิจกรรมที่มีอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกิจกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนการลงทนตํ่าสุด 
และหากพิจารณาในภาพรวมทั้งสามกิจกรรมพบว่า กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนเพียง  
0.37 หมายความว่า กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม สามารถสร้างผลตอบแทนได้ประมาณ 0.37 บาท จากการลงทุน 1 บาท  
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 4.4) 

ตารางที่ 4.4 ต้นทุน-ผลตอบแทนของท้ัง 3 กิจกรรม พ.ศ. 2562 
หน่วย: บาท/ปี 

กิจกรรม ต้นทุน รายรบั ผลตอบแทน ROI1/ 
1) การขายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง 1 กิโลกรัม 83,900 231,000 147,100 1.75 
2) ร้านอาหารอินทรีย์ 1,807,000 2,400,000 593,000 0.33 
3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 448,000 576,000 128,000 0.29 

รวมทั้ง 3 กิจกรรม 2,338,000 3,207,000 868,100 0.37 
ที่มา: วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ: 1/ ROI = return on investment (อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน) 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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4.5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

ในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ี มีหลายปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเท่ียว
เชิงเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งมีการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบประสบ
ความสําเร็จ โดยเฉพาะคุณสมบัติของเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ ที่ต้องเป็นผู้ที่มีแผนในการดําเนินงาน 
(เป้าหมาย) ที่ชัดเจน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญที่มีนํ้าหนักสูงถึงร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นการผลักดัน 
และสนับสนุนของภาครัฐ นอกจากน้ี จะต้องมีชุมชนหรือคนในชุมชนเข้าร่วม และต้องมีการกระจายผลประโยชน์
ภายในชุมชนด้วย 

การดําเนินธุรกิจภายในชุมชนต้องไม่โดดเด่น แต่ต้องกลมกลืนไปกับชุมชน พยายามสร้างเครือข่าย 
โดยแลกกับสถานที่ในการจําหน่ายสินค้าและบริการ (ขายพร้อมๆ กันทั้งหมู่บ้าน) สําหรับการทําธุรกิจท่องเที่ยว
ชุมชนต้องมีคนในชุมชนเป็นกําลังสําคัญ และต้องแสดงให้เห็นถึงการกระจายของผลประโยชน์ภายในชุมชน  
ส่วนการป้องกันนักลงทุนจากภายนอกน้ันไม่สามารถทําได้ แต่ต้องมีตลาดเป็นของตนเอง (ต้องทําตลาดได้เอง) 
โดยต้องพยายามทําการตลาดเชิงรุกที่ทําให้ธุรกิจมีตลาดเป็นของตนเอง เช่น หน่วยงานราชการ (ซึ่งเป็นตลาดดูงาน 
และมักมีโครงการที่อาจเช่ือมโยงกับธุรกิจชุมชนได้) และสามารถเช่ือมต่อไปยังบริษัท organizer (B2B) รวมถึง
สามารถเพ่ิมเติมเป็น B2C ได้ แต่ธุรกิจต้องมีทีมทํางานหรือหลังบ้านที่มีความพร้อม ทั้งน้ีปัญหาที่ธุรกิจไม่สามารถ
ข้ามจาก B2B ไป B2C คือ ไม่มี operators ที่ดี ที่สามารถพ่ึงพาได้ มีผู้นําที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ ดังน้ัน 
operator จึงเป็นปัจจัยสําคัญในบริหารจัดการและต้องเสียสละ นอกจากน้ี หน่วยงานทางวิชาการก็มี
ความสําคัญในเร่ืองของการเติมความรู้เก่ียวกับ product technology รวมถึงการที่ต้องให้ความสําคัญกับ 
การดูแลกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชนที่ต้องมาร่วมมือกัน เน่ืองจาก empower สําคัญคือ ต้องมีคนรุ่นใหม่ในชุมชน 
ที่เข้ามาขับเคลื่อนและทํางานร่วมกัน 

สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน คือ ผู้ประกอบการท่ีจะเข้ามาดําเนินธุรกิจในลักษณะน้ี
ต้องมีความอดทน อาจต้องมองข้ามผลตอบแทนทางธุรกิจในระยะเริ่มต้นหรือในระยะสั้น (ต้องมองภาพในระยะยาว 
หรือมีวิสัยทัศน์ในระยะยาว) เน่ืองจาก การทําการเกษตร (โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์) เป็นการลงทุนกับตนเอง
และครอบครัว ซึ่งต้องสร้างเครือข่ายที่เก้ือหนุนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ควรดําเนินธุรกิจในลักษณะของ
การหาอุปสงค์ (demand) แล้วมาผลิต (supply) นอกจากน้ี ยังต้องมีการการวางระบบเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการเงิน การจัดซื้อ บัญชี ที่ส่งเสริมการทําธุรกิจ มีการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับตัวเกษตรกร 
และควรมีการวางระบบต้ังแต่เริ่มต้นดําเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการควรมีลักษณะที่เป็นเกษตรกรที่แท้จริง ไม่ใช่ 
นักลงทุนทางด้านการเกษตรที่มาเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากชุมชน 

นอกจากน้ี สําหรับชาวบ้านทั่วไปมักขาดการมองในเร่ืองของการตลาด เมื่อมีการจัดกิจกรรมหรือ 
ผลิตสินค้าใดๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ชาวบ้านมักมองแต่ว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาซื้อหรือใช้บริการ  
ในขณะที่หลักการเบ้ืองต้นของการทําการตลาดเชิงรุกคือ ลูกค้าอยู่ตรงไหนให้ไปที่น่ัน ต้องมองหาตลาดอยู่เสมอ 
ต้องลองตลาดจริงๆ อยู่เสมอ ต้องมองหาลูกค้าเป้าหมายให้ได้ 
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สําหรับสิ่งที่ภาครัฐควรทํา คือ การให้องค์ความรู้พร้อมกับเคร่ืองมือที่ใช้กับองค์ความรู้น้ันๆ (ต้องไม่ให้
องค์ความรู้อย่างเดียว) ภาครัฐต้องมองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มิใช่กลุ่มเป้าหมายปกติ ต้องเลือกกลุ่มที่สนใจจริงๆ  
ที่ต้องมองไปที่การทํางานเชิงประจักษ์ หรือมองที่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจริงๆ โดยการมองหา core operators 
ในชุมชนท้องถิ่นที่มีความสามารถ ทั้งน้ียังต้องมีผู้นํา/แกนนําในการพัฒนาภายในชุมชนที่มีความเสียสละด้วย 
 



บทที่ 5
กรณีศึกษาชุมชนท่องเท่ียว (ถนนคนเดินเชียงคาน)

 บทน้ีเป็นการนําเสนอกรณีศึกษาการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ในกรณีของชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นกรณีของถนนคนเดินเชียงคานที่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงของจังหวัดเลย และเป็นพ้ืนที่ที่มีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตําบล) ภาคธุรกิจ (ที่พักแรม) 
และชุมชน (รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน) ที่มีความเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด โดยในการนําเสนอมีทั้งส่วนที่ใช้
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับชุมชนท่องเที่ยว (ถนนคนเดิน
เชียงคาน) และแกนนําในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนที่มีประสบการณ์และเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
ของชุมชนในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากรายงานการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง 
รายงานและข้อมูลของเทศบาลตําบลเชียงคานและขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน (อพท.) โดยแบ่งเน้ือหาของการนําเสนอออกเป็น 4 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นการนําเสนอสถานการณ์ 
และกิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เข้าข่าย
ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และเห็นถึงสถานการณ์และแนวโน้มของการท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดิน
เชียงคาน ส่วนที่สองเป็นการนําเสนอถึงการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลเชียงคาน โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดิน
เชียงคาน ซึ่งได้มีการนําเสนอถึงผลการประมาณการขยะจากการท่องเที่ยว และภาระงบประมาณที่เทศบาลฯ  
จําเป็นต้องแบกรับจากการจัดการขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าว1 สําหรับส่วนที่สามเป็นการ
นําเสนอถึงการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของธุรกิจที่พักแรม  
ซึ่งครอบคลุมที่พักแรม 4 รูปแบบ ที่มีให้บริการในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน ได้แก่ โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ที่เป็น
บ้านไม้เก่า เกสต์เฮ้าส์ที่เป็นบ้านไม้ที่ก่อสร้างใหม่ และโรงแรมประเภทบูติกโฮเทล โดยในกรณีของธุรกิจโรงแรม
ประเภทบูติกโฮเทลซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการและการดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้มาตรฐานโรงแรมสีเขียว 
(green hotel)2 เนื่องจากมีข้อมูลเพียงพอ จึงสามารถนํามาประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการ
และการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในด้านต่างๆ คือ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การใช้นํ้า
อย่างประหยัด การจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม และการดูแลและอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่า ให้ออกมา 
ในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน (monetary term) ส่วนสุดท้ายเป็นการนําเสนอถึงการจัดการและการดําเนินงาน 
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบริเวณถนนเดินเชียงคาน 
ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้าและชุมชนวัดป่าใต้ ดังมีรายละเอียดในแต่ละส่วนพอสังเขปดังน้ี 

                                                            
1 เป็นการประมาณการโดยใช้ข้อมูลการจัดเก็บขยะของเทศบาลตําบลเชียงคาน พ.ศ. 2562 
2 ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับเงิน (Green Hotel Silver Class) พ.ศ. 2563 
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5.1 สถานการณ์และกิจกรรมการท่องเท่ียวบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน 

ชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นกรณีศึกษาในบทนี้ ได้แก่ ชุมชนบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน (เป็นถนนริมโขง 
หรือที่รู้จักในนาม “ถนนวัฒนธรรมริมโขง”) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตําบลเชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน
เป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดเลยที่เป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนขององค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (อพท.) เป็นหน่ึงในเมืองต้องห้ามพลาดของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) แนะนํา
ให้ไปเยือนเมื่อไปท่องเที่ยวจังหวัดเลย ถนนคนเดินเชียงคานมีมรดกสําคัญที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว3 ได้แก่ 
1) มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีเสน่ห์ เช่น การแต่งกาย การใส่บาตรข้าวเหนียว พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ 
เป็นต้น และ 2) มรดกบ้านไม้เก่าที่มีชีวิต ที่สามารถช่วยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ (จากการสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2552 
พบว่า บริเวณถนนริมโขงมีบ้านไม้เก่าประมาณ 616 หลัง4 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีการสํารวจใหม่) บ้านโบราณ
และอาคารไม้เก่าบริเวณถนนคนเดินเชียงคานเป็นศิลปะดั้งเดิมแบบล้านนาผสมล้านช้างที่มีความเก่าแก่กว่า 
100 ปี ต้ังเรียงรายตลอดริมฝั่งแม่นํ้าโขงกว่า 2 กิโลเมตร (ลักษณะสิ่งปลูกสร้างในชุมชนมักจะอยู่ในรูปแบบของ
บ้านไม้เก่าที่อยู่ริมฝั่งแม่นํ้าโขง ซึ่งผสานไปกับความเป็นสมัยใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี) 
ชุมชนยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กอปรกับมีทิวทัศน์ที่สวยงามของริมฝั่งแม่นํ้าโขงจึงเป็นหน่ึงในสถานที่
ท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน นอกจากน้ี ด้วยความร่วมมือกันของ
คนในชุมชนในการปฏิบัติตามธรรมนูญเชียงคาน (ใช้กติกาสังคมในการกํากับดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย) 
จึงทําให้บริเวณถนนคนเดินริมนํ้าโขงเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ไม่มีคาเฟ่-บาร์เบียร์ มีความสะอาด มีความปลอดภัย 
และมีความเงียบสงบหลังเวลา 22.00 น. ของทุกวัน 

นอกจากบ้านไม้เก่าแก่โบราณแล้ว บริเวณถนนคนเดินเชียงคานยังมีร้านจําหน่ายอาหารและสินค้า 
ที่หลากหลาย เช่น สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น เสื้อผ้า ของที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งมีจุดเด่นในด้านสินค้าที่มี
การนําศิลปะท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ และเหมาะกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก รวมทั้ง
ยังมีร้านกาแฟขนาดเล็กที่น่ารักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงอัธยาศัยที่ดีของผู้คนในพ้ืนที่ โดยผู้มาเยือนสามารถ
เดินชมบ้านไม้โบราณสองฟากฝั่งถนนที่มีระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งบรรยากาศในวันธรรมดาจะมีความเงียบสงบ 
(โดยเฉพาะในตอนกลางวันของทุกวัน) แต่มีบรรยากาศที่ครึกครื้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาว 
(เน่ืองจากมีผู้มาเยือนจํานวนมาก) นอกจากน้ี ในบริเวณถนนคนเดินยังมีบ้านเรือนหลายแห่งถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น
ที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก5 สําหรับรองรับจํานวนผู้มาเยือนที่เพ่ิมมากขึ้นนับต้ังแต่ พ.ศ. 2552 
และในช่วงเช้าของทุกวันยังมีกิจกรรมทําบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่เป็นประเพณีพ้ืนถิ่นบนถนนคนเดินเส้นน้ี6 

                                                            
3 ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเชียงคานจะมีถนนคนเดินเป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีสําคัญ และมีอัตราของผู้มาเยือนซ้ําในสัดส่วนที่สูง (สอบถามจากสถานท่ีพักแรม) 
เนื่องจาก บริเวณรอบๆ เชียงคานมีสถานที่ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และในการมาเยือนถนนคนเดินโดยส่วนมากผู้มาเยือนจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อน
และใช้ชีวิตแบบ slow life 
4 ชุมชนบริเวณถนนริมโขงในอดีตเป็นบ้านไม้และโกดังเก็บของ เนื่องจากเดิมมีการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป. ลาว) 
5 บริเวณถนนคนเดินเชียงคานมีธุรกิจที่พักแรมประมาณร้อยละ 60–70 ขณะท่ีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นแผงลอย 
เนื่องจาก คนไทยนิยมซื้อและเดินทานมากกว่าที่จะนั่งกินในร้าน และนิยมเลือกซื้อของที่ระลึกตามร้านแผงลอยมากกว่าเดินเข้าไปในร้านขายของ 
6 กิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียวเป็นหนึ่งในกิจกรรมประกอบการเสนอเพ่ือเป็น 1 ใน 100 เมือง ที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีความยั่งยืนระดับโลก พ.ศ. 2563 
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การพัฒนาและฟ้ืนฟูถนนริมโขงของเชียงคานเริ่มต้นจากการส่งเมือง (ถนนริมโขง) เข้าประกวดในโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนไทย (ด้านวัฒนธรรมชุมชน) เมื่อประมาณ พ.ศ. 25527 โดยเป็นการนําเสนอในรูปแบบ
ของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดยมีเป้าหมายเพ่ือต้องการอนุรักษ์เมืองและบ้านไม้เก่า ซึ่งในการพัฒนาเมืองเก่าเชียงคาน
ได้ใช้เวลาวางแผนและเตรียมตัวอยู่ประมาณ 2 ปี ซึ่งหลังจากเทศบาลตําบลเชียงคานได้มีการจัดงานฉลอง  
“100 ปี เชียงคาน เมืองโบราณริมฝั่งโขง” เมื่อปลาย พ.ศ. 2552 ที่ถือได้ว่าเป็นงานเทศกาลที่เปิดตัวถนนริมโขง
เชียงคานในฐานะของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทําให้ถนนริมโขงเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีคนเดินทาง
มาเยือนและถ่ายรูปเป็นจํานวนมาก รวมถึงมีการแนะนําหรือบอกต่อให้ผู้อ่ืนเดินทางมาเยือนด้วย จนเกิดเป็น
กระแสนิยมจากการ post ภาพบ้านไม้เก่าในสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้ จากการที่เชียงคานได้รับการกล่าวถึง 
ในสื่อออนไลน์ต่างๆ และด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการมาเยือนที่ไม่สูงจนเกินไป (เทศบาลตําบลเชียงคาน
ประเมินไว้ที่ 2,500 บาท/คน/ทริป ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสํารวจในการศึกษานี้) ทําให้ถนนคนเดิน
เชียงคานกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
ในเขตเทศบาลตําบลเชียงคานที่มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 2.7 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ในช่วง พ.ศ. 2556-2559  
เชียงคานต้องรองรับผู้มาเยือนในแต่ละปีสูงถึง 6–7 แสนคน และเพ่ิมเป็นมากกว่า 1 ล้านคน ต้ังแต่ พ.ศ. 2562 
ขณะที่ พ.ศ. 2563 แม้ว่าจะมีการระบาดของโควิด-19 แต่ในช่วงที่สถานการณ์การระบาดคลี่คลายระหว่างเดือน
กันยายน–พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พบว่า เชียงคานมีผู้มาเยือนชาวไทยสูงถึงเกือบ 1 ล้านคน (เฉลี่ยเดือนละ
มากกว่า 3 แสนคน) ทําให้ในภาพรวมของ พ.ศ. 2563 มีผู้มาเยือนเชียงคานสูงถึง 1.9 ล้านคน และสามารถสร้าง
รายได้สูงถึง 4.87 พันล้านบาท (ภาพที่ 5.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ข้อมูลจาก http://www.chiangkhan.info/home/ 
หมายเหตุ: พ.ศ. 2554-2557 ไม่มีการรายงานข้อมูลรายรับ 

ภาพท่ี 5.1 จํานวนและรายรับจากนักท่องเท่ียวที่มาเยือนเชียงคาน พ.ศ. 2554-2563 
                                                            
7 พ.ศ. 2552 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใจชุมชนวัดศรีคุนเมือง ต.เชียงคาน ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นระดับภูมิภาคประจําปีงบประมาณ 2552 
ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

จํานวน (คน) รายรับ (ล้านบาท) 
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ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า ภาพของการท่องเที่ยวเชียงคานจึงเป็นภาพของถนนคนเดินที่มิใช่มีเพียงบ้านไม้เก่า  
แต่คุณค่าของการมาท่องเที่ยวเชียงคานอยู่ที่บรรยากาศของถนนคนเดินที่ซึ่งมีบ้านไม้เก่าเป็นองค์ประกอบหน่ึง 
อย่างไรก็ตาม ผู้มาเยือนที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้คุณค่ากับการอนุรักษ์บ้านไม้เก่า โดยเฉพาะคนในชนบท
เน่ืองจากเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป จึงไม่ได้มีอะไรที่แปลกไปจากชีวิตปัจจุบัน ในขณะที่คนกรุงเทพฯ หรือคนในเมือง
จะโหยหาบ้านไม้เก่ามากกว่า นอกจากบรรยากาศของถนนคนเดินและบ้านไม้เก่าแล้ว อุปนิสัยของคนเชียงคาน 
ก็เป็นอีกหน่ึงสิ่งดึงดูดใจที่มีศักยภาพมากที่สุด หรือถือได้ว่าเป็น factor endowment ที่สําคัญของเชียงคาน 
โดยคนเชียงคานเป็นคนที่อบอุ่น อยากแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือต่อผู้มาเยือน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างจาก
สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า คนเชียงคานเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญที่สุดของการท่องเที่ยวบริเวณ 
ถนนคนเดินเชียงคาน นอกจากน้ี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในเชียงคานยังเป็นคนในพ้ืนที่ที่เป็นผู้สูงอายุวัยเกษียณ
มากกว่าผู้ลงทุนจากนอกพ้ืนที่ จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาเมืองเชียงคานให้เป็นเมืองน่าอยู่ในอันดับแรก 
แทนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญ 

จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวของเชียงคานที่เก็บรวบรวมโดยเทศบาลตําบลเชียงคาน พบว่า พ.ศ. 2562 
เชียงคานมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประมาณ 1.11 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2558 ที่มีจํานวนประมาณ  
6.30 แสนคน ในอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 15.11 ต่อปี โดยในช่วง พ.ศ. 2558-2562 นักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนเชียงคานกว่าร้อยละ 95 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และประเมินว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะมี 
การใช้จ่ายประมาณ 1,500-2,500 บาท/คน/ทริป ทําให้ พ.ศ. 2562 เชียงคานมีรายรับจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ประมาณ 2,764 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2558 ที่มีจํานวนประมาณ 944 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 
ร้อยละ 30.80 ต่อปี (ภาพที่ 5.2ก) ทั้งน้ีหากพิจารณาภาพที่ 5.2ข พบว่า การมาเยือนเชียงคานของนักท่องเที่ยว 
ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติมีความเป็นฤดูกาลสูงมาก (มีค่าดัชนี GINI มากกว่า 0.4) โดยในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ (4 เดือน) เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของเชียงคาน ส่วนช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-ตุลาคม  
(8 เดือน) จะเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวของเชียงคาน 

ปี จํานวน (คน) รายรับ (ล้านบาท) 
พ.ศ. 2558 629,500 944 
พ.ศ. 2559 738,900 1,108 
พ.ศ. 2560 455,100 1,138 
พ.ศ. 2561 625,920 1,565 
พ.ศ. 2562 1,105,400 2,764 

อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยต่อปี (%) 

15.11 30.80 

สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 95 
 

ก. จํานวนและรายรับจากนักทอ่งเที่ยว ข. ดัชนคีวามเป็นฤดูกาล 

ที่มา: ข้อมูลจาก http://www.chiangkhan.info/home/ 
หมายเหตุ: ค่าดัชนีความเป็นฤดูกาลเป็นค่าเฉลี่ยระหว่าง พ.ศ. 2558-2562 

ภาพท่ี 5.2 สถิตินักท่องเท่ียวของเชียงคาน พ.ศ. 2558–2562 

เดือน 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
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5.2 การจัดการและการดําเนนิงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

ถนนคนเดินเชียงคานอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลเชียงคาน ซึ่งนอกจากถนนคนเดินแล้ว ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเชียงคาน (ครอบคลุมพ้ืนที่ 2.7 ตารางกิโลเมตร) ยังมีชุมชนในเขตปกครองทั้งหมด
จํานวน 9 แห่ง สําหรับความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ พบว่า พ.ศ. 2562 มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  
2,701 ครัวเรือน และมีประชากรรวมท้ังหมด 5,406 คน8 คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่เฉลี่ย
ประมาณ 2,000 คน/ตารางกิโลเมตร ในพ้ืนที่เทศบาลฯ มีโรงแรมจํานวน 5 แห่ง ที่พัก/โฮมสเตย์จํานวน 217 แห่ง 
และมีร้านอาหารจํานวน 50 แห่ง ประชากรในเทศบาลฯ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา
และมีบางส่วนประกอบอาชีพประมง (เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2563) 

สําหรับการนําเสนอถึงการจัดการและการดําเนินงานของเทศบาลฯ จะนําเสนอเฉพาะส่วนที่เก่ียวข้อง 
กับแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเท่าน้ัน โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 3 หัวข้อย่อยที่สําคัญ ได้แก่  
การจัดการและการดําเนินงานเก่ียวกับชุมชน ขยะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ดังมีรายละเอียด
ในแต่ละหัวข้อย่อยพอสังเขปดังน้ี 

5.2.1 การจัดการและการดําเนินงานเก่ียวกับชุมชน 
ชุมชนบ้านไม้เก่าบริเวณถนนคนเดิน (โซนการท่องเที่ยว) ถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความสําคัญต่อ 

การท่องเที่ยวของเชียงคานมาก และเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายของ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงคาน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นหน่ึงในภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชียงคาน เทศบาลฯ 
ได้มีการจัดการโดยแบ่งพื้นที่บริเวณถนนคนเดินออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ โซนอนุรักษ์ (จากซอย 0-5) 
โซนบ้านไม้เก่า (จากซอย 5-19) และโซนสุขภาพ (จากซอย 19 ไปจนถึงเขตที่ติดกับ อบต. เชียงคาน) ซึ่งนอกจาก
ถนนคนเดินริมโขงแล้ว ในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลเชียงคานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอ่ืนๆ อีกหลายแห่ง เช่น 
สถานที่ท่องเที่ยวประเภทศิลปกรรมที่วัดศรีคุนเมือง ต้ังอยู่ที่บ้านเชียงคาน หมู่ 1 ตําบลเชียงคาน สวนสุขภาพ 
เฉลิมพระเกียรติสําหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

การดําเนินงานด้านการท่องเท่ียวของเทศบาลฯ จะเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวกับชุมชน กล่าวคือ ชุมชนจะเป็นผู้ออกแบบการท่องเที่ยวเป็นหลักโดยมีเทศบาลฯ  
เป็นผู้วิเคราะห์ สนับสนุน รวมถึงช่วยออกแบบและขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานต่างๆ ที่ชุมชนได้มีส่วนในการ
ออกแบบ โดยชุมชนที่มีการดําเนินการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลเชียงคานมีจํานวน 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่  
1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า เชียงคาน ซึ่งเก่ียวข้องกับพิธีกรรมเปิดเมืองเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยว 
เมื่อ พ.ศ. 2551 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพ้ืนบ้านเชียงคาน เป็นกลุ่มชาวประมงหาปลาในลํานํ้าโขงเพ่ือจัดการ
การท่องเที่ยวทางน้ํา และ 3) กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดป่าใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านต้นหล้า แต่ขยายตัวเข้ามาในชุมชนวัดป่าใต้ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบของการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน  
โดยเทศบาลฯ มีส่วนในการดําเนินการและร่วมกันออกแบบโดยคนภายในชุมชน 

                                                            
8 เทศบาลฯ คาดว่ามีประชากรแฝงประมาณ 18,000 กว่าคน และในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวอีกประมาณ 2,000-3,000 คน โดยเฉพาะในช่วง 
ฤดูท่องเท่ียวจะมีผู้มาเยือนมากกว่านี้ 



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 

5-6 

ที่ผ่านมาแกนนําในพ้ืนที่พยายามค่อยๆ สร้างเครือข่าย ที่จะทําให้เห็นผลในเชิงประจักษ์ในเร่ืองของ 
การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวมาสู่ชุมชนก่อนที่จะดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
และการจัดการ (โดยต้องทําความเข้าใจกับชุมชนให้ได้) ทั้งน้ี ต้องไม่มีการดําเนินงานในลักษณะของการโยนให้
ชุมชนทําหรือบังคับให้ทํา แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าชุมชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากการดําเนินงานร่วมกัน  
คนที่เข้าร่วมจะได้ประโยชน์อะไร (รวมกลุ่มแล้วจะได้อะไร หรืออะไรคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม) 
นอกจากน้ี คนที่เข้าร่วมต้องมีจิตอาสา และต้องมีผู้นํา/core operator ที่มีจิตอาสาและเสียสละ ดังน้ันอาจกล่าว 
ได้ว่า หากต้องการให้มีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพ้ืนที่เชียงคานต้องให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการและการดําเนินการ ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนบริเวณถนนคนเดินเชียงคานยังขาดความเข้มแข็งในเรื่อง 
ของเครือข่าย/กลุ่ม กลุ่มที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบเฉพาะกิจตามกิจกรรมที่เข้ามาส่งเสริมโดยภาครัฐ (การอบรม 
/ทํากิจกรรม และ/ผู้เข้าร่วมประชุมยังคงเป็นคนกลุ่มเดิมๆ) นอกจากน้ี ภายในชุมชนยังขาดความไว้เน้ือเช่ือใจ 
ซึ่งกันและกัน 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการอนุรักษ์อาคารและบ้านไม้เรือนโบราณที่ซึ่งเป็นหน่ึงในสิ่งดึงดูดใจสําคัญของ 
การท่องเที่ยวในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน เทศบาลตําบลเชียงคานจึงออกเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนดประเภท 
ลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
พ.ศ. 2553 โดยเทศบัญญัติดังกล่าวมีไว้เพ่ืออนุรักษ์บ้านเรือนไม้เก่าบริ เวณถนนชายโขง ต้ังแต่วัดท่าคก 
ถึงวัดศรีคุนเมือง รวมถึงวัดสําคัญในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน เพ่ือป้องกันมิให้มีการร้ือถอน ดัดแปลง หรือ
ก่อสร้างอาคารที่ผิดแปลกไปจากรูปแบบเดิม โดยกําหนดห้ามสร้างอาคารสูงเกินสองช้ัน หรือความสูงไม่เกิน  
10 เมตร พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ห้ามสร้างโรงงาน โรงมหรสพ โกดังสินค้า อาคารเลี้ยงสัตว์ อู่ซ่อมรถยนต์ 
หรือหอพัก เป็นต้น นอกจากน้ี ยังกําหนดให้วัสดุที่จะนํามาใช้ในการทําอาคารด้านนอก จะต้องเป็นไม้ หรือ 
วัสดุทดแทนไม้ หรือวัสดุอ่ืนที่กลมกลืน ส่วนสีของหลังคา กําหนดให้ใช้ได้ 3 สี คือ สีนํ้าตาล สีเทา และสีขาว เท่าน้ัน 

5.2.2 การจัดการและการดําเนนิงานเก่ียวกับขยะ 
ภายใต้แนวคิดของเทศบาลตําบลเชียงคานท่ีว่า การสร้างเมืองให้เป็นเมืองท่องเท่ียวต้องไม่ให้

ความสําคัญกับเรื่องของรายได้ (เศรษฐกิจ) เพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ความสําคัญกับการจัดการในเร่ือง
สิ่งแวดล้อมด้วย ดังน้ันเทศบาลฯ จึงให้ความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของขยะ
ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการจัดการกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เทศบาลตําบลเชียงคานจึงได้
ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (อพท.) จัดต้ังโรงงานคัดแยกและ
กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ (ศูนย์คัดแยกและกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเชียงคาน) ซึ่งมีการเปิดใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2558 โดยโรงงานดังกล่าวมีการติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยในการจัดการกับขยะ 
และสามารถผลิตไบโอแก๊ส ปุ๋ยหมักชีวภาพ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แปรรูปพลาสติกเป็นนํ้ามัน ผลิตน้ําส้มควันไม้ ทั้งน้ี
โรงงานดังกล่าวสามารถรองรับขยะจาก อบต. ต่างๆ และเทศบาลตําบลเชียงคาน ได้วันละ 50 ตัน สําหรับในเขต
เทศบาลตําบลเชียงคานรถขยะจะเข้ามาดําเนินการจัดเก็บขยะในพ้ืนที่ในช่วงเวลา 03.00 น. (ต้องจัดเก็บขยะ 
ให้แล้วเสร็จก่อนเวลาประมาณ 4.30 น. ของทุกวัน) ก่อนที่จะมีกิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียวในเวลา 05.00 น. 
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ก่อน พ.ศ. 2558 เทศบาลฯ มีการกําหนดอัตราค่าจัดเก็บขยะ 15 บาท/ครัวเรือน ขณะที่ต้นทุน 
ค่ากําจัดขยะกิโลกรัมละ 1.25 บาท/กิโลกรัม แต่เก็บจากครัวเรือนได้เพียง 0.33 บาท/กิโลกรัม ทําให้ใน พ.ศ. 2558 
เทศบาลฯ จึงมีการแก้ไขปรับปรุงค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปใหม่เป็น 30 บาท/เดือน สําหรับครัวเรือนที่มี
ปริมาณขยะในแต่ละวันไม่เกิน 20 ลิตร หากปริมาณขยะเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ 
20 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร จะเพ่ิมขึ้นอีกเดือนละ 30 บาท (มีรายละเอียดของค่าเก็บขนในลักษณะอ่ืนๆ อีก 
ซึ่งสามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่เทศบัญญัติตําบลเชียงคาน เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558) ส่วนร้านค้าแผงลอย หาบเร่ หรือรถเข็นต้องเสียค่าจัดเก็บขยะในอัตราวันละ 10 บาท 
(เทศบาลฯ มีรายรับจากค่าเก็บขนขยะจากครัวเรือนและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 50 : 50) ทั้งน้ี แม้ว่าเทศบาลฯ จะมีการปรับปรุงค่าเก็บขนมูลฝอย แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาลฯ ยังคงต้อง
ใช้งบประมาณในการจัดการขยะสูงถึงปีละประมาณ 5 ล้านบาท (สําหรับจัดการกับปริมาณขยะ 3,800 ตัน/ปี) 
ในขณะที่เทศบาลฯ สามารถจัดเก็บค่าเก็บขนมูลฝอยได้ประมาณ 6 แสนบาท/ปี หรือโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน
เทศบาลฯ จะมีค่าดูแลเรื่องขยะประมาณ 830 บาท/เดือน/ครัวเรือน แต่สามารถจัดเก็บได้จากครัวเรือนเพียง  
30 บาท/เดือน/ครัวเรือน 

โรงงานกําจัดขยะของเทศบาลฯ (ศูนย์คัดแยกและกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเชียงคาน)  
ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558 เป็นโรงงานคัดแยกขยะที่รับขยะมาจาก อปท. อ่ืนๆ ด้วย โดยในการบริหารจัดการ
โรงงานฯ มีค่าบริหารจัดการ 500 บาท/ตัน ค่าจัดเก็บขยะตันละ 300 บาท ซึ่งรายได้ที่ได้รับเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าแรงสําหรับการคัดแยก แต่ไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและรถบรรทุก โดยโรงงาน
ฯ มีกําลังรองรับขยะได้ 25 ตัน/วัน ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ขยะที่เข้าโรงงานฯ มีประมาณ 10 ตัน/วัน (เทศบาลฯ 
พยายามรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมีความรับผิดชอบในการมีส่วนช่วยลดการสร้างขยะ) ในขณะที่ผ่านมา  
(พ.ศ. 2560-2561) ขยะเข้าโรงงานมีประมาณ 16–20 ตัน/วัน และสามารถฝังกลบขยะได้ประมาณร้อยละ 60 
(แยกขยะรีไซเคิล (recycle) กับขยะอินทรีย์ออก)9 

ทั้งน้ีเพ่ือให้เห็นถึงภาระทางด้านงบประมาณของเทศบาลฯ ในการจัดการขยะ ในลําดับต่อไปจะเป็น
การนําเสนอการประมาณการภาระต้นทุนของการจัดการขยะท่ีเกิดจากการมาเยือนของนักท่องเที่ยวที่เทศบาลฯ 
ต้องแบกรับใน พ.ศ. 2562 โดยมีขั้นตอนการประมาณการ 2 ขั้นตอน ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

1) การประมาณการปริมาณขยะที่เกิดจากนักท่องเท่ียว 
จากข้อมูลสถิติปริมาณขยะมูลฝอยที่นําเข้าศูนย์คัดแยกและกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบล

เชียงคาน พบว่า พ.ศ. 2562 เทศบาลฯ สามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณ 2,338 ตัน โดยใช้รถเก็บขนขยะ 4 คัน 
ซึ่งจากการตรวจสอบและสอบถามทําให้ทราบว่า รถเก็บขนขยะที่เก็บขยะในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน 
และบริเวณใกล้เคียงจะมีปริมาณขยะที่สามารถเก็บขนได้ประมาณ 1,097 ตัน หรือประมาณร้อยละ 46.91 ของ
ปริมาณขยะที่สามารถเก็บขนได้ทั้งหมด ซึ่งเมื่อนําปริมาณขยะในแต่ละเดือนที่เก็บขนโดยรถเก็บขนขยะดังกล่าว
มาตรวจสอบสหสัมพันธ์ (correlation) กับจํานวนนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือนพบว่า มีค่าสหสัมพันธ์สูงถึง 0.78 

                                                            
9 พ.ศ. 2560–2561 ปริมาณขยะสูงสุดที่เข้าโรงงานฯ อยู่ที่ประมาณวันละ 15–16 ตัน ส่วน พ.ศ. 2562 ปริมาณขยะสูงสุดที่เข้าโรงงานฯ อยู่ที่ประมาณ 
วันละ 16 ตัน สําหรับ พ.ศ. 2563 ปริมาณขยะสูงสุดอยู่ที่ประมาณวันละ 11 ตัน และตํ่าสุดประมาณ 4.5 ตันต่อวัน (ไม่สามารถลดลงได้มากกว่านี้แล้ว) 
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จากภาพที่ 5.3 พบว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณขยะและจํานวนนักท่องเท่ียวที่มาเยือนเชียงคานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (มีการเพ่ิมและลดในทิศทาง
เดียวกัน) ดังน้ัน จึงคํานวณหาการเพ่ิมขึ้นและลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยวและปริมาณขยะในช่วงดังกล่าว 
ก่อนที่จะนําการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาคํานวณหาอัตราการก่อขยะของนักท่องเที่ยวต่อคน ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนเชียงคานแต่ละคนจะมีอัตราการก่อขยะประมาณ 0.60 กิโลกรัม ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการก่อขยะ 
จากผู้เข้าพักในโรงแรมแห่งหน่ึงที่ต้ังอยู่ในบริเวณถนนคนเดินที่มีประมาณ 0.51 กิโลกรัม/คน10 และจากสถิติจํานวน
นักท่องเที่ยวของเทศบาลฯ พบว่า พ.ศ. 2562 เชียงคานมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประมาณ 1.11 ล้านคน ดังน้ัน 
จึงสามารถประมาณการได้ว่า พ.ศ. 2562 เชียงคาน (เฉพาะในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ) จะมีปริมาณขยะที่เกิดจาก 
การมาเยือนของนักท่องเที่ยวประมาณ 663.24 ตัน และเมื่อนําปริมาณขยะดังกล่าวไปหักลบออกจากปริมาณขยะ
ทั้งหมดที่เทศบาลฯ จัดเก็บได้ (ประมาณ 2,337.77 ตัน) จะมีปริมาณขยะที่เหลือประมาณ 1,674.53 ตัน ซึ่งคาดว่า
จะเป็นปริมาณขยะที่เกิดจากครัวเรือนที่อยู่ในพ้ืนที่เขตเทศบาลฯ โดยสามารถคิดเทียบเป็นต่อครัวเรือนได้ประมาณ 
1.70 กิโลกรัม/ครัวเรือน/วัน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.1) ซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณขยะต่อครัวเรือนของ
จังหวัดเลยใน พ.ศ. 2562 ที่มีประมาณ 2.44 กิโลกรัม/ครัวเรือน/วัน11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ข้อมูลจากเทศบาลตําบลเชียงคาน (2564) 

ภาพท่ี 5.3 จํานวนนักท่องเท่ียวและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน 
 

                                                            
10 อัตราการก่อขยะดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับข้อมูลอัตราการเกิดขยะของผู้เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ต้ังอยู่ในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน  
และยังเป็นกรณีตัวอย่างของการศึกษาคร้ังนี้ด้วย ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของโรงแรมพบว่า พ.ศ. 2562 ผู้เข้าพัก 1 คน จะมีอัตราการก่อขยะประมาณ  
0.51 กิโลกรัม/คน 
11 จากข้อมูลในรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า จังหวัดเลยมีปริมาณขยะต่อวันประมาณ 662.78 ตัน 
และจากสถิติจํานวนครัวเรือนในจังหวัดเลยของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า พ.ศ. 2562 จังหวัดเลยมีครัวเรือนประมาณ 2.71 แสนครัวเรือน ดังนั้น
สามารถประมาณการอัตราการก่อขยะของครัวเรือนในจังหวัดเลยของ พ.ศ. 2562 ได้ประมาณ 2.44 กิโลกรัม/ครัวเรือน/วัน 

จํานวน (คน) กิโลกรัม 

เดือน 
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2) การประมาณการต้นทุนการจัดการขยะจากนักท่องเท่ียว 
จากข้อมูลในเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า 

พ.ศ. 2562 เทศบาลตําบลเชียงคานได้ประมาณการรายจ่ายของงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เป็น
งบดําเนินการไว้ประมาณ 1.71 ล้านบาท12 (หรือประมาณ 0.73 บาท/กิโลกรัม) ในปีเดียวกันน้ี เทศบาลฯ 
สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของเทศบาลฯ 
ได้ประมาณ 4.59 แสนบาท13 ดังน้ันจึงมีงบประมาณบางส่วนที่เทศบาลฯ ต้องจ่ายเพ่ิมเติมสําหรับการจัดการขยะ
ประมาณ 1.25 ล้านบาท จากงบประมาณที่ต้องจ่ายเพ่ิมดังกล่าว เมื่อหักในส่วนของนักท่องเที่ยว (0.73 บาท/กิโลกรมั 
 663.24 ตัน) แล้วนํามาหารจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ ที่มีอยู่จํานวน 2,701 ครัวเรือน พบว่า 
เทศบาลฯ จะมีต้นทุนการจัดการขยะที่ต้องแบกรับภาระเพ่ิมขึ้นต่อครัวเรือนประมาณ 0.78 บาท/ครัวเรือน/วัน หรือ
ประมาณ 0.77 แสนบาท/ปี สําหรับในกรณีของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงคาน เทศบาลฯ จะมีภาระทางด้าน
งบประมาณสําหรับใช้ในการจัดการขยะ ประมาณ 0.49 ล้านบาท/ปี หรือประมาณ 0.47 บาทต่อนักท่องเที่ยว 1 คน 
(0.73 บาท/กิโลกรัม  0.60 กิโลกรัม/คน) (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.1) 

ตารางที่ 5.1 ประมาณการต้นทุนการจัดการขยะจากนักท่องเท่ียวในพื้นที่เทศบาลตําบลเชียงคาน พ.ศ. 2562 
รายการ จํานวน

จํานวนนักท่องเที่ยว (คน)1/ 1,105,400
จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ (ครัวเรือน)2/ 2,701
ปริมาณขยะท่ีเก็บได้ (กิโลกรัม)3/ 2,337,774

ขยะท่ีเกิดจากนักท่องเที่ยว (กิโลกรัม) 
(ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว 1 คน เท่ากับ 0.60 กิโลกรัม)

663,240 

ขยะจากครัวเรือน (กิโลกรัม) 
(ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อวัน เท่ากับ 1.70 กิโลกรัม/ครัวเรือน/วัน) 1,674,534 

งบประมาณรายจ่ายงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (บาท) 4/ 1,712,000
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (บาท)4/ 459,340
งบประมาณท่ีเทศบาลฯ ต้องจ่ายเพิ่มเติมสําหรับการจัดการขยะ (บาท) 1,252,660

ต้นทุนการจัดการขยะต่อครัวเรือนท้ังหมดท่ีเทศบาลฯ ต้องรับภาระ (บาท)
(ต้นทุนการจัดการขยะต่อครัวเรือนท่ีเทศบาลฯ ต้องรับภาระ เท่ากับ 0.78 บาท/ครัวเรือน/วัน) 766,960 

ต้นทุนการจัดการขยะต่อนักท่องเที่ยวท้ังหมดท่ีเทศบาลฯ ต้องรับภาระ (บาท)
(ต้นทุนการจัดการขยะต่อนักท่องเท่ียว 1 คน ท่ีเทศบาลฯ ต้องรับภาระ เท่ากับ 0.47 บาท/คน) 485,700 

ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลของเทศบาลตําบลเชียงคาน 
หมายเหตุ: 1/ เป็นข้อมูลจากเวปไซต์เทศบาลตําบลเชียงคาน (http://www.chiangkhan.info/home/) 
 2/ เป็นข้อมูลจากแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวเทศบาลตําบลเชียงคาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 3/ เป็นข้อมูลจากศูนย์คัดแยกและกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเชียงคาน 

4/ เป็นข้อมูลจากเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                                                            
12 นับเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และได้รวมค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ศูนย์คัดแยกและกําจัดขยะมูลฝอยแล้ว จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ที่รับผิดชอบ เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ทําให้ทราบว่า เทศบาลฯ มีการประเมินต้นทุนการจัดการขยะไว้ที่ 2.24 ล้านบาท/ปี 
13 พ.ศ. 2562 ศูนย์คัดแยกและกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเชียงคาน เก็บเงินค่าให้บริการจากเทศบาลฯ เป็นจํานวนเงิน 0.69 ล้านบาท 
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จากผลการวิเคราะห์ทั้งสองส่วนสามารถสรุปได้ว่า พ.ศ. 2562 เทศบาลตําบลเชียงคานมีปริมาณขยะ
ที่เกิดจากการท่องเที่ยวประมาณ 663.24 ตัน หรือประมาณร้อยละ 28 ของปริมาณขยะทั้งหมดของเทศบาลฯ  
โดยปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวดังกล่าวทําให้เทศบาลฯ มีภาระทางด้านงบประมาณสําหรับใช้ในการ
จัดการขยะดังกล่าวประมาณ 0.49 ล้านบาท/ปี หรือประมาณร้อยละ 28 ของประมาณการรายจ่ายงานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เป็นงบดําเนินการ โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเชียงคาน 1 คน 
จะมีอัตราการก่อขยะประมาณ 0.60 กิโลกรัมต่อนักท่องเท่ียว 1 คน หรือคิดเป็นภาระทางด้านงบประมาณของ
เทศบาลฯ ประมาณ 0.47 บาท/คน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.1) 

สําหรับปัญหาขยะของเทศบาลตําบลเชียงคานใน พ.ศ. 2563 เป็นปัญหาในเรื่องของรถตักขยะ 
ที่ ไม่สามารถใช้งานได้  (รถตักเสียทําให้ไม่สามารถตักขยะได้  และขาดงบประมาณในการซ่อมบํารุ ง)  
โดยปัญหาเกิดขึ้นมาต้ังแต่ พ.ศ. 2561 รวมทั้งการที่เครื่องจักรที่ใช้ในการคัดแยกขยะไม่สามารถทํางานได้ ดังน้ัน 
จึงมีขยะตกค้างประมาณ 3,000 กว่าตัน สําหรับรอการฝังกลบ จึงต้องจ้างบริษัทภายนอกมาฝังกลบ (การออกแบบ
โรงงานฯ ครั้งแรกเป็นการมองเพียงการคัดแยกไม่ได้มองถึงการฝังกลบ และไม่มีการต้ังงบประมาณเพ่ือใช้ในกรณีที่
เครื่องจักรชํารุด) โดยวิธีแก้ไขปัญหาขยะที่ดําเนินการอยู่ คือ 1) ครัวเรือนและผู้ประกอบการช่วยกันคัดแยกขยะ 
ให้เหลือเฉพาะขยะที่จะนําไปฝังกลบเพียงอย่างเดียว และ 2) เทศบาลฯ ได้เพ่ิมช่ัวโมงการทํางานของพนักงานท่ีดูแล
การจัดเก็บขยะในพ้ืนที่สาธารณะให้มากขึ้น14 สําหรับใน พ.ศ. 2564 เทศบาลฯ ได้ดําเนินการฝังกลบขยะตกค้าง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เครื่องจักรที่ใช้ในการคัดแยกขยะยังไม่สามารถใช้งานได้ จึงใช้วิธีการฝังกลบขยะทั้งหมด 
โดยไม่มีการคัดแยก 

5.2.3 การจัดการและการดําเนินงานเก่ียวกับโครงสร้างพื้นฐาน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
เทศบาลตําบลเชียงคานมีการลงทุนเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่กว่า 2 ล้านบาท/ปี15 เช่น  

การซ่อมแซมถนน ดูแลทางระบายนํ้า ฯลฯ นอกจากน้ี เทศบาลฯ ยังต้องดูแลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
ในพ้ืนที่ซึ่งมีงบประมาณประมาณ 5 แสนบาทต่อปี (มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยประมาณ 8–9 คน) 
สําหรับกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรมมีงบประมาณปีละประมาณ 1 แสนบาท ทั้งน้ีเป็นที่ น่าสังเกตว่า  
ช่วง พ.ศ. 2562–2563 เทศบาลฯ มีงบประมาณในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานลดลงประมาณร้อยละ 90 เหลือประมาณ  
4–5 แสนบาท ซึ่งสวนทางกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่
เทศบาลฯ สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและโรงเรือนได้น้อยลง (ก่อน พ.ศ. 2562 สามารถจัดเก็บภาษีในส่วนน้ีได้
ประมาณ 4 ล้านบาท/ปี) นอกจากน้ี ในบริเวณถนนคนเดินเชียงคานยังมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวที่มี
การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นมาอย่างต่อเน่ืองตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมา  
โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายแห่ง อาทิเช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ทําเส้นทางป่ันจักรยาน 
ก่อสร้างทางเดินริมแม่นํ้าโขง ทําเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุด รวมถึงการจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน เป็นต้น 
                                                            
14 เทศบาลฯ มีคนงานคัดแยกขยะของเทศบาลฯ ที่มีรายได้จากค่าจ้างของเทศบาลฯ คนละ 7,200 บาท/เดือน และคนงานยังมีรายได้จากการขาย 
ขยะรีไซเคิลประมาณ 300-350 บาท/เดือน/คน โดยโรงคัดแยกขยะมีพนักงานรวม 32 คน แบ่งเป็นผู้ที่ทํางานแยกขยะ 18 คน และอีก 14 คน  
เป็นเจ้าหน้าที่ประจํารถเก็บขยะ 
15 ในช่วง พ.ศ. 2540-2560 งบประมาณของเทศบาลตําบลเชียงคานอยู่ที่ประมาณ 80 ล้านบาท/ปี ส่วนในช่วง พ.ศ. 2562-2563 เทศบาลมี
งบประมาณเหลือเพียงประมาณ 68 ล้านบาท/ปี ในขณะที่จํานวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นเป็นมากกว่า 1 ล้านคน/ปี 
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สําหรับหน่วยงานที่เข้ามาดูแลและขับเคลื่อนเชียงคานอย่างจริงจัง (โดยเฉพาะบริเวณถนนคนเดิน 
เชียงคาน) ในช่วงต้ังแต่ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ได้แก่ องค์การบริหารพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
(อพท.) สํานักงานพ้ืนที่พิเศษ 5 (อพท. 5) ซึ่งในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2562-2563) อพท. มีการลงทุนไปแล้ว
ประมาณ 20 กว่าล้านบาท โดยมุ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐาน กระบวนการจัดทําแผนฯ มีการสนับสนุนให้เกิด 
กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน มีการลงทุนปรับปรุงบ้านไม้เก่าจํานวน 2 หลัง ให้เป็นที่เย่ียมชมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ 
สนับสนุนในเรื่องการใส่บาตรข้าวเหนียว ผาสาดลอยเคราะห์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ (แม่โขงริเวอร์อาร์ต) ทั้งน้ีนอกจาก
พ้ืนที่บริเวณถนนคนเดินเชียงคานแล้ว ยังได้มีการเข้าไปดําเนินการในพ้ืนที่ใกล้เคียงอย่างเช่น การเข้าไปฟ้ืนฟู
หมู่บ้านและพิพิธภัณฑ์ไทดํา (ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากถนนคนเดิน) พัฒนาพ้ืนที่บ้านท่าดีหมี (บริเวณ skywalk)  
อบรมการให้บริการของสามล้อ จัดการในเรื่องความปลอดภัยร่วมกับตํารวจ (ชุดตํารวจโบราณ) ขึ้นทะเบียนเรือ
ให้บริการในลํานํ้าโขง ฯลฯ ซึ่งโดยสรุปแล้วในช่วง พ.ศ. 2562-2563 อพท. มีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาพื้นที ่
เชียงคานมาแล้วกว่า 31 โครงการ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวของ อพท. ที่เชียงคาน ส่วนหน่ึงต้องการให้เป็นไปตามแนวทางการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ โดยมุ่งไปที่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ปัจจุบันชุมชนยอมรับว่าการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ แต่มีความขัดแย้งภายในชุมชน ที่ผ่านมา อพท. พยายามให้ชุมชนร่วมกันร่างแผนยุทธศาสตร์  
(การท่องเท่ียว) ของเชียงคานด้วยตนเอง โดยหวังว่า ใน พ.ศ. 2568 เชียงคานจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
มีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยมีส่วนราชการเข้าไปทํางานในลักษณะของการสนับสนุนและหนุนเสริม 
ดังน้ัน อพท. จึงได้สนับสนุนให้เทศบาลฯ และชุมชนร่วมกันจัดทําแผนฯ ด้วยตนเอง ไม่ใช่ อพท. เป็นผู้จัดทํา  
โดยในการประชุมครั้งแรก พบว่า มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน แล้วคัดเลือกจนเหลือ 50–60 คน (เรียกว่า สภาเมือง) 
เพ่ือทํางานร่วมกับเทศบาลฯ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยมี อพท. ทํากระบวนการให้ (อพท.  
จัดกิจกรรมทําแผนยุทธศาสตร์ โดยพาไปดูงานจํานวน 6 ครั้ง) สําหรับแผนยุทธศาสตร์ เมื่อจัดทําเสร็จแล้วจะมี 
ส่วนราชการดําเนินการและนําแผนฯ ไปใช้ ท้ังน้ีแผนฯ ที่จัดทําขึ้นเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องจะต้องแปลงเป็นแผนดําเนินงาน โดยการจัดทําแผนฯ อยู่บนพ้ืนฐานของการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา ใช้กลไกของแผนฯ ในการดําเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของเชียงคาน 

5.3 การจัดการและการดําเนนิงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของธุรกิจที่พักแรม 

การนําเสนอตัวอย่างการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของธุรกิจ 
ที่พักแรมที่อยู่ในพ้ืนที่บริเวณถนนคนเดินเชียงคาน แบ่งกรณีตัวอย่างออกเป็น 4 กรณี ตามรูปแบบการให้บริการ 
และตามลักษณะของสถานที่พักแรม ได้แก่ ที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ ที่พักแรมแบบเกสต์เฮาส์ที่เป็นบ้านไม้เก่า  
ที่พักแรมแบบเกสต์เฮ้าส์ที่เป็นบ้านไม้ที่ ก่อสร้างใหม่ และที่พักแรมที่เป็นโรงแรมประเภทบูติกโฮเทล ทั้งน้ี  
ด้วยข้อจํากัดของข้อมูลที่ได้จากผู้ประกอบการ และด้วยรูปแบบการให้บริการของโฮมสเตย์และเกสต์เฮ้าส์ที่มี
จํานวนห้องพักไม่มาก (ประมาณไม่เกิน 5–10 ห้อง/ที่ พักแรม 1 แห่ง) จึงเป็นการยากที่จะประเมินถึง 
ต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังน้ันจึงประเมิน
ต้นทุน-ผลตอบแทนในกรณีดังกล่าวเฉพาะที่พักแรมที่เป็นโรงแรมประเภทบูติกโฮเทล เท่าน้ัน ดังมีรายละเอียด 
ในแต่ละกรณีตัวอย่างพอสังเขปดังน้ี 
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5.3.1 กรณีตัวอย่างที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ 
โฮมสเตย์แห่งน้ีเป็น 1 ใน 5 โฮมสเตย์ที่ยังคงเหลืออยู่ในบริเวณถนนริมโขงของเชียงคาน (ปัจจุบัน 

เชียงคานมีรูปแบบการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์เหลือน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วง 10 ปีที่แล้ว) ซึ่งเปิดให้บริการ
มาแล้วกว่า 6 ปี และเป็นหน่ึงในจุดถ่ายรูปบ้านไม้เก่าที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่มาเยือนถนนคนเดินเชียงคาน 
(ถนนคนเดินเชียงคานมีบ้านไม้เก่าเป็นหน่ึงในองค์ประกอบสําคัญ) เน่ืองจาก ตัวบ้านยังคงมีลักษณะด้ังเดิมที่เป็น
เอกลักษณ์ของเชียงคาน เช่น หลังคามุงด้วยสังกะสี (ต้องเป็นสีแดงและมีการตีฝ้าใต้สังกะสี) พ้ืนเป็นกระเบ้ืองดินเผา 
ฝาเป็นบานเฟ้ียม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเหลือบ้านไม้เก่าที่เป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิมของเชียงคานไม่เกิน 10 หลัง16  
ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้แบบโมเดิร์นมากขึ้น (โครงสร้างเป็นปูนหุ้มด้วยไม้) เน่ืองจาก หน่วยงานท้องถิ่นไม่ได้ให้
ความสําคัญกับการอนุรักษ์บ้านไม้เก่า แต่มีข้อกําหนดเพียงเป็นบ้านที่ใช้ไม้ (ตามเทศบัญญัติ) 

พ.ศ. 2562 โฮมสเตย์แห่งน้ีประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 3 ธุรกิจ ได้แก่ 
1) การให้บริการท่ีพักแรมแบบโฮมสเตย์ เปิดให้บริการเฉพาะฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน–มกราคม  

(3 เดือนเท่าน้ัน)17 โดย พ.ศ. 2562 มีรายรับจากการให้บริการที่พักแรมประมาณ 4–5 หมื่นบาท/เดือน 
2) ร้านกาแฟและเคร่ืองด่ืม มีการเปิดบริการตลอดทั้งปี โดยช่วงปกติจะมีรายรับประมาณ 2–3 หมื่น

บาท/เดือน หากเป็นฤดูท่องเที่ยวจะขายได้เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 30 และหากเดือนใดมีเทศกาลที่เป็นวันหยุดยาว
จะขายได้ประมาณ 1 แสนบาท/เดือน ทั้งน้ีในบางวันในช่วงฤดูท่องเที่ยวสามารถขายได้ถึงวันละ 1 หมื่นกว่าบาท 
โดยการขายกาแฟจะมีกําไรประมาณร้อยละ 70 ซึ่งใน พ.ศ. 2562 มีรายรับจากร้านกาแฟในช่วงฤดูท่องเที่ยว
รวมกันประมาณ 1.0–1.5 แสนบาท18 (รวม 3 เดือน) 

3) ร้านขายสินค้าทั่วไปในรูปแบบของร้านโชว์ห่วยที่ขายของเล็กๆ น้อยๆ ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นหลัก  
ซึ่งสามารถขายได้เรื่อยๆ ทั้งปี19 

นอกจากธุรกิจทั้งสามประเภทแล้ว เน่ืองจากโฮมสเตย์แห่งน้ีต้ังอยู่ติดกับถนนคนเดินเชียงคาน ดังน้ัน 
ในช่วงเย็นๆ จะมีการให้เช่าพ้ืนที่บริเวณหน้าร้านเพ่ือขายสินค้าให้กับผู้ที่มาเดินถนนคนเดินของเชียงคานด้วย20 

จากข้อมูลรายรับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า รายรับจากโฮมสเตย์ค่อนข้างน้อย และยังมีระยะเวลา
ของการได้รับรายรับเพียง 3 เดือนเท่าน้ัน21 ดังน้ันครัวเรือนที่ให้บริการโฮมสเตย์แห่งน้ีจึงอยู่ได้จากรายรับในการ
จําหน่ายกาแฟและเครื่องด่ืม (ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวมีรายรับประมาณ 2–3 หมื่นบาท/เดือน) และการให้เช่าพ้ืนที่
หน้าร้านเพ่ือขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว 
                                                            
16 คนไทยไม่ได้ให้คุณค่ากับการอนุรักษ์บ้านเก่าแต่ชอบบรรยากาศของถนนคนเดินที่มีบ้านไม้เก่า โดยเฉพาะคนในชนบท เนื่องจากสามารถพบเห็นบ้านไม้เก่า
อยู่ทั่วไป จึงไม่ได้มีอะไรแปลกไปจากชีวิตปัจจุบัน ในขณะที่คนกรุงเทพฯ /คนในเมืองจะโหยหาบ้านเก่ามากกว่าแต่ก็เป็นกลุ่มเฉพาะ 
17 เนื่องจากห้องพักไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เพราะการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศจะทําให้ไม้มีความชื้นและผุเร็ว ดังนั้นหากต้องการติดเคร่ืองปรับอากาศจะต้อง
บุฝาด้านในของบ้าน ซึ่งอาจไม่คุ้มค่า เพราะ เมื่อติดเคร่ืองปรับอากาศแล้วจะทําให้ลูกค้ามีความต้องการส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น เช่น ต้องการ
ห้องน้ําภายในห้องพัก โทรทัศน์ ตู้เย็น ฯลฯ เนื่องจาก ภาพของท่ีพักจะถูกยกระดับจากโฮมสเตย์เป็นเกสต์เฮาส์/โรงแรมที่มีมาตรฐานมากขึ้น 
18 รวมยอดขายเบียร์กระป๋องด้วย โดยขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคากระป๋องละ 45 บาท แต่ถ้าเป็นเบียร์สิงห์จะขายในราคากระป๋องละ 50 บาท  
(ตามธรรมนูญชุมชนไม่อนุญาตให้ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และไม่อนุญาตให้นั่งด่ืมเป็นวง แต่มีการผ่อนปรนคือสามารถซ้ือแล้วเดินกินโดยใส่ 
ถุงกระดาษให้มิดชิด) 
19 ผู้ประกอบการไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลรายรับจากการขายสินค้าทั่วไป จึงไม่มียอดรายรับดังกล่าว 
20 ผู้ประกอบการไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลค่าเช่าพ้ืนที่หน้าร้าน จึงไม่มียอดรายรับดังกล่าว 
21 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ต้องเป็นเพียงรายได้เสริมให้กับครัวเรือน ไม่สามารถเป็นแหล่งรายได้หลักให้กับครัวเรือนได้ 
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โฮมสเตย์แห่งน้ีเป็นที่พักราคาถูกที่เน้นการบอกต่อ (ไม่มีการโฆษณา) ลูกค้านิยมมาพักค้างแรม
เพียงคืนเดียว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ชอบมาเรียนรู้และซึมซับประสบการณ์
จากวิถีชีวิตของชาวบ้าน (ในช่วง 2–3 ปี ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มจํานวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง) รวมถึงผู้สูงอายุที่ชอบพักบ้านไม้เก่า ส่วนวัยรุ่นหนุ่มสาวในวัยทํางานจะไม่ชอบมาพํานัก
เน่ืองจากไม่มีความสะดวกสบายเหมือนกับการพักเกสต์เฮาส์/โรงแรม โดยวัยรุ่นกลุ่มนักศึกษาที่มาใช้บริการโฮมสเตย์
แห่งน้ีนิยมมาเป็นกลุ่มประมาณ 4–5 คน โดยปกติ ในช่วงวันหยุดจะมีลูกค้ามาใช้บริการมากกว่าวันธรรมดา  
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีลูกค้าเข้าพักเป็นจํานวนมากในช่วงวันศุกร์–เสาร์ เน่ืองจาก นักท่องเที่ยวนิยมมาพักที่เชียงคาน
ในช่วงวันหยุด เพราะเชียงคานไม่มีสถานที่/กิจกรรมท่องเที่ยวที่สามารถดึงคนให้พักค้างแรมได้หลายคืน 
ขณะเดียวกันโปรแกรมทัวร์สําหรับแนะนํานักท่องเที่ยวก็มีไม่หลากหลาย (หรือแทบจะไม่มี) ทั้งน้ี ในช่วงฤดูหนาว
ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาพัก 2 คืน (ช่วงวันศุกร์–เสาร์) โดยโฮมสเตย์แห่งน้ีจะติดต่อและนําเสนอข้อมูลของโฮมสเตย์
รวมทั้งการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง Facebook และใช้การบอกต่อเป็นสําคัญ 

สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของโฮมสเตย์แห่งน้ีจะเป็นในเรื่อง
ของการร่วมอนุรักษ์บ้านไม้เก่าที่เป็นหน่ึงในจุดขายที่สําคัญของถนนคนเดินเชียงคาน และยังมีการแบ่งปัน
ประสบการณ์การพํานักในบ้านไม้เก่าให้กับผู้เข้าพัก ซึ่งบ้านไม้เก่าที่อนุรักษ์ไว้เป็นหน่ึงในจุดถ่ายรูปสําคัญ 
บนถนนคนเดินเชียงคาน และยังมีส่วนช่วยดึงดูดให้ผู้มาเย่ียมชมถนนคนเดินแวะซื้อกาแฟและเครื่องด่ืมเมื่อมา
หยุดถ่ายรูปบ้านไม้เก่า โฮมสเตย์ที่เป็นบ้านไม้เก่าแห่งน้ีมีห้องพักที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวจํานวน 2 ห้อง  
เป็นห้องที่พักได้ 2 คน 2 ห้อง และพักได้ 4–5 คน อีก 1 ห้อง โดยคิดค่าบริการในอัตรา 250 บาท/คน/คืน เท่ากัน
สําหรับห้องพักทั้งสองประเภท (ในช่วงที่ให้บริการประมาณ 3 เดือน จะมีรายรับประมาณ 5 หมื่นกว่าบาท/เดือน) 
โดยมีต้นทุนส่วนเพ่ิมที่สําคัญสําหรับการดูแลรักษาบ้านไม้เก่าและการให้บริการโฮมสเตย์ในแต่ละปีดังน้ี 

1) ค่าซ่อมแซมดูแลบ้าน เช่น การเปลี่ยนไม้ที่ผนังที่ผุและชํารุด การเปลี่ยนและซ่อมแซมฝ้าเพดาน 
เป็นต้น ซึ่งมีต้นทุนปีละประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท (ผู้ประกอบการไม่มีเงินทุนที่จะปรับปรุงบ้านใหม่ทั้งหลัง) 

2) ค่าฉีดปลวกปีละ 2 ครั้งๆ ละประมาณ 4,000 กว่าบาท 
3) เครื่องนอนที่ให้บริการในห้องพักจะมีการเปลี่ยนเป็นชุดๆ โดยจะเปลี่ยนฟูกทุกๆ 3–4 ปี  

ซึ่งมีต้นทุนประมาณ 5 พันบาทต่อชุด (ใช้ประมาณ 7 ชุด) ส่วนผ้าห่มใช้การซักเก็บเมื่อไม่มีการใช้งาน ยังไม่เคยมี
การซื้อมาเปลี่ยนใหม่ 

นอกจากต้นทุนดังกล่าวแล้ว ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา โฮมสเตย์ได้เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบประหยัด 
(หลอด LED) แทนหลอดไฟแบบเดิมที่ไม่ประหยัดพลังงาน22 ซึ่งสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ  
10 ต่อเดือน (ปกติค่าไฟฟ้าของโฮมสเตย์แห่งน้ีจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,500 บาท (มีตู้แช่เย็น) แต่หลังจาก
เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟ ทําให้ค่าไฟฟ้าของโฮมสเตย์ลดลงเหลือประมาณเดือนละ 2,000 บาท (หรือลดลง
ประมาณ 500 บาท/เดือน) 

                                                            
22 ผู้ประกอบการจําต้นทุนในการเปล่ียนหลอดไฟไม่ได้ 
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สําหรับในเรื่องของการจัดการขยะ โฮมสเตย์แห่งน้ียังไม่มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เน่ืองจาก 
มองว่ารถที่มาเก็บขยะ (รถของเทศบาลฯ) ไม่ได้มีการเก็บแยกขยะ โฮมสเตย์จึงไม่มีความจําเป็นต้องคัดแยกขยะ  
อย่างไรก็ตาม โฮมสเตย์แห่งน้ีมีการจ่ายค่าเก็บขยะให้กับเทศบาลฯ ในอัตราเดือนละ 30 บาท23 ส่วนการจัดการ 
นํ้าเสียน้ันโฮมสเตย์ไม่ได้มีการปล่อยนํ้าเสียลงแม่นํ้า เน่ืองจากมีบ่อบําบัดในลักษณะของบ่อแซท สําหรับแรงงาน
ที่ใช้ทั้งหมดเป็นแรงงานในครอบครัวจึงไม่มีการจ้างแรงงานภายนอก นอกจากน้ี โฮมสเตย์ยังมีการแนะนําลูกค้า
ให้ไปใช้บริการร้านอาหารและร้านค้าภายในชุมชน ส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการต้องไปจอดรถท่ีวัด (ลูกค้าจะเป็น 
ผู้ที่บริจาคค่าจอดรถให้วัด) โดยทางร้านไม่อนุญาตให้จอดรถหน้าร้าน ปัจจุบันผู้ประกอบการรายน้ีสนใจที่จะ
ขยายกิจการในเรื่องของนวดแผนไทย เน่ืองจาก มีโครงการเข้ามาอบรมให้ฟรี 150 ช่ัวโมง ผู้ประกอบการจึงให้
ภรรยาเข้ารับการอบรมเพ่ือนํามาเปิดให้บริการเพ่ิมเติมในอนาคต 

5.3.2 กรณีตัวอย่างที่พักแรมแบบเกสต์เฮาส์ทีเ่ปน็บ้านไม้เก่า 
เกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีเป็นบ้านไม้เก่าแบบสองช้ัน (เป็นไม้ทั้งหลัง รวมท้ังโครงสร้าง)24 โดยตัวบ้านมีอายุกว่า 

100 ปี และถูกนํามาเปิดดําเนินการให้บริการที่พักแรมโดยขึ้นทะเบียนในลักษณะของโฮมสเตย์25 เมื่อ พ.ศ. 2554 
(9 กันยายน พ.ศ. 2554) มีห้องพักเปิดให้บริการจํานวน 7 ห้อง (มีให้เลือก 2 แบบ คือ ห้องที่พักได้ 2 หรือ 3 คน 
และพักได้ 4 คน โดยภายในห้องพักไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างโทรทัศน์และตู้เย็น) และเป็นห้องพัก 
ของเจ้าของบ้าน 1 ห้อง (เจ้าของบ้านพักร่วมกับผู้เข้าพัก) ห้องพักที่ให้บริการมีการต้ังราคาไว้ที่ประมาณ  
2,500 บาท/ห้อง (พักได้ 2 คน) สําหรับช่วงฤดูท่องเที่ยวระหว่างเดือนธันวาคม–มกราคม (เพ่ือคัดกรองลูกค้าให้มี
คุณภาพมากขึ้น) ส่วนช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวจะให้บริการเพียง 4 ห้อง และลดราคาห้องพักประมาณร้อยละ 40–50 
โดยจะขายห้องพักที่ราคาตํ่าสุดประมาณ 800 บาท/ห้อง (ไม่มีการขายตํ่ากว่าราคาน้ี) สําหรับอาหารเช้า 
ที่ให้บริการผู้เข้าพักจะให้บริการในรูปแบบของการแจกคูปองอาหารให้ผู้เข้าพักไปเลือกรับประทานท่ีร้านอาหาร 
ในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน นอกจากน้ี เกสต์เฮ้าส์แห่งน้ียังมีการให้บริการชุดใส่บาตรข้าวเหนียว (ราคาชุดละ 
100 บาท) แต่มีสัดส่วนของรายรับเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ดังน้ัน รายรับหลักของเกสต์เฮ้าส์จึงมาจากการให้บริการ
ห้องพักเป็นสําคัญ ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีกําไรที่พออยู่ได้ กล่าวคือ มีรายรับเพียงพอจะเป็นค่าแรงของตนเอง
หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว26 

ลูกค้าส่วนใหญ่ของเกสต์เฮ้าส์จะโทรมาจองล่วงหน้า และเป็นลูกค้าที่มาแบบครอบครัวเป็นส่วนมาก 
หรือมาอย่างน้อย 2 คน โดยเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีจะใช้วิธีการติดต่อและทําการตลาดด้วยการบอกต่อแบบปากต่อปาก 
และวิธี inbox กับลูกค้าโดยตรง (บางรายใช้การติดต่อสอบถามผ่านทาง LINE) ทั้งน้ีเน่ืองจากตัวอาคารของเกสต์เฮ้าส์
เป็นบ้านไม้เก่าโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ จึงเป็นหน่ึงในสิ่งที่ช่วยดึงดูดลูกค้า แต่เป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่สนใจ

                                                            
23 เทศบาลมีแนวทางท่ีจะเก็บค่าจัดการขยะจากร้านค้าในอัตรา 60 บาท/เดือน แต่ยังไม่มีการออกเป็นเทศบัญญัติ 
24 บริเวณถนนคนเดินเชียงคานมีบ้านไม้เก่าในลักษณะน้ีไม่ถึง 10 หลัง ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้แบบโมเดิร์นมากขึ้น (โครงสร้างเป็นปูนแล้วหุ้มด้วยไม้) 
เนื่องจากเทศบาลตําบลเชียงคานได้ประกาศในเทศบัญญัติให้บ้านในบริเวณถนนคนเดินต้องเป็นบ้านไม้ มิใช่ประกาศให้อนุรักษ์บ้านไม้เก่า 
25 ที่พักแรมท่ีมีจํานวนห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง และมีจํานวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม แต่ต้อง
ดําเนินการจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมกับกรมการปกครอง 
26 ผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกในการให้ข้อมูลรายรับใดๆ 
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และชอบบ้านไม้เก่า ทั้งน้ีด้วยราคาห้องพักและการเป็นบ้านไม้เก่า กลุ่มลูกค้าจึงเป็นตลาดคุณภาพและตลาดเฉพาะ 
ที่ชอบบรรยากาศที่เสมือนบ้านตนเอง (feel at home) 

ในแต่ละปีเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีจะมีต้นทุนการดําเนินงานหลักๆ ในเรื่องของค่าไฟฟ้าและค่านํ้าประปา  
ซึ่งถ้าเป็นในช่วงฤดูท่องเที่ยวจะมีค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 5,000–8,000 บาท ส่วนค่านํ้าประปาจะอยู่ที่
ประมาณเดือนละ 2,000 กว่าบาท27 (มีต้นทุนค่าไฟฟ้าในการดูดนํ้ามาลงแท็งก์กักเก็บเพ่ือใช้ในห้องพัก เน่ืองจาก
มีการแย่งใช้นํ้าในช่วงฤดูท่องเที่ยว) สําหรับในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวค่าไฟฟ้าจะเหลือประมาณ 1,000 กว่าบาท/เดือน 
นอกจากต้นทุนทั้งสองส่วนแล้ว ในแต่ละปีจะมีต้นทุนการฉีดปลวกประมาณปีละ 9,000 บาท (ราคาค่าฉีดปลวก
ครั้งแรก 15,000 บาท และหลังจากน้ันในแต่ละปีหากไม่พบเส้นทางปลวก บริษัทกําจัดปลวกจะคิดราคา 9,000 บาท 
แต่ถ้าพบเส้นทางปลวกจะคิดราคา 15,000 บาท) 

สําหรับการดูแลบํารุงรักษาระเบียงบ้านที่เป็นไม้ ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนเป็นไม้เทียม มีต้นทุนในการ
เปลี่ยนทุกๆ 3–4 ปี โดยมีต้นทุนในการเปลี่ยนประมาณ 6–7 หมื่นบาท/ครั้ง พ.ศ. 2563 เกสต์เฮ้าส์แห่งน้ี 
เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านไม้เก่าไปแล้วประมาณ 3–4 แสนบาท ซึ่งโดยปกติจะมีค่าดูแลบ้านประมาณปีละ  
5 หมื่นบาท และจะมีการดูแล-ซ่อมแซมครั้งใหญ่ในทุกๆ 3–4 ปี28 

ส่วนการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ี 
มีการจัดการและการดําเนินงานในบางประเด็นพอสรุปได้สังเขปดังน้ี29 

1) การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและนํ้า โดยทางเกสต์เฮ้าส์ได้เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED  
เกือบทั้งหมด (ประมาณร้อยละ 99) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลว่า การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED 
ทําให้ค่าไฟฟ้าลดลงไม่มาก เน่ืองจาก โดยปกติแล้วเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีจะปิดไฟในเวลาประมาณ 4 ทุ่ม นอกจากในเรื่อง
ของการเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว ที่ผ่านมายังได้มีการเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟ (มีสัญลักษณ์เบอร์ห้า) 
ซึ่งจากเดิมเคยใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 BTU ในห้องพักแต่ละห้อง เมื่อครบอายุการใช้งานก็เปลี่ยนมาใช้
เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นระบบ inverter ซึ่งมีการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าระบบเดิม 

สําหรับในเรื่องของการประหยัดนํ้า เกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีมีการดําเนินการโดยใช้ระบบชักโครกที่เป็น
ระบบ 3 กับ 6 ลิตรในเคร่ืองเดียวกัน แต่ไม่เห็นความแตกต่างว่าสามารถประหยัดนํ้าได้เมื่อเทียบกับของเดิมที่เป็น
ชักโครกแบบ 8 หรือ 10 ลิตร 

2) การจัดการขยะ เกสต์เฮ้าส์แห่งนี้มีการคัดแยกขยะและนําขยะส่วนที่สามารถขายได้  
(ขยะรีไซเคิล) ไปขายแล้วนํารายได้มอบให้กับแม่บ้านที่มาดูแลทําความสะอาด ทั้งน้ี ภายในเกสต์เฮ้าส์มีการใช้
ขวดแก้วแทนขวดพลาสติก มีบ่อดักไขมัน และมีถุงผ้าให้ผู้เข้าพักยืมใช้ได้ 

                                                            
27 เนื่องจากในห้องพักไม่มีตู้เย็น และโทรทัศน์ ดังนั้นค่าไฟฟ้าของเกสต์เฮ้าส์แห่งนี้จึงเป็นในเร่ืองของค่าไฟฟ้าในส่วนของหลอดไฟให้แสงสว่าง 
เคร่ืองปรับอากาศ และค่าซัก-รีดผ้าเช็ดตัวและชุดเคร่ืองนอน ซึ่งส่วนใหญ่ความส้ินเปลืองของการใช้ไฟฟ้าจะอยู่ที่การซัก-รีดผ้า และในช่วงฤดูฝนก็จะมี
การใช้เคร่ืองอบผ้าด้วย ส่วนนอกฤดูฝนจะใช้วิธีการตากแดดแทนการอบ 
28 ในชุมชนเชียงคานขาดช่างฝีมือที่จะมาซ่อมแซมส่ิงต่างๆ ต้องใช้ช่างฝีมือจากตัวจังหวัดเลย ทําให้มีต้นทุนสูง 
29 เกสต์เฮ้าส์แห่งนี้มีการจัดการและการดําเนินงานที่ให้ความสําคัญกับประเด็นทางด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งใน พ.ศ. 2563 เกสต์เฮ้าส์แห่งนี้ไม่ได้สมัคร 
เพ่ือเข้ารับการประเมินมาตรฐานโรงแรมสีเขียวเน่ืองจากยังไม่มีความพร้อม แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้ามาตรวจสอบและให้คําแนะนํา 
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3) การใช้แรงงาน เกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีมีการใช้แรงงานในท้องถิ่น ซึ่งในช่วงฤดูท่องเที่ยวจะมีการจ้าง
แรงงานในลักษณะของการจ้างรายวันประมาณ 3–4 คน ขณะที่ในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวจะจ้างแรงงานเพียง 2–3 คน 
(เป็นการจ้างแรงงานมาเพื่อทําความสะอาดห้องพักเป็นรายห้อง) นอกจากนี้ ในบางครั้งยังมีการจ้างแม่บ้าน
แบบรายเดือนด้วย 

นอกจากประเด็นทั้งสามแล้ว เกสต์เฮ้าส์แห่งน้ียังให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัย โดยม ี
การติดต้ัง CCTV รวมท้ังมีถังดับเพลิงประมาณ 4–5 ถัง เพ่ือใช้ในกรณีที่เกิดไฟไหม้30 รวมท้ังมีที่จอดรถเพ่ือบริการ
ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่พัก (อยู่บริเวณซอย 15 ขณะที่เกสต์เฮ้าส์ต้ังอยู่ที่ประมาณซอย 11) โดยได้มีการลงทุน
สําหรับที่จอดรถไปแสนกว่าบาท (เป็นค่าใช้จ่ายในการลงหินคลุกและทํารั้ว) อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถนํารถไปจอด
ที่วัดป่ากลางแล้วบริจาคเงินค่าที่จอดรถให้กับทางวัดก็ได้ 

5.3.3 กรณีตัวอย่างที่พักแรมแบบเกสต์เฮาส์ทีเ่ปน็บ้านไม้ที่ก่อสร้างใหม่ 
เกสต์เฮาส์ที่เป็นกรณีตัวอย่างน้ี เป็นเกสต์เฮาส์ระดับสามดาวที่มีจํานวนห้องพัก 9 ห้อง โดยมีด้านหน่ึง

ติดกับถนนคนเดินเชียงคาน และอีกด้านหนึ่งอยู่ติดกับแม่นํ้าโขง (สามารถมองเห็นวิวแม่นํ้าโขง) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2554 
(เปิดให้บริการคร้ังแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554) โดยร้ือบ้านเก่าแล้วสร้างใหม่ด้วยไม้ในลักษณะบ้านไม้ 
แบบห้องแถวสองช้ันสองคูหาที่เป็นรูปแบบเดิมของบ้านบริเวณถนนริมโขงในยุคที่คนจีนเข้ามาพํานักอาศัย 
เพ่ือทําการค้าในช่วง 70–90 ปีที่ผ่านมา น่ันคือตัวบ้านจะเป็นห้องแถวท่ีเป็นไม้ มีทั้งที่เป็นแบบช้ันเดียวและสองชั้น 
(ธิป ศรีสกุลไชยรัก, 2561) เน่ืองจากเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ียังคงลักษณะของบ้านไม้แบบเดิม ซึ่งถือเป็นจุดขายที่สําคัญ 
จึงทําให้สามารถขายห้องพักได้ในราคาที่สูงกว่าที่พักแรมในลักษณะอ่ืนๆ กล่าวคือ หากเป็นที่พักแรม/โรงแรม
ทั่วไปที่ห้องพักเป็นปูน (โดยมีลักษณะและรูปแบบเหมือนกัน) จะสามารถขายได้ในราคาประมาณ 400 บาท/ห้อง/คืน 
แต่ถ้าเป็นที่พักแรม/โรงแรมที่เป็นบ้านไม้ (หรือตกแต่งด้วยไม้ทั้งหมด แต่ตัวโครงสร้างเป็นปูน) จะสามารถ
บวกราคาเพิ่มได้อีกประมาณ 300 บาท/ห้อง/คืน และหากห้องพักอยู่ติดกับถนนคนเดินเชียงคาน ก็จะสามารถ
บวกราคาได้อีก 300 บาท/ห้อง/คืน ส่วนห้องพักที่อยู่ใกล้แม่นํ้าโขง (หรือสามารถมองเห็นวิวแม่นํ้าโขง) ก็จะสามารถ
บวกราคาเพ่ิมได้อีก 300 บาท/ห้อง/คืน ขณะที่การมีสถานที่จอดรถก็สามารถบวกราคาห้องพักเพ่ิมได้อีก  
200 บาท/ห้อง/คืน สําหรับช่วงฤดูหนาวที่เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว (โดยเฉพาะช่วงที่มีหมอกหรือช่วงปลายปี) ก็สามารถ
บวกราคาเพ่ิมได้อีกประมาณ 500 บาท/ห้อง/คืน ดังน้ัน โดยรวมแล้วในช่วงฤดูหนาวห้องพักของที่พักแรม/โรงแรม
ที่อยู่ติดกับถนนคนเดินเชียงคานหรืออยู่ติดแม่นํ้าโขงจะสามารถต้ังราคาห้องพักได้สูงถึง 2,000 บาท/ห้อง/คืน 

พ.ศ. 2563 เกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับทองแดง (Green Hotel 
Bronze Class)31 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของโรงแรมสีเขียวจนทราบว่า หัวใจของมาตรฐานโรงแรมสีเขียวสําหรับที่พักแรม คือ การเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน ดังน้ันจึงใช้เวลาเพียง 2–3 เดือน ในการเตรียมตัวเพ่ือเข้ารับประเมิน
มาตรฐานโรงแรมสีเขียว ซึ่งสามารถทําได้ง่ายสําหรับเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ี เน่ืองจากเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีไม่มีการซักอบรีด
                                                            
30 ต้ังแต่เปิดเมืองเพ่ือรับการท่องเท่ียว เชียงคานมีไฟไหม้เพียงคร้ังเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2563 ได้มีโครงการซักซ้อมการอพยพ 
ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ในบริเวณถนนคนเดินด้วย 
31 พ.ศ. 2563 มีที่พักแรมในเชียงคาน ได้ green hotel ระดับ Bronze Class จํานวน 2 แห่ง และ Silver Class จํานวน 1 แห่ง 
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ผ้าเช็ดตัวหรือชุดเคร่ืองนอนจึงประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า ดังน้ันส่วนใหญ่จึงเป็นการปรับการดําเนินงานและ 
การจัดการเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ/มีการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุ 
ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้า (หรือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า) ได้น้อยมาก เนื่องจาก เกสต์เฮ้าส์แห่งนี้มีการจัดการ
และการดําเนินงานที่เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้ว เช่น ได้มีการเปลี่ยนหลอดไฟจากเดิมที่เป็น 
หลอดตะเกียบซึ่งมีราคาถูก มาเป็นหลอดแบบ LED ที่มีอายุการใช้งานนานกว่าและประหยัดมากกว่า (แต่ยังไม่ม ี
การใช้โซล่าเซลล์) ส่วนการประหยัดและใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ใช้วิธีติดป้ายเพ่ือขอความร่วมมือจากผู้เข้าพัก
ให้ช่วยกันประหยัดนํ้า สําหรับการจัดการขยะได้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล (โดยเฉพาะขวดพลาสติก) แล้วนําไปขาย 
นอกจากน้ี การที่เกสต์เฮ้าส์ใช้วิธีการแจกคูปองให้กับผู้เข้าพักเพ่ือให้ไปทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารที่ต้ังอยู่ภายใน
ชุมชนแทนการจัดบริการอาหารเช้าเองภายในโรงแรมจึงทําให้ไม่มีเศษอาหารที่เป็นขยะอินทรีย์ (organic) 

กลุ่มลูกค้าที่เข้าพักเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีมีหลากหลายประเภท แต่กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวเป็นกลุ่มลูกค้าที่มา
ใช้บริการมากที่สุด และในช่วงฤดูหนาว (ฤดูกาลท่องเท่ียวของเชียงคาน) ก็จะมีลูกค้ามาพักจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ลูกค้าจากภาคใต้จะนิยมเดินทางมาเพ่ือสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นของเชียงคาน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าส่วนใหญ่ของ
เกสต์เฮ้าส์แห่งน้ี เป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยที่กลับมาใช้บริการซ้ํา โดยประมาณร้อยละ 50 เป็นกลุ่มลูกค้าที่เคยมาใช้
บริการแล้วประมาณ 4–5 ครั้ง 

เกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีมีลักษณะเป็นการดําเนินธุรกิจภายในครัวเรือน และจ้างแรงงานภายในท้องถิ่นหรือ
หมู่บ้าน ร่วมกับการจ้างแรงงานจาก สปป. ลาว เน่ืองจากมีค่าจ้างแรงงานตํ่ากว่าแรงงานที่เป็นคนไทย และแรงงาน
ที่เป็นคนไทยจะไม่ทํางานบางประเภท (คนไทยมีสิทธิเลือกทํางานมากกว่าแรงงานจาก สปป. ลาว) โดยในการดําเนิน
ธุรกิจที่พักแรมมีต้นทุนคงที่สูง (ค่าก่อสร้างและตกแต่ง รวมถึงการลงทุนซื้อที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ซึ่งเกสต์เฮ้าส์
แห่งน้ีลงทุนซื้อที่ดินสําหรับเป็นที่จอดรถประมาณ 2–3 ล้านบาท) แต่มีต้นทุนผันแปรตํ่า โดยในแต่ละเดือนจะม ี
ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 5,000–10,000 บาท (ในห้องพักไม่มีตู้เย็น) สําหรับค่านํ้าประปาจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ประมาณ 1,000 กว่าบาท นอกจากน้ียังมีค่าใช้จ่ายในเร่ืองของการเก็บขนขยะ ซึ่งในแต่ละปีจะจ่ายค่าเก็บขนขยะ
ให้กับเทศบาลฯ ประมาณ 1,000 กว่าบาท สําหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านไม้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปกติ 
เน่ืองจาก ที่ผ่านมาเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีได้มีการซ่อมบํารุงคร้ังใหญ่ 1 ครั้ง ด้วยการเสริมฝาผนังด้วยคอนกรีต  
(เปลี่ยนจากไม้มาเป็นคอนกรีต) แล้วใช้ไม้หุ้มไว้ด้านนอก (เน่ืองจากไม้เมื่อโดนแดดโดนฝนเป็นระยะเวลานานๆ  
จะเกิดการผุกร่อน และโดยปกติในช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาในเรื่องของฝนที่สาดเข้ามาในตัวเกสต์เฮ้าส์ 
ผู้ประกอบการจึงตัดสินใจปรับปรุงฝาผนังใหม่) 

สําหรับความคิดเห็นต่อแนวทางการดําเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบน้ัน 
เจ้าของเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีมีความเห็นว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นการดําเนินงานและการจัดการที่ควร
คํานึงถึง 1) สิ่งแวดล้อม 2) การกระจายรายได้ในชุมชน32 และ 3) การอนุรักษ์วิถีชุมชนให้เหมือนเดิม ไม่ให้มี 
การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของการท่องเที่ยว 

                                                            
32 การท่องเท่ียวของเชียงคานยังกระจุกตัวอยู่บริเวณถนนคนเดิน (ถนนริมโขง) จึงต้องทําให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ไปยังพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆ โดยพยายาม
สนับสนุนให้แต่ละซอยมีการจําหน่ายอาหารที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ข้าวปุ้นน้ําแจ่ว แหนมคลุก เป็นต้น ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการกระจาย 
ผู้มาเยือนไปยังซอยต่างๆ (กระจายผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว) 



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 
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แม้ว่าเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีจะได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ แต่ก็มีต้นทุนหรือได้รับ
ผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยวในเร่ืองของส่ิงแวดล้อม ได้แก่ กลิ่น โดยผลกระทบในเรื่องของกลิ่นเกิดจาก 
ร้านอาหารที่ต้ังอยู่ติดกับเกสต์เฮ้าส์ ซึ่งบางคร้ังไม่เปิดเคร่ืองดูดกลิ่นจึงส่งผลให้มีกลิ่นจากการประกอบอาหารเข้ามา
ในเกสต์เฮ้าส์และห้องพักของลูกค้า (มีการกระทบกระท่ังกับร้านอาหารอยู่เสมอ) นอกจากน้ี ยังมีกลิ่นจากห้องนํ้า  
กลิ่นจากท่อนํ้าบริเวณด้านหน้าของเกสต์เฮ้าส์ที่เป็นท่อนํ้าทิ้ง ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้พยายามแก้ไขโดยการ 
ขุดลอกท่อ ทําให้ปัญหาดังกล่าวบรรเทาลง ในขณะที่ปัญหากลิ่นจากท่อนํ้าทิ้งด้านหลังของเกสต์เฮ้าส์ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข ปัญหาดังกล่าวมาจากการที่ร้านอาหารท้ิงเศษอาหารลงท่อนํ้าทิ้งโดยตรง ดังน้ันเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ี 
จึงมีการปรับท่อนํ้าทิ้งให้ไหลไปทางอ่ืนซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาในเรื่องกลิ่นจากท่อนํ้าทิ้งลงได้ ส่วนปัญหาเร่ือง
กลิ่นอาหารยังคงอยู่ เน่ืองจาก ร้านอาหารที่อยู่ติดกับเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีไม่ได้เปิดใช้งานเครื่องดูดกลิ่นในบางครั้ง 
จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง (แต่ไม่รุนแรง) ระหว่างเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีกับร้านอาหารท่ีอยู่ติดกัน 

5.3.4 กรณีตัวอย่างที่พักแรมแบบโรงแรมประเภทบูติกโฮเทล 
โรงแรมแห่งน้ีเป็นโรงแรมประเภทบูติก ที่เปิดดําเนินการมาต้ังแต่ พ.ศ. 2555 โดยเป็นการปรับปรุง

อาคารเดิมที่เป็นโกดังเก่า ภายใต้แนวคิดที่ต้องการอนุรักษ์และปรับปรุงบ้านเก่าที่สร้างด้วยไม้ และมีแรงจูงใจ 
ในการทําโรงแรมเชิงอนุรักษ์บ้านไม้เก่าที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และน้ํา คือ 1) การประหยัดต้นทุนผันแปร/การท่ีค่าดําเนินงานในระยะยาวลดลง และ 2) การอนุรักษ์บ้านไม้เก่า
และเมืองเก่าบริเวณถนนริมโขง โดยเริ่มคิดทําเป็นบูติกโฮเทล (ก่อน พ.ศ. 2555 อาคารบ้านเรือนบริเวณถนนริมโขง 
ส่วนใหญ่จะถูกทิ้งร้าง ส่วนตัวโรงแรมแห่งน้ีเดิมเป็นโกดังเก็บของที่ค้าขายกับ สปป. ลาว33) ด้วยการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของอาคารให้เป็นคอนกรีตแต่ด้านนอกใช้ไม้ที่เป็นไม้เก่าจากบ้านเดิม (ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงแรม) และโกดัง 
เก็บของมาตกแต่ง (โรงแรมใช้ไม้เก่าและเคร่ืองเรือนไม้เก่าในการตกแต่งสถานที่ ส่วนตัวโครงสร้างตึก 
เป็นคอนกรีตเพ่ือความแข็งแกร่งและคงทน) โดยลงทุนครั้งแรกประมาณ 1 ล้านบาท มีห้องพักให้บริการจํานวน 
20 ห้อง และมีการจดทะเบียนเป็นโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย สําหรับโรงแรมแห่งน้ี ภาพของการใช้ไม้ในการ
ก่อสร้างและตกแต่ง รวมทั้งการนําเสนอภาพโรงแรมเชิงอนุรักษ์ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์บ้านไม้เก่าเป็นการเพ่ิม
มูลค่า (หรือคุณค่า) ให้กับโรงแรม ทําให้สามารถขายห้องพักได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่พักทั่วไป ซึ่งถ้าหากเป็น 
ตึกคอนกรีตธรรมดาจะสามารถขายห้องพักได้ในราคาคืนละ 500 บาท/คืน แต่เน่ืองจากโรงแรมแห่งน้ีมีการใช้ไม้เก่า
ในการตกแต่งจึงสามารถขายห้องพักได้ในราคา 1,500 บาท/คืน 

พ.ศ. 2563 โรงแรมแห่งน้ีได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับเงิน (Green Hotel 
Silver Class) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าน้ีโรงแรมเคยได้รับรางวัลในเรื่องของการ
เป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ เน่ืองจากโรงแรมไม่อนุญาตให้ผู้ เข้าพักสูบบุหรี่ในห้องหรือพ้ืนที่บริเวณโรงแรม  
โดยผู้ประกอบการมองว่าการได้รับการรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับเงิน ช่วยในเรื่องของการทํา
การตลาดเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าของโรงแรมมีความสนใจและ
ให้ความสําคัญกับความเป็นโรงแรมสีเขียว (green hotel) เพ่ิมขึ้น (ขณะที่ความเป็นโรงแรมสีเขียวช่วยในเรื่อง
                                                            
33 เดิมทําอาชีพค้าขายกับ สปป. ลาว โดยส่งปลาร้าและพืชไร่ไปขาย แล้วซื้อปอกับฝ้ายกลับมา 
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ของการประหยัดต้นทุนในการดําเนินงานของผู้ประกอบการ) โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นจะให้ความสําคัญในเรื่อง 
ความเป็นโรงแรมสีเขียวมากเป็นพิเศษ ส่วนตลาดสิงค์โปร์จะชอบบ้านไม้หรือเคร่ืองเรือนที่ทําด้วยไม้ สําหรับ 
ตลาดคนไทยไม่สนใจทั้งเรื่องโรงแรมสีเขียวและบ้านไม้ 

ปัจจุบัน โรงแรมขายห้องพักในราคา 1,600 บาท/ห้อง/คืน34 แต่หากเป็นห้องที่มองเห็นถนนคนเดิน 
(city view) จะขายในราคาห้องละ 1,700 บาท/ห้อง/คืน ส่วนวิวแม่ นํ้าโขงจะขายห้องพักในราคาห้องละ  
1,800 บาท/ห้อง/คืน โดยราคาดังกล่าวจะรวมอาหารเช้าที่อยู่ในรูปแบบของการให้คูปองกับผู้ เข้าพัก 
เพ่ือไปทานอาหารเช้าที่ร้านขายอาหารในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน (เป็นการ outsource อาหารเช้าให้กับ
ร้านอาหารในท้องถิ่นที่เป็นเพ่ือนบ้านกัน เช่น ร้านข้าวเปียกปากซอย 20 ร้านลาดพร้าว 101 (ซึ่งปัจจุบันได้ย้าย
ออกไปอยู่นอกบริเวณถนนคนเดินแล้ว) ร้านแม่งามอ่ิมอร่อย เป็นต้น) โดยในช่วงนอกฤดูท่องเท่ียว โรงแรมจะมีการ
ปรับลดราคาห้องพัก ส่วนช่วงฤดูท่องเที่ยว คือ ตุลาคม–มกราคม จะขายในราคาปกติ ทั้งน้ี ในช่วงก่อนเกิดการแพร่
ระบาดของโควิด-19 (พ.ศ. 2562) โรงแรมมีรายรับจากการขายห้องพักประมาณปีละ 7–8 ล้านบาท  
ซึ่งเป็นรายรับที่โรงแรมสามารถใช้หมุนเวียนในการดําเนินงานได้ในแต่ละปี แต่การระบาดของโควิด-19 ทําให้ 
โรงแรมมีรายรับลดลงเน่ืองจากมีผู้มาใช้บริการลดลง แต่ก็ไม่สามารถปิดโรงแรมได้ด้วยเหตุผลที่ว่า หากมีการปิด
โรงแรม (ช่ัวคราว) แล้ว การเปิดดําเนินการใหม่จะมีต้นทุนที่สูงกว่าการเปิดให้บริการไปเร่ือยๆ ภายใต้การควบคุม
ต้นทุนให้ตํ่าที่สุด 

ผู้เข้าพักโรงแรมแห่งน้ีส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่มีกําลังซื้อ หรือเป็นกลุ่ม high-end ส่วนตลาดต่างประเทศ
มีน้อยมากเมื่อเทียบกับคนไทย เช่น ตลาดญี่ปุ่น เป็นต้น ผู้เข้าพักประมาณร้อยละ 80 ของผู้เข้าพักทั้งหมด จะพักคืน
เดียว โรงแรมจะมีผู้มาพักทุกเดือนแต่จะมีจํานวนมากน้อยแตกต่างกัน โดยมีนักท่องเที่ยวมาพักมากในช่วงวันหยุด 
สุดสัปดาห์ (ศุกร์–อาทิตย์) โรงแรมใช้ราคาในการคัดกรองลูกค้า และมีเง่ือนไขที่สําคัญว่า ลูกค้าที่เข้าพักต้องไม่ส่ง
เสียงดัง โดยเฉพาะหลังช่วงเวลา 4 ทุ่ม (22.00 น.) ดังน้ันจึงไม่เป็นที่นิยมของลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น หรือผู้ที่ต้องการ 
มาสังสรรค์กับเพ่ือน ลูกค้ากว่าร้อยละ 30 เป็นกลุ่มครอบครัว ที่เหลือเป็นวัยทํางาน/มาทํางาน โรงแรมใช้การทํา
การตลาดหรือการหาลูกค้าทั้งที่เป็นการติดต่อผ่านเอเย่นต์ (ในแต่ละวันจะให้โควตากับเอเย่นต์ 4 ห้องต่อวัน)  
และเว็ปไซต์ (web-site) ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะติดต่อเพ่ือเข้าพักกับโรงแรมโดยตรง 

โรงแรมแห่งน้ีเป็นโรงแรมในเชิงอนุรักษ์ (มีแนวคิดที่ต้องการอนุรักษ์และปรับปรุงบ้านเก่า) โดยมี
แรงจูงใจในการดําเนินธุรกิจโรงแรมในรูปแบบดังกล่าว คือ 1) การดําเนินการธุรกิจโรงแรมในเชิงของการอนุรักษ์จะ
ช่วยลดต้นทุนผันแปรของการดําเนินงาน และทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในระยะยาวลดลง และ  
2) การดําเนินการดังกล่าวเป็นการช่วยให้มีโอกาสได้อนุรักษ์บ้านไม้เก่าที่ เป็นมรดกตกทอด รวมท้ังได้ม ี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ความเป็นชุมชนเก่าบริเวณถนนริมโขงของเชียงคาน นอกจากน้ี ผู้ประกอบการได้ให้
ความคิดเห็นว่าการจัดการและการดําเนินการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นการจัดการ 
และการดําเนินการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน ไม่สร้างภาระและ/ปัญหาให้กับชุมชน ชุมชนต้องโต 
ไปด้วยกัน (เพ่ือนบ้านกับชุมชนต้องโตไปด้วยกัน) หรืออาจกล่าวได้ว่า “ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการ 

                                                            
34 พ.ศ. 2555 ที่เป็นการเร่ิมต้นดําเนินกิจการ โรงแรมขายห้องพักในราคา 1,500 บาท/ห้อง/คืน 
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และการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ คือ การไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน” โดยโรงแรม 
มีการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในบางประเด็น พอสรุปเป็นสาระสําคัญ 
ได้ดังน้ี (ตารางที่ 5.2) 

1) การจัดการและการดําเนินงานที่ทําให้เกิดการประหยัดพลังงาน 
การก่อสร้างโรงแรมแห่งน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดการประหยัดพลังงาน จึงให้ความสําคัญ

กับการออกแบบอาคารที่ใช้แสงสว่างจากภายนอกแทนการใช้หลอดไฟให้แสงสว่าง35 ส่วนหลอดไฟที่ใช้ภายใน
โรงแรมเป็นหลอดแบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ก่อนที่ในปัจจุบันจะเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ทั้งหมด 
เน่ืองจากได้มีการคํานวณต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยการใช้งานแล้วพบว่า หลอดไฟแบบ LED แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่า 
แต่มีระยะเวลาการใช้งานนานกว่า และมีต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ประหยัดกว่า ดังน้ันจึงต้องมองในระยะยาว 
/อายุของการใช้งานไม่ควรมองเพียงราคาซื้อเท่าน้ัน36 นอกจากน้ี ยังมีการใช้ระบบไฟฟ้าที่เป็นโซล่าเซลล์ในการ 
ให้แสงสว่างในบริเวณที่จอดรถ 

2) การจัดการและการดําเนินงานที่ทําให้เกิดการลดการใช้นํ้า 
โรงแรมมีการใช้ก๊อกนํ้าแบบประหยัดนํ้า (แบบฟองฟู่) ส่วนชักโครกใช้แบบตักนํ้าราด ซึ่งใช้นํ้า

ประมาณ 1-2 ลิตร/ครั้ง แทนการใช้ชักโครกแบบใช้นํ้า 6 ลิตร/ครั้ง เน่ืองจาก ในขณะนั้น (พ.ศ. 2555) ไม่มี 
ชักโครกแบบประหยัดที่ใช้นํ้าแบบ 3 กับ 6 ลิตร ในตัวเดียวกัน นอกจากน้ี ยังมีการขอความร่วมมือกับผู้เข้าพัก 
ที่พักแรมต้ังแต่ 2 คืนขึ้นไป (ซึ่งมีเพียงร้อยละ 20 เท่าน้ัน) ให้ใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ํา ซึ่งผู้เข้าพักส่วนใหญ่ก็ยินดีให้ 
ความร่วมมือ 

3) การจัดการและการดําเนินงานที่ทําให้เกิดการลดการก่อขยะ 
โรงแรมมีการรณรงค์และสนับสนุนให้มีการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยมีถุงผ้าให้ลูกค้าหยิบยืม

ไปใช้ มีการใช้นํ้าด่ืมที่เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติก ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการก่อขยะ โดยหันมาใช้ป่ินโต 
ในการบรรจุอาหารมารับประทาน หรือใช้แก้วส่วนตัวทุกคร้ังที่มีการซื้อเครื่องด่ืมและกาแฟ นอกจากน้ี ยังให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนําของที่ใช้แล้วมาทําให้เกิดประโยชน์ เช่น มีการนํา
ผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วและไม่สามารถใช้งานต่อได้มาชุบซีเมนต์ก่อนทําเป็นกระถางต้นไม้เพ่ือใช้ตกแต่งโรงแรม มีการคัด
แยกขยะแล้วนําไปขายโดยนําเงินที่ได้รับจากการขายขยะรีไซเคิลมาเป็นกองกลางเพ่ือใช้ซื้อของขวัญสําหรับการจับ
ฉลากในช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ภายในโรงแรม 

4) การจัดการที่ไม่ทําให้เกิดผลกระทบต่อสังคม-วัฒนธรรม 
โรงแรมขอความร่วมมือจากผู้เข้าพักไม่ให้ส่งเสียงดัง โดยเฉพาะหลังช่วงเวลา 4 ทุ่ม (22.00 น.)

ตามข้อกําหนดของธรรมนูญชุมชน โดยทุกคนในชุมชนร่วมกันกํากับดูแล ภายใต้การบังคับใช้และการให้ความร่วมมือ
ของตํารวจ ในการเข้ามาดูแลตักเตือนหากมีผู้ละเมิดส่งเสียงดังหลังช่วงเวลาสี่ทุ่ม 
 

                                                            
35 ผู้ประกอบการมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จึงทราบต้นทุนการก่อสร้างและราคาของวัสดุอุปกรณ์เป็นอย่างดี 
36 ควรมีการให้ความรู้กับผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พักแรมเร่ืองหลอดไฟกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
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5) การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น 
แรงงานที่ทํางานในโรงแรม (ประมาณ 5 คน) เป็นคนเชียงคานทั้งหมด37 ส่วนของตกแต่ง

ภายในโรงแรมเกือบทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนและเป็นเคร่ืองเรือนในบ้านหลังเก่า (ก่อนรื้อมาทําโรงแรม) 
นอกจากน้ี โรงแรมยังเปิดให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเช่าพ้ืนที่หน้าโรงแรมที่อยู่ติดถนนคนเดินเพ่ือขายสินค้าให้กับ 
ผู้ที่มาเดินถนนคนเดินเชียงคาน รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับคนท้องถิ่น โดยเปิดให้ใช้บริเวณด้านหน้า
ของโรงแรมในการนําเสนอขายชุดใส่บาตรข้าวเหนียวให้กับนักท่องเที่ยวได้โดยไม่คิดค่าเช่า38 และยังเปิดให้
พนักงานของโรงแรมให้บริการเช่าผ้าซิ่นกับผู้เข้าพัก ซึ่งทําให้พนักงานได้รับรายได้เพ่ิมเติม นอกจากน้ี โรงแรมยังมี
การแนะนําให้ผู้มาพักไปเย่ียมชมและท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียง มีการส่งต่อลูกค้าให้กับที่พัก
หรือร้านค้าภายในชุมชน 

เน่ืองจาก โรงแรมแห่งน้ีมีการวางแผนมาต้ังแต่การเร่ิมก่อสร้างโรงแรมว่า ต้องการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าและการใช้นํ้า จึงไม่สามารถระบุถึงผลของการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่าง
รับผิดชอบออกมาในลักษณะที่เป็นตัวเงินได้ (ทั้งในกรณีของต้นทุน และผลประโยชน์) อย่างไรก็ตาม  
หากพิจารณาในเรื่องของการร่วมกันอนุรักษ์และช่วยรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นถนนคนเดินของเชียงคาน 
ที่มีภาพของอาคารบ้านไม้เก่าเป็นหน่ึงในภาพลักษณ์และบรรยากาศที่สําคัญของถนนคนเดินของเชียงคาน  
จะพบว่า โรงแรมแห่งน้ีต้องแบกรับภาระในการดูแลซ่อมแซมพ้ืนที่ในส่วนที่เป็นไม้ทุกปี โดยมีต้นทุนในการกําจัด
และป้องกันปลวกปีละประมาณ 9,000 บาท (เป็นค่าฉีดปลวก) นอกจากน้ี ยังมีค่าใช้จ่ายในซ่อมแซมไม้ประมาณ 
60,000 บาท/ปี (เป็นค่าซ่อมบํารุงอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงแรม)39 

ตารางที่ 5.2 การจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของโรงแรม 
รายการ กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

การลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม 

1) การจัดการและการดําเนินงานท่ีทําให้เกิด
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

- ออกแบบตัวอาคารเพื่อให้แสงจากภายนอกเข้ามาในตัวอาคารมากขึ้น 
เพ่ือลดการใช้หลอดไฟ 

- การใช้หลอดไฟแบบ LED ท่ีประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
- ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้า 
- ใช้เสาไฟที่เป็นระบบโซล่าเซลล์ในพ้ืนท่ีกลางแจ้งนอกห้องพัก

2) การจัดการและการดําเนินงานท่ีทําให้เกิด
การลดการใช้น้ํา 

- ใช้ชักโครกแบบตักราด 
- ใช้ก๊อกน้ําแบบประหยัด  
- การขอความร่วมมือให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซํ้า (กรณีท่ีพัก 2 คืนข้ึนไป)

 

                                                            
37 ต้นทุนการพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญและเป็นต้นทุนที่มีมูลค่าสูงสุด โรงแรมลงทุนในการฝึกการให้บริการ การปลูกฝังแนวคิดให้สอดคล้อง 
และมุ่งไปในเป้าหมายเดียวกัน 
38 การใส่บาตรข้าวเหนียวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสําคัญที่นักท่องเท่ียวนิยมทําเมื่อมาพักค้างคืนที่เชียงคาน โดยเชียงคานนําเสนอกิจกรรมใส่บาตร 
ข้าวเหนียวเข้าประกวดรางวัลแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความยั่งยืนระดับโลก พ.ศ. 2563 และเป็น 1 ใน 100 เมือง ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมอันงดงาม 
39 ต้นทุนการจัดการดูแลรักษาไม้เป็นต้นทุนที่มีมูลค่ารองลงมาจากต้นทุนการพัฒนาบุคลากร 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) 
รายการ กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

3) การจัดการและการดําเนินงานท่ีทําให้เกิด
การลดการก่อขยะ  

- ลดการใช้ถุงพลาสติก เช่น มีถุงผ้าให้ลูกค้ายืม 
- ใช้น้ําด่ืมท่ีเป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติก 
- ขอความร่วมมือให้พนักงานใช้ปิ่นโตบรรจุอาหารมารับประทาน  
- ขอความร่วมมือให้พนักงานใช้แก้วส่วนตัวสําหรับบรรจุกาแฟหรือ

เคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือจากร้านค้า 
- มีการคัดแยกขยะเพ่ือนําขยะรีไซเคิลไปขายแล้วรวบรวมเป็นเงินกองกลาง

ของพนักงานเพื่อใช้ซ้ือของขวัญมาจับฉลากในช่วงเทศกาลปีใหม่  
- มีการนําผ้าเช็ดตัวท่ีอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถใช้งานได้มาชุบซีเมนต์

แล้วทําเป็นกระถางต้นไม้เพ่ือใช้ตกแต่งโรงแรม 
การลดผลกระทบเชิงลบด้านสังคม-วัฒนธรรม 

1) ไม่ใช้แรงงานท่ีผิดกฎหมาย - ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

2) มีข้อปฏิบัติสําหรับผู้เข้าพักเพ่ือลด
ผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนรอบข้าง 

- ขอความร่วมมือกับผู้เข้าพักไม่ให้ส่งเสียงดัง โดยเฉพาะหลังช่วงเวลาสี่ทุ่ม 

การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน/ท้องถ่ิน 

1) มีการจ้างแรงงานในชุมชน/ท้องถ่ิน - มีการจ้างแรงงานท่ีเป็นคนเชียงคานท้ังหมด 
2) มีการสนับสนุนสินค้าและกิจกรรมของ

ชุมชน/ท้องถ่ิน 
- ใช้การแจกคูปองให้ลูกค้าไปทานอาหารเช้าท่ีร้านอาหารในชุมชน 

- เปิดโอกาสให้คนในท้องถ่ินเช่าพ้ืนท่ีด้านหน้าโรงแรมเพ่ือขายสินค้า
ให้กับผู้เย่ียมเยือนท่ีมาเดินถนนคนเดินเชียงคาน 

- อนุญาตให้คนท้องถ่ินใช้พ้ืนท่ีบริเวณด้านหน้าโรงแรมในการให้บริการ
อาหารสําหรับใส่บาตรข้าวเหนียว 

ที่มา: สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

จากข้อมูลกิจกรรมของโรงแรม และข้อมูลรายรับและต้นทุนการดําเนินงานของโรงแรมใน พ.ศ. 2562 
สามารถประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบออกมาในรูปตัวเงินได้ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การใช้นํ้าอย่าง
ประหยัด การจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม และการดูแลและอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่า ดังมีรายละเอียดใน
แต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังน้ี 

1. กิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

โรงแรมแห่งน้ีมีจํานวนห้องพักทั้งหมด 20 ห้อง (ขนาดห้อง 25 ตารางเมตร) โดยใน พ.ศ. 2562 
สามารถขายห้องพักในรอบปีได้ประมาณ 2,900 ห้อง หรือ 240 ห้อง/เดือน (คิด ณ อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
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ประมาณร้อยละ 40)40 โรงแรมมีกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่สําคัญ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การเปลี่ยนมาใช้
หลอดไฟแบบ LED ในห้องพักทั้งหมด 2) การเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในการให้แสงสว่างในพ้ืนที่บริเวณ
นอกห้องพักแทนการใช้หลอดตะเกียบที่เป็นการใช้ไฟฟ้าตามปกติ และ 3) การทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ
ทุกๆ 4 เดือน โดยในเบ้ืองต้นกําหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ใช้ในการคํานวณทั้ง 3 กิจกรรม เป็นอัตรา
เดียวกันทั้งหมด โดยเป็นอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ระดับราคาประมาณ 3.15 บาท/หน่วย41 
โดยมีรายละเอียดของต้นทุน-ผลตอบแทนที่โรงแรมได้รับในแต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังน้ี 

กิจกรรมที่ 1: การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ในห้องพัก 
ข้อสมมติเบ้ืองต้นสําหรับใช้คํานวณต้นทุน-ผลตอบแทนของการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED  

ในห้องพักทั้งหมด มีดังน้ี 
1) ห้องพักแต่ละห้อง มีการใช้หลอดไฟแบบ LED จํานวน 5 หลอด 
2) ผู้เข้าพักมีระยะเวลาการเปิดใช้งานหลอดไฟภายในห้องประมาณ 6 ช่ัวโมง/วัน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทําให้ทราบว่า เดิมทีห้องพักในโรงแรมใช้หลอดไฟนีออน 

ที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent tube) และหลอดเกลียวที่เป็นหลอดแบบไส้ โดยในแต่ละห้องจะมี
หลอดไฟนีออนจํานวน 1 หลอด ซึ่งจะใช้ไฟฟ้าประมาณ 30 วัตต์/หลอด และแต่ละหลอดมีราคาประมาณ 120 บาท 
โดยมีอายุการใช้งานประมาณ 13,000 ช่ัวโมง/หลอด สําหรับหลอดเกลียวที่เป็นหลอดไส้ ซึ่งมีจํานวน  
4 หลอด/ห้อง จะใช้ไฟฟ้าประมาณ 40 วัตต์/หลอด และมีราคาประมาณ 20 บาท/หลอด โดยมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 1,000 ช่ัวโมง/หลอด ทั้งน้ีโรงแรมมีการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ทั้งหมด (5 หลอด/ห้อง)  
ซึ่งหลอดไฟแบบ LED ที่นํามาใช้แทนเป็นหลอดไฟที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 11 วัตต์/หลอด และมีราคาประมาณ  
100 บาท/หลอด โดยมีอายุการใช้งานประมาณ 15,000 ช่ัวโมง/หลอด ดังน้ัน โรงแรมจึงใช้เงินลงทุนในการ
เปลี่ยนหลอดไฟมาเป็นหลอดไฟแบบ LED ทั้ง 20 ห้อง รวมกันประมาณ 20,000 บาท (20 ห้อง  5 หลอด  
100 บาท/หลอด) 

จากข้อสมมติเบ้ืองต้นทั้ง 2 ข้อ และจากอัตราค่าไฟฟ้าที่ 3.15 บาท/หน่วย พบว่า การที่โรงแรม
ลงทุนเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ในห้องพักทั้งหมด 20 ห้อง สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ  
2.55 บาท/ห้อง (หรือ 1.02 บาท/ห้องที่ขายได้) ซึ่งจากห้องพักที่โรงแรมสามารถขายได้ประมาณ 2,900 ห้อง/ปี  
(ณ อัตราการเข้าพักที่ร้อยละ 40) โรงแรมแห่งน้ีจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากกิจกรรมน้ีได้ประมาณ  
20.41 บาท/ห้องที่ขายได้/วัน หรือประมาณ 4,900 บาท/ปี 
 

                                                            
40 พ.ศ. 2562 โรงแรมมีผู้เข้าพัก 5,352 คน จากการสัมภาษณ์พบว่า ประมาณร้อยละ 80 มีการพักห้องละ 2 คน โดยในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม  
มีอัตราการเข้าพักเฉล่ียประมาณร้อยละ 80 ส่วนช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน มีอัตราการเข้าพักเฉล่ียประมาณร้อยละ 60 สําหรับช่วงกุมภาพันธ์-กันยายน  
มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 และเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้นที่จะมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 40 
41 เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แรงดัน 22–33 กิโลโวลต์ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดค่าไฟฟ้าเท่ากับ 3.1471 บาท/หน่วย 
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กิจกรรมที่ 2:  การเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ในการให้แสงสว่างในพื้นที่
บริเวณนอกห้องพัก 

ข้อสมมติเบื้องต้นสําหรับกรณีของกิจกรรมการเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ให้
แสงสว่างในพ้ืนที่บริเวณนอกห้องพักของโรงแรม มีดังน้ี 

1) จํานวนจุดที่ใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ให้แสงสว่างในพ้ืนที่บริเวณนอกห้องพักมี 
จํานวน 12 จุด 

2) ในแต่ละวันมีระยะเวลาของการใช้พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่บริเวณนอกห้องพักประมาณ  
12 ช่ัวโมง 

ผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่า ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ในการให้แสงสว่าง 
ในบริเวณนอกห้องพักของโรงแรม โรงแรมมีการให้แสงสว่างโดยใช้หลอดไฟแบบ LED ขนาด 50 วัตต์ ที่มีราคา
ประมาณ 100 บาท/หลอด (ใช้จํานวน 12 หลอด ซึ่งมีต้นทุนประมาณ 1,200 บาท) ต่อมาโรงแรมมีการลงทุนเปลีย่น
มาใช้ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ให้แสงสว่าง จํานวน 12 จุด แทนการใช้หลอดไฟแบบ LED ซึ่งจุดที่ใช้ระบบไฟฟ้า
โซล่าเซลล์ให้แสงสว่างแต่ละจุดมีต้นทุนประมาณ 290 บาท คิดเป็นต้นทุนทั้งหมดประมาณ 3,480 บาท ทั้งนี้ 
ด้วยอายุการใช้งานของหลอดไฟแบบ LED ที่โรงแรมใช้มาแต่เดิมกับหลอดไฟที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ 
ซึ่งเป็นหลอดไฟแบบ LED เหมือนกัน จึงสมมติให้มีอายุการใช้งานเท่ากัน ดังน้ันในการเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าแบบ 
โซล่าเซลล์ให้แสงสว่าง โรงแรมมีต้นทุนส่วนเพ่ิมประมาณ 2,280 บาท (3,480 – 1,200) 

จากข้อสมมติข้างต้นที่ว่ามีจํานวนจุดที่ให้แสงสว่างด้วยระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์จํานวน 12 จุด 
และมีระยะเวลาการใช้งานต่อวันประมาณ 12 ช่ัวโมง พบว่า การเปลี่ยนมาใช้ระบบโซล่าเซลล์ให้แสงสว่าง
สามารถทําให้โรงแรมประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 22.68 บาท/วัน ซึ่งจากห้องพักที่ขายได้ โรงแรมจะสามารถ
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2.84 บาท/ห้องที่ขายได้/วัน หรือประมาณ 5,400 บาท/ปี 

ค่าไฟฟ้าที ่ประหยัดได้ด ังกล่าว ยังไม่ได้ห ักต้นทุนส่วนเพ่ิมจากการลงทุนที่มีประมาณ  
2,280 บาท ซึ่งระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ที่ใช้ให้แสงสว่างจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 3–5 ปี เหมือนกับ
หลอดไฟแบบ LED แต่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 5,400 บาท/ปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนส่วนเพ่ิม
ประมาณเกือบเกือบเท่าตัว ดังน้ันภายใน 1 ปี โรงแรมก็สามารถคืนทุนได้จากการเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าแบบ 
โซล่าเซลล์ให้แสงสว่างแทนการใช้ไฟฟ้าตามปกติ 

กิจกรรมที่ 3: การทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
โรงแรมมีการใช้เครื่องปรับอากาศเหมือนกันทั้ง 20 ห้อง โดยเป็นประเภทติดผนังขนาด  

18,000 BTU ที่ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศที่มีระบบอินเวอร์เตอร์ (inverter) โดยในการคํานวณต้นทุน-ผลตอบแทน
ของการทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศของโรงแรม มีข้อสมมติเบ้ืองต้นของการคํานวณ 2 ข้อ ดังน้ี 

1) สมมติให้แต่ละห้อง ผู้เข้าพักมีการเปิดใช้งานเคร่ืองปรับอากาศประมาณ 12 ช่ัวโมง/วัน  
ซึ่งคอมเพรสเซอร์ (compressor) จะทํางานประมาณ 9 ช่ัวโมง/วัน42 

                                                            
42 การเปิดใช้งานเคร่ืองปรับอากาศจํานวน 8 ชั่วโมง คอมเพรสเซอร์ของเคร่ืองปรับอากาศจะทํางานเพียง 6 ชั่วโมง (อ้างอิงจาก https://www.chillpainai.com 
/scoop/11547/, สืบค้น เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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2) โรงแรมมีการล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 3 ครั้ง หรือล้างทุกๆ 4 เดือน โดยมีค่าล้าง
เครื่องปรับอากาศคร้ังละ 400 บาท/เคร่ือง 

จากข้อสมมติข้อที่ 2 โรงแรมจะมีต้นทุนค่าล้างเครื่องปรับอากาศปีละประมาณ 24,000 บาท  
(20 ห้อง  3 ครั้ง  400 บาท/เคร่ือง/ครั้ง) โดยเคร่ืองปรับอากาศที่โรงแรมใช้มีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 
เครื่องละ 1.31 วัตต์ต่อช่ัวโมง43 ดังน้ันจากข้อสมมติข้อที่ 1 เครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องจะมีการใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 11.82 วัตต์ต่อวัน หากเทียบเป็นต่อเดือนตามจํานวนห้องที่ขายได้ (อัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณ 
ร้อยละ 40) เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนังขนาด 18,000 BTU ทั้ง 20 เครื่อง จะใช้ไฟฟ้าประมาณ  
2,840 วัตต์/เดือน หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 8,930 บาทต่อเดือน 

อย่างไรก็ตาม การล้างเครื่องปรับอากาศสามารถช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณ 
ร้อยละ 3544 ดังน้ัน การล้างเครื่องปรับอากาศของโรงแรมจึงสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ  
990 วัตต์ หรือสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 3,130 บาท/เดือน หรือเท่ากับ 37,510 บาท/ปี (คิด ณ 
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 40) ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องปรับอากาศที่มีประมาณปีละ 
24,000 บาท โรงแรมจะมีผลตอบแทนสุทธิจากการประหยัดไฟฟ้าอันเกิดจากการล้างเครื่องปรับอากาศประมาณ 
13,510 บาท/ปี ดังน้ันเมื่อเทียบต่อห้องพักที่ขายได้ โรงแรมจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากการล้าง
เครื่องปรับอากาศได้ประมาณ 4.66 บาท/เครื่อง/วัน 

หากพิจารณาในภาพรวมของกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าทั้ง 3 กิจกรรมของโรงแรม 
ที่เป็นกรณีตัวอย่าง พบว่า พ.ศ. 2562 กิจกรรมการทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศปีละ 3 ครั้ง สามารถช่วย
ประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงแรมได้สูงสุดประมาณร้อยละ 9.5 ต่อเดือน ส่วนการเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าแบบ 
โซล่าเซลล์ให้แสงสว่างแทนการใช้หลอดไฟแบบปกติ ช่วยให้โรงแรมสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 
5.7 ต่อเดือน สําหรับการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงแรมได้ประมาณ
ร้อยละ 2.0 ต่อเดือน ดังน้ัน หากนับรวมกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงแรมได้ประมาณ
ร้อยละ 17.2 ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินประมาณเดือนละ 2,040 บาท45 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.3) 

นอกจากน้ี หากเทียบเป็นต่อวันที่สามารถขายห้องพักได้ พบว่า กิจกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าทั้ง 3 กิจกรรม สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 8.51 บาท/วัน หรือประมาณ 4.57 บาท/ผู้ที่เข้าพัก  
1 คน หมายความ การขายห้องพักได้ 1 ห้อง ในแต่ละวัน กิจกรรมการประหยัดพลังงานทั้ง 3 กิจกรรม จะช่วยให้
โรงแรมสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 8.51 บาท/ห้อง หรือประมาณ 4.57 บาทต่อผู้เข้าพัก 1 คน46 
 
                                                            
43 เป็นการประมาณการจาก https://sites.google.com/site/airconditioner55/extra-credit/kar-khanwn-btu (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564) 
44 จากรายงานการศึกษาทดลองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเมื่อ พ.ศ. 2550 (http://www.xn--72c0de7ax5g7b3a.com/18-Langair.html, สืบค้น เมื่อวันที่  
13 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
45 พ.ศ. 2562 โรงแรมมีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 13,940 หน่วย หรือประมาณเดือนละ 1,160 หน่วย คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 9,800 บาท/เดือน  
และคิดเป็นการใช้ไฟฟ้าต่อหัวผู้เข้าพักประมาณ 6.94 หน่วย/คน หรือคิดเป็นเงิน 21.86 บาท/คน 
46 พ.ศ. 2562 โรงแรมมีผู้เข้าพักจํานวน 5,352 คน 
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ตารางที่ 5.3 ประมาณการค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้จากกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงแรม 

กิจกรรม 
ค่าไฟฟ้าท่ีประหยัดได้ (คิดเทียบต่อห้องท่ีขายได้)1/ 
บาท/วัน บาท/คนท่ีเข้าพัก2/ บาท/เดือน 

การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED ในห้องพัก 1.02 0.54 240 
การเปลี่ยนมาใช้เสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 2.84 1.52 680 
การทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 3 คร้ัง/ปี  4.66 2.51 1,120 

ผลรวมของท้ัง 3 กิจกรรม 8.51 4.57 2,040 
ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ร่วมกับค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 
หมายเหตุ: 1/ ประมาณการ ณ ห้องที่ขายได้ ที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 40 
 2/ พ.ศ. 2562 โรงแรมมีผู้เข้าพักทั้งหมด 5,352 คน 

2. กิจกรรมการใช้น้ําอย่างประหยัด 
โรงแรมมีการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เป็น

กิจกรรมการประหยัดการใช้นํ้า 2 กิจกรรมสําคัญ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนชักโครกจากแบบที่ใช้นํ้า 6 ลิตร/ครั้ง มาเป็น
แบบใช้นํ้าแบบตักราด และ 2) การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกนํ้าแบบประหยัด (เบอร์ 3 หรือ 4) สําหรับการประมาณการ 
ค่านํ้าประปาที่ประหยัดได้จากการดําเนินกิจกรรมทั้ง 2 ประเภท กําหนดให้ใช้อัตราค่านํ้าประปาต่อลิตรในอัตรา
เดียวกัน ซึ่งคํานวณมาจากราคาน้ําประปาเฉลี่ยของปริมาณการใช้นํ้า 150–280 ลูกบาศก์เมตร ของการประปา
ส่วนภูมิภาค ซึ่งมีราคาเฉลี่ยประมาณ 0.028 บาท/ลิตร47 โดยมีรายละเอียดของการประมาณการค่านํ้าประปา 
ที่สามารถประหยัดได้ของแต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังน้ี 

กิจกรรมที่ 1: การเปลี่ยนมาใช้ชักโครกแบบตักราด 
การคํานวณการประหยัดนํ้าจากการเปลี่ยนการใช้ชักโครกแบบใช้นํ้า 6 ลิตร/ครั้ง มาเป็น 

การใช้นํ้าแบบตักราดทั้งหมด มีข้อสมมติเบ้ืองต้นสําหรับการคํานวณที่สําคัญ ดังน้ี 
1) กําหนดให้ผู้เข้าพักในแต่ละห้องใช้งานชักโครกต่อการเข้าพัก 1 คืน จํานวน 10 ครั้ง/ห้อง 
2) กําหนดให้การใช้ชักโครกด้วยการตักนํ้าราด สามารถประหยัดนํ้าได้ประมาณ 4 ลิตร/ครั้ง48 
จากข้อสมมติทั้ง 2 ข้อ สามารถประมาณการได้ว่า การเปลี่ยนมาใช้วิธีการตักนํ้าราดในชักโครก

แทนการใช้ชักโครกแบบใช้นํ้า 6 ลิตร/ครั้ง ทําให้โรงแรมสามารถประหยัดนํ้าได้ประมาณ 40 ลิตร/ห้อง (4 ลิตร 
 10 ครั้ง) หรือคิดเป็นค่านํ้าประปาที่ประหยัดได้ประมาณ 1.12 บาท/ห้องพัก (40 ลิตร  0.028 บาท/ลิตร) 
ซึ่งจากห้องพักที่โรงแรมสามารถขายได้ประมาณ 2,900 ห้อง/ปี หรือ 240 ห้อง/เดือน (คิด ณ อัตราการเข้าพัก 
ที่ร้อยละ 40) โรงแรมจะสามารถประหยัดนํ้าประปาได้จากการเปลี่ยนมาใช้วิธีการตักนํ้าราดในชักโครกประมาณ 
9.67 ลูกบาศก์เมตร/เดือน หรือคิดเป็นค่านํ้าประปาที่สามารถประหยัดได้ต่อเดือนประมาณ 270 บาท 
                                                            
47 คิดจากโปรแกรมคํานวณของการประปาส่วนภูมิภาค โดยการใช้น้ํา 150 200 และ 280 ลูกบาศก์เมตร จะมีค่าน้ําประปาประมาณ 4,010 5,589 
และ 8,146 บาท หรือคิดเป็นราคานํ้าต่อลิตรได้ประมาณ 0.027, 0.028 และ 0.029 บาท/ลิตร (คํานวณจาก https://www.pwa.co.th/calculate/ 
water-tariff, เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
48 เป็นการกําหนดบนพ้ืนฐานท่ีว่า การใช้น้ําของชักโครกแบบเดิมเป็นการใช้น้ําคร้ังละ 6 ลิตร/คร้ัง ส่วนการตักน้ําราดในชักโครกแต่ละคร้ังจะใช้น้ํา
ประมาณ 2 ลิตร 
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กิจกรรมที่ 2: การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ําแบบประหยัด (เบอร์ 3 หรือ 4) 
โรงแรมมีการเปลี่ยนก๊อกนํ้าจากแบบธรรมดามาเป็นแบบประหยัดนํ้า (ประมาณเบอร์ 3 หรือ 4)  

ที่เป็นลักษณะของหัวฟองฟู่ที่ทําให้การเปิดนํ้าแต่ละครั้งจะมีปริมาณนํ้าที่ออกมาน้อยลง ทําให้สามารถประหยัดนํ้า 
ได้ระดับหน่ึง โดยในการประมาณการปริมาณน้ําที่สามารถประหยัดได้จากการเปลี่ยนมาใช้ก๊อกนํ้าแบบประหยัดนํ้า 
มีข้อสมมติเบ้ืองต้นสําหรับการคํานวณที่สําคัญดังน้ี49 

1) กําหนดให้ผู้เข้าพักในแต่ละห้องใช้งานก๊อกนํ้าประมาณ 10 นาที/ห้อง/คืนพัก 
2) กําหนดให้ก๊อกนํ้าแบบธรรมดา มีปริมาตรการใช้นํ้าต่อนาที ประมาณ 13 ลิตร 
3) กําหนดให้ก๊อกนํ้าแบบประหยัดเบอร์ 3 มีปริมาตรการใช้นํ้าต่อนาที ประมาณ 6 ลิตร  

ส่วนเบอร์ 4 มีปริมาตรการใช้นํ้าต่อนาที ประมาณ 4 ลิตร 
จากข้อสมมติทั้ง 3 ข้อ เมื่อกําหนดให้การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกนํ้าแบบประหยัดสามารถประหยัดนํ้าได้

ประมาณ 5 ลิตร/นาที ดังน้ัน สามารถประมาณการได้ว่า การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกนํ้าแบบประหยัดของโรงแรม
สามารถประหยัดนํ้าได้ประมาณ 50 ลิตร/ห้อง (5 ลิตร  10 นาที) หรือคิดเป็นค่านํ้าประปาที่สามารถประหยัดได้
ประมาณ 1.40 บาท/ห้อง (50 ลิตร  0.028 บาท/ลิตร) ซึ่งจากห้องพักที่โรงแรมสามารถขายได้ประมาณ 
2,900 ห้อง/ปี หรือ 240 ห้อง/เดือน (คิด ณ อัตราการเข้าพักที่ร้อยละ 40) โรงแรมจะสามารถประหยัดนํ้าประปา
ได้จากการเปลี่ยนมาใช้ก๊อกนํ้าแบบประหยัดประมาณ 12.08 ลูกบาศก์เมตร/เดือน หรือคิดเป็นค่านํ้าประปา 
ที่สามารถประหยัดได้ต่อเดือนประมาณ 340 บาท 

หากพิจารณาในภาพรวมของกิจกรรมการประหยัดนํ้าทั้ง 2 กิจกรรม ของโรงแรมท่ีเป็นกรณี
ตัวอย่าง พบว่า พ.ศ. 2562 กิจกรรมทั้ง 2 สามารถช่วยประหยัดนํ้าประปาได้ประมาณ 21.75 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 
โดยกิจกรรมการประหยัดนํ้าด้วยการเปลี่ยนมาใช้วิธีการตักนํ้าราดชักโครกเป็นกิจกรรมที่ทําให้โรงแรมสามารถ
ประหยัดนํ้าได้มากที่สุด โดยสามารถช่วยประหยัดค่านํ้าประปาได้ประมาณร้อยละ 7.50 ต่อเดือน ส่วนการเปลี่ยน 
มาใช้ก๊อกนํ้าแบบประหยัด สามารถช่วยประหยัดค่านํ้าประปาได้ประมาณร้อยละ 9.45 ต่อเดือน ดังน้ัน หากนับรวม 
ทั้ง 2 กิจกรรม จะช่วยประหยัดค่านํ้าประปาให้กับโรงแรมได้ประมาณร้อยละ 16.95 ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงิน
ประมาณเดือนละ 610 บาท50 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.4) 

นอกจากน้ี หากเทียบเป็นต่อวันที่สามารถขายห้องพักได้ พบว่า กิจกรรมการประหยัดนํ้า 
ทั้ง 2 กิจกรรม สามารถช่วยประหยัดค่านํ้าประปาได้ประมาณ 2.54 บาท/วัน หรือประมาณ 1.37 บาท/ผู้ที่เข้าพัก  
1 คน หมายความว่า การขายห้องพักได้ 1 ห้อง ในแต่ละวันของโรงแรม กิจกรรมการประหยัดนํ้าทั้ง 2 กิจกรรม  
จะช่วยให้โรงแรมสามารถประหยัดค่านํ้าประปาได้ประมาณ 2.54 บาท/ห้อง หรือประมาณ 1.37 บาท/ 
ผู้เข้าพัก 1 คน51 
 
                                                            
49 อัตราการไหลต่อนาทีของก๊อกน้ําแบบปกติและประหยัด อ้างอิงข้อมูลมาจาก Facebook การประปานครหลวง (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
50 พ.ศ. 2562 โรงแรมมีการใช้น้ําประปาประมาณ 1,280 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณเดือนละ 110 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าน้ําประปาประมาณ  
2,990 บาท/เดือน และคิดเป็นการใช้น้ําประปาต่อหัวผู้เข้าพักประมาณ 240 ลิตร/คน หรือคิดเป็นเงิน 6.70 บาท/คน 
51 พ.ศ. 2562 โรงแรมมีผู้เข้าพักจํานวน 5,352 คน 
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ตารางที่ 5.4 ประมาณการค่าน้ําประปาที่สามารถประหยัดได้จากกิจกรรมการประหยัดน้ําของโรงแรม 

กิจกรรม 
ค่าน้ําประปาท่ีประหยัดได้ (คิดเทียบต่อห้องท่ีขายได้)1/ 
บาท/วัน บาท/คนท่ีเข้าพัก2/ บาท/เดือน 

การเปลี่ยนมาใช้การตักน้ําราดชักโครก 1.13 0.61 270 
การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ําแบบประหยัด (เบอร์ 3 หรือ 4) 1.42 0.76 340 

ผลรวมของท้ัง 2 กิจกรรม 2.54 1.37 610 
ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ร่วมกับค่าน้ําประปาส่วนภูมิภาค และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 
หมายเหตุ: 1/ ประมาณการ ณ ห้องที่ขายได้ ที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 40 
 2/ พ.ศ. 2562 โรงแรมมีผู้เข้าพักทั้งหมด 5,352 คน 

3. กิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม 

โรงแรมมีกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 3 กิจกรรม ที่สามารถประมาณ
การออกมาเป็นตัวเงินได้ ได้แก่ การชําระค่าธรรมเนียมขยะให้กับเทศบาล การแยกและนําขยะรีไซเคิลไปจําหน่าย 
และการใช้นํ้าด่ืมที่เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติกในห้องพัก ดังมีรายละเอียดของต้นทุน-ผลตอบแทนในแต่ละ
กิจกรรมพอสังเขปดังน้ี 

1) การชําระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะให้กับเทศบาล ซึ่งโรงแรมต้องจ่ายให้กับเทศบาลเป็น
ประจําทุกเดือนในอัตราเดือนละ 150 บาท ดังน้ันโรงแรมจึงมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการจัดเก็บขยะที่ต้อง 
จ่ายให้กับเทศบาลประมาณ 1,800 บาท/ปี ทั้งน้ี จากข้อมูลขยะทั่วไปของโรงแรมใน พ.ศ. 2562 ที่มีประมาณ 
2,695 กิโลกรัม ดังน้ัน โรงแรมจึงมีต้นทุนค่าจัดเก็บขยะใน พ.ศ. 2562 ประมาณ 0.67 บาท/กิโลกรัม หรือคิด
เป็นต้นทุนต่อหัวผู้เข้าพักประมาณ 0.34 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน52 

การชําระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะให้กับเทศบาล ถือเป็นกิจกรรมเดียวที่เป็นต้นทุนของ
กิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมต้องแบกรับภาระในแต่ละปี เมื่อเทียบกับจํานวนห้องที่ขายได้
ต่อปี (2,900 ห้อง/ปี) พบว่า โรงแรมจะมีต้นทุนของกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะ)  
ต่อห้องที่ขายได้ประมาณ 0.62 บาท/ห้อง/วัน หรือเท่ากับ 200 บาท/ห้อง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.5)  

นอกจาก ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว โรงแรมยังได้รับประโยชน์ (หรือ ผลตอบแทน) 
บางประการจากกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

1) การแยกและนําขยะรีไซเคิล (recycle) ไปจําหน่าย จากกิจกรรมคัดแยกขยะของโรงแรม  
ทําให้โรงแรมมีขยะรีไซเคิลที่สามารถนําไปจําหน่ายได้ ซึ่ง พ.ศ. 2562 โรงแรมมีรายรับจากการนําขยะรีไซเคิล 
ไปจําหน่ายประมาณ 390 บาท53 รายรับดังกล่าวเป็นเงินกองกลางร่วมกันของพนักงานเพ่ือนํามาใช้ในการจัด
งานเลี้ยงในเทศกาลต่างๆ เช่น งานปีใหม่ เป็นต้น 

                                                            
52 จากการจัดเก็บข้อมูลขยะของโรงแรมพบว่า พ.ศ. 2562 โรงแรมมีขยะรวมท้ังหมด 2,755 กิโลกรัม (ร้อยละ 98 เป็นขยะทั่วไป) โดยมีผู้เข้าพักทั้งปี
จํานวน 5,352 คน ดังนั้น ผู้เข้าพัก 1 คน จะมีอัตราการก่อขยะประมาณ 0.51 กิโลกรัม 
53 พ.ศ. 2562 โรงแรมมีขยะรีไซเคิลรวมท้ังปีประมาณ 60 กิโลกรัม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขวดนํ้าด่ืม จากราคารับซื้อขยะรีไซเคิลประเภทขวด PET ใสของ
วงษ์พาณิชย์ ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 อยู่ที่ระดับราคาประมาณ 6.50 บาท 
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2) การใช้นํ้าด่ืมที่เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติกในห้องพัก โดยโรงแรมจะให้บริการนํ้าด่ืม 
ห้องละ 2 ขวด ซึ่งแต่เดิมน้ันโรงแรมให้บริการนํ้าด่ืมที่เป็นขวดพลาสติก ที่มีราคาเฉลี่ยประมาณขวดละ 4.5 บาท 
ต่อมาโรงแรมได้เปลี่ยนมาใช้เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติก ซึ่งมีราคาเฉลี่ยประมาณขวดละ 3.1 บาท54  
ทําให้โรงแรมสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 1.4 บาท/ขวด ดังน้ัน ในแต่ละปีโรงแรมจะได้รับผลตอบแทน 
จากการเปลี่ยนมาใช้นํ้าด่ืมที่เป็นขวดแก้วประมาณ 8,100 บาท (คิดตามจํานวนห้องที่ขายได้ ณ อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 40) 

จากกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้ง 2 กิจกรรม ทําให้ พ.ศ. 2562 โรงแรมได้รับ
ผลตอบแทนประมาณ 8,490 บาท หรือคิดเทียบต่อห้องที่ขายได้ โรงแรมจะได้รับผลตอบแทนจากกิจกรรม 
การจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อห้องที่ขายได้ประมาณ 2.93 บาท/ห้อง/วัน หรือ 700 บาท/ห้อง/เดือน  
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.5) 

ดังน้ัน หากพิจารณาต้นทุน-ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงแรม
พบว่า พ.ศ. 2562 โรงแรมจะได้รับผลตอบแทนจากกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมสูงกว่าต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยโรงแรมได้รับผลตอบแทนสุทธิจากกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อห้อง 
ที่ขายได้ประมาณ 0.62 บาท/ห้อง/วัน หรือ 600 บาท/ห้อง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.5) 

ตารางที่ 5.5 ประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม  ต้นทุน (บาท/ปี) ผลตอบแทน (บาท/ปี) 

1) การชําระค่าธรรมเนียมขยะให้กับเทศบาล 1,800 - 
2) การแยกและนําขยะรีไซเคิลไปจําหน่าย - 3901/ 
3) การใช้น้ําด่ืมท่ีเป็นขวดแก้วในห้องพัก (ห้องละ 2 ขวด) - 8,100 

รวม 1,800 8,490 
คิดเทียบต่อห้องท่ีขายได้ (บาท/ห้องท่ีขายได้) 0.62 2.93 
คิดเทียบต่อเดือน (บาท/เดือน/ห้องท่ีขายได้) 200 700 

ผลตอบแทนสุทธิต่อห้องท่ีขายได้ (บาท/วัน) 2.31 
ผลตอบแทนสุทธิต่อห้องท่ีขายได้ (บาท/เดือน) 600 

ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 
หมายเหตุ: 1/พ.ศ. 2562 โรงแรมมีขยะรีไซเคิลรวมท้ังปีประมาณ 60 กิโลกรัม ซึ่งจากราคารับซื้อขยะรีไซเคิลประเภทขวด PET ใสของวงษ์พาณิชย์ 

ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 อยู่ที่ระดับราคาประมาณ 6.50 บาท 

4. กิจกรรมการดูแลและอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่า 
ผู้ประกอบการของโรงแรมแห่งน้ี เป็นหน่ึงในแกนนําสําคัญที่มีความตระหนักและให้ความสําคัญ

กับการอนุรักษ์บ้านไม้เก่าริมแม่นํ้าโขง โดยพยายามคงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านไม้ริมแม่นํ้าโขงเอาไว้ให้ได้ 
มากที่สุด โดยในแต่ละปีโรงแรมจะมีต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลในส่วนที่เป็นไม้เก่าที่สามารถคํานวณเป็น 
ตัวเงินได้ 2 รายการสําคัญ คือ การกําจัดและป้องกันปลวกประจําปี และการซ่อมแซมโครงสร้างไม้เก่าที่ชํารุด 
                                                            
54 อ้างอิงข้อมูลจาก https://positioningmag.com/1260720 (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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โดยในแต่ละปีโรงแรมมีค่าใช้จ่ายในการกําจัดและป้องกันปลวกประมาณ 9,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมโครงสร้างไม้เก่าที่ชํารุดประมาณ 60,000 บาท รวมแล้วจะมีต้นทุนในการดูแลและอนุรักษ์ความเป็น 
บ้านไม้เก่าประมาณ 69,000 บาท เมื่อเทียบกับจํานวนห้องที่ขายได้ต่อปี (2,900 ห้อง) พบว่า โรงแรมจะมี
ต้นทุนในการดูแลและอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่าต่อห้องที่ขายได้ประมาณ 23.79 บาท/ห้อง/วัน หรือเท่ากับ 
5,700 บาท/ห้อง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.6) 

ตารางที่ 5.6 ประมาณการต้นทุนของกิจกรรมการดูแลและอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่า 
กิจกรรมการดูและและอนุรักษ์บ้านไม้เก่า ต้นทุน (บาท/ปี) 

1) การกําจัดและป้องกันปลวกประจําป ี 9,000 
2) การซ่อมแซมโครงสร้างไม้เก่าท่ีชํารุด 60,000  

รวม 69,800 
ต้นทุนต่อห้องท่ีขายได้ต่อวัน (บาท/ห้อง/วัน)1/ 23.79 
ต้นทุนต่อห้องท่ีขายได้ต่อเดือน (บาท/ห้อง/เดือน)1/ 5,700 

ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 
หมายเหตุ: คิด ณ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 40 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นบทความวิชาการในฐานข้อมูล ThaiJo และการสืบค้นผ่าน 
Google Schorlar ยังไม่พบบทความวิชาการที่มีการประเมินถึงมูลค่าบ้านไม้เก่าในพ้ืนที่ถนนคนเดินเชียงคาน 
มีเพียงการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายสําหรับวิถี ชี วิตและความเป็นไปของสภาพสังคม รวมถึง 
การมีประเพณีและวัฒนธรรมในพ้ืนที่เรือนไม้เก่าเชียงคาน และความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงาน หมุนเวียน และจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในพ้ืนที่ 
เรือนไม้เก่าเชียงคาน พ.ศ. 2562 โดย สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนําเสนอต่อ อพท.  
ดังน้ัน การศึกษานี้จึงยังไม่สามารถประมาณการมูลค่าที่เป็นตัวเงินของผลประโยชน์ที่เกิดจากความเป็นบ้านไม้เก่า
ในพ้ืนที่ถนนคนเดินเชียงคานได้ 

5.4 การจัดการและการดําเนนิงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของชุมชน 

การนําเสนอในหัวข้อย่อยน้ีเป็นการนําเสนอถึงกรณีตัวอย่างที่เป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ซึ่ง 
มีกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในเร่ืองของการกระจายผลประโยชน์จาก 
การท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น (หรือคนท้องถิ่น) ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบและกิจกรรม 
ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งน้ีเพ่ือให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา  
จึงขอเริ่มต้นด้วยความเป็นมาของการพัฒนาการท่องเที่ยวของถนนคนเดินเชียงคาน และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านต้นหล้าจนมาถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดป่าใต้ ดังมีรายได้ละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

ในช่วง พ.ศ. 2551 ที่มีการเปิดเมืองเชียงคาน ภายใต้แนวคิดการนําเสนอบ้านไม้เก่า ชุมชนท้องถิ่น
บริเวณถนนคนเดินเชียงคานท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตําบลเชียงคาน ยังไม่มีแนวคิดของการพัฒนา
บริเวณถนนริมโขงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ต่อมาใน พ.ศ. 2552 จึงเปิดเรื่องการท่องเที่ยว ภายใต้การนําเสนอ 
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ภาพของเชียงคาน 100 ปี ซึ่งในช่วงแรกมีนักท่องเที่ยวกลุ่มสะพานเป้ (backpacker) เข้ามา และในขณะนั้น 
มีโรงแรมเพียง 2 แห่งเท่าน้ัน ที่สามารถรองรับผู้มาเยือนได้ จึงทําให้ผู้มาเยือนหลายราย (จํานวนหน่ึง) พักตาม
บ้านเรือนของชาวบ้าน (เกิดจากการเช้ือเชิญของชาวบ้าน จนนํามาสู่การให้บริการโฮมสเตย์ในระยะเวลาต่อมา) 
หลังจากน้ันก็มีผู้มาเยือนเชียงคานมากข้ึน ทําให้มีความต้องการสถานที่พักแรม จึงมีชาวบ้านจํานวนหน่ึง 
ใช้บ้านของตนเองเป็นที่พักแรมเพ่ือให้บริการแก่ผู้มาเยือน โดยทําในลักษณะที่พักแรมเชิงอนุรักษ์บ้านไม้เก่า (ไม่เน้น 
การลงทุนใหม่ เพราะต้องการประหยัดให้มากที่สุด) โดยมีตลาดนักศึกษาหรือคนที่เข้ามาทํากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
เป็นตลาดหลักที่สําคัญ คนกลุ่มน้ีต้องการท่ีพักที่ไม่จําเป็นต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากนัก โดยสามารถ 
พักร่วมกับชาวบ้านในลักษณะของโฮมสเตย์ได้ แต่ในขณะนั้นชาวบ้านไม่สามารถรับลูกค้า (นักท่องเที่ยว) ได้โดยตรง 
เน่ืองจากไม่มีประสบการณ์การให้บริการ จึงจําเป็นต้องมีคนกลาง (operator) เข้ามาจัดการให้ ทําให้เกิดเป็น 
กลุ่มจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านต้นหล้า ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาจนเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้าจนถึงปัจจุบัน 

เดิมกลุ่มชุมชนบ้านต้นหล้ามีสมาชิกเกือบทั้งเชียงคาน ปัจจุบันมีลักษณะของการเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
(กลุ่มชุมชนบ้านต้นหล้าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง เน่ืองจากมีสมาชิกหลากหลายอาชีพและมีจิตสาธารณะมาร่วมกัน
ทํางาน) โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน คือ ชาวบ้านมีส่วนร่วมน้อยลง แต่การขับเคลื่อนยังคงเหมือนเดิม 
สําหรับโฮมสเตย์ของกลุ่มเหลือเพียง 1 หลัง เน่ืองจาก ผู้ให้บริการโฮมสเตย์ (เดิม) มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การให้บริการที่พักตามกระแสของการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนจากการให้บริการโฮมสเตย์ไปเป็น
โฮมลอดจ์/เกสต์เฮาส์แทน ซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกว่าโฮมสเตย์ ส่วนการจัดการท่องเที่ยวยังคงมี
เหมือนเดิม โดยกรุ๊ปทัวร์จะมาใช้บริการในช่วงวันธรรมดาโดยการติดต่อผ่านศูนย์ฯ ส่วนช่วงสุดสัปดาห์  
(week-end) จะเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มสามารถรับนักท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านศูนย์ฯ เพราะ 
ต้องการให้รายได้ตกอยู่กับสมาชิกและผู้ประกอบการในชุมชน เน่ืองจากเป็นช่วงที่เชียงคานมีผู้มาเยือนมากกว่า
ช่วงวันธรรมดา 

การท่องเท่ียวที่เกิดขึ้นที่เชียงคานในช่วงที่ผ่านมา ผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเกือบทั้งหมด 
ตกอยู่บริเวณถนนริมโขง (หรือถนนคนเดินเชียงคาน) เป็นหลัก (เกิดการกระจุกตัว) ชาวบ้านในพ้ืนที่อ่ืนๆ  
บริเวณรอบๆ ถนนคนเดินไม่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น ชุมชนจึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะกระจาย
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปยังชุมชนอ่ืนๆ ที่อยู่นอกถนนริมโขงที่เป็นถนนคนเดิน และจะทําเส้นทางรวมถึง
กิจกรรมท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงกับถนนริมโขง โดยพยายามพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ  
ที ่ม ีจ ุดเด ่นมานําเสนอกับผู้มาเยือน ดังน้ันจึงเกิดเป็นชุมชนวัดป่าใต้ขึ้นในเวลาต่อมา (เกิดขึ้นในช่วงก่อน 
การระบาดของโควิด-19) โดยเป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนวัดป่าใต้แล้วลุกขึ้นมาจัดการการท่องเที่ยว 
ในชุมชน ชุมชนแห่งน้ีสนใจจัดการท่องเที่ยวโดยหวังที่จะให้การท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในแหล่งรายได้เสริม  
แต่มีบางครัวเรือนสนใจที่จะทําเป็นรายได้หลัก ตัวอย่างเช่น ชาวบ้านที่ทําผ้าห่มนวมในชุมชนเห็นถึงโอกาสของ 
การท่องเที่ยวที่จะทําให้ได้มาซึ่งรายได้เสริม และต้องการได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น 
ที่เชียงคาน จึงจัดทําเป็นฐานเรียนรู้การทําผ้าห่มนวมเพื่อนําเสนอต่อผู้มาดูงานและผู้ที่สนใจจะเรียนรู้และต้องการ 
มีประสบการณ์ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการทําผ้าห่มนวมที่เป็นอาชีพหลักในอดีตของคนเชียงคาน 
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ปัจจุบันชุมชนมีความพยายามพัฒนาชุมชนวัดป่าใต้ให้เป็นอีกหน่ึงในสินค้าท่องเที่ยวของเชียงคาน  
โดยผู้นําของวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้าได้มีการเข้าไปปรับฐานคิดของคนในชุมชนวัดป่าใต้เพ่ือให้มีการใช้
ศักยภาพของชุมชนที่ตนเองมีอยู่มาเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว โดยพยายามดึงรายรับจากการท่องเที่ยวมายัง
ชุมชน (ประเด็นคือ การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมในชุมชน) ใช้ทุนชุมชนมาเสนอขาย  
โดยนําความโดดเด่นของชุมชนมานําเสนอให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งน้ีเน่ืองจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ชุมชนได้เห็นถึง
ผลกระทบ (เชิงลบ) จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น และคิดว่าต้องมีแผนในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน โดยเริ่มต้น
จากการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการรวมและดึงคนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน  
โดยสัญญาณที่เห็นว่าการท่องเที่ยวของเชียงคานเริ่มมีปัญหาคือ ในช่วงที่เชียงคานขยายตัวสูงสุดประมาณ 
พ.ศ. 2557 คนในชุมชนมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีความขัดแย้งเพ่ิมมากขึ้น (คนในชุมชนมีลักษณะต่างคนต่างอยู่) 
ส่วนอีกสัญญาณหน่ึง ก็คือ นักท่องเที่ยวมีรูปแบบและวิธีการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป โดยไม่สนใจที่พักแบบโฮมสเตย์ 
(นอนกับชาวบ้าน) กล่าวคือ เชียงคานกําลังกลายเป็นเมืองที่ถูกเที่ยวมากกว่าเมืองที่น่าเที่ยว วิถีความเป็นเมือง 
เข้ามาในเชียงคานมากข้ึน เริ่มเห็นถึงความไม่ย่ังยืนของการท่องเที่ยว ซึ่งเห็นได้จากการที่ชุมชนเห็นแต่
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมิได้มองถึงผลกระทบ (เชิงลบ) จากการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของสังคม (เช่น ต่างคนต่างอยู่ 
ไม่มีความเกื้อกูลกัน) และสิ่งแวดล้อม (เช่น ปัญหาขยะ)55 

ปัจจัยที่เอ้ือให้ชุมชนวัดป่าใต้เป็นชุมชนที่มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 
ได้แก่ การมีแกนนําที่มีจิตสาธารณะ (ต้องคิดในเชิงบวก) และจิตอาสา (แกนนําที่มีลักษณะดังกล่าวมีส่วนสําคัญ
ถึงร้อยละ 50 ในการที่จะทําให้การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนประสบความสําเร็จ) ดังน้ันในช่วงเร่ิมต้นการพัฒนา 
จึงต้องมีผู้ นํา หลังจากน้ันผู้ นําต้องถอยแล้วให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน (เริ่มจากแกนนํา  
แล้วขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน) หลังจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ผู้นําจะเปลี่ยนบทบาทของตนเอง
เป็นผู้ให้คําปรึกษาแทนการเป็นแกนนําในการทํางาน ดังน้ัน วิสัยทัศน์ของผู้นําจึงมีความสําคัญด้วย ทั้งน้ี
โดยทั่วไปในชุมชนจะมีแกนนําตามธรรมชาติ ซึ่งต้องดึงมาเป็นแกนนําในการทํางาน โดยแกนนําตามธรรมชาติ
ต้องเป็นคนที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา แล้วค่อยปรับฐานคิดให้แกนนําเข้าใจแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน ก่อนที่
แกนนําจะไปถ่ายทอดและปรับแนวคิดของคนในชุมชน 

ชุมชนวัดป่าใต้ถือเป็นชุมชนนําร่องและเป็นต้นแบบให้ชุมชนอ่ืนๆ ในเชียงคาน (ที่อยู่บริเวณรอบๆ  
ถนนคนเดินเชียงคาน) ได้ดูเป็นตัวอย่างถึงการรวบรวมและนําทุนที่ชุมชนมีอยู่มาจัดการเพ่ือสร้างมูลค่า และ
นําเสนอให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ือให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น  
โดยชุมชนมีการนําเสนอฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น การทําผ้าห่มนวม การทําเส้นข้าวปุ้น การทําของฝาก (พวงกุญแจ)  
การทํา ผาสาดลอยเคราะห์ เป็นต้น โดยเร่ิมรับกรุ๊ปทัวร์ที่เป็นคณะดูงานต้ังแต่ พ.ศ. 2562 (มีคนมาดูงาน
ประมาณ 10 คณะต่อปี) ทั้งน้ีการติดต่อเข้ามาของกรุ๊ปทัวร์จะมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่ติดต่อผ่านเทศบาล
                                                            
55 เป็นข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้นําวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า ซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาจัดการในเร่ืองการท่องเที่ยวและกลุ่มวิสาหกิจของชุมชนต้ังแต่เร่ิม
เมื่อ พ.ศ. 2551 จึงได้เห็นและได้สัมผัสกับพฤติกรรมที่เปล่ียนไปของนักท่องเท่ียว และเห็นถึงความขัดแย้งของคนในชุมชน ดังนั้นจึงเล็งเห็นถึง 
การเปล่ียนแปลงความคิดของคนในชุมชน และคิดว่าหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เชียงคานจะเผชิญกับคู่แข่งและมีการแข่งขันกันมากขึ้น 
นอกจากน้ี ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ชาวบ้านเร่ิมหันหน้ามาคุยกัน และร่วมกันจัดทําแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของเชียงคาน โดยมีเทศบาล
ตําบลเชียงคานเป็นเจ้าภาพ และมี อพท. ให้การสนับสนุนในการจัดทําเวทีสาธารณะและการไปดูงาน 
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ตําบลเชียงคาน และผู้ประสานงานของกลุ่ม ซึ่งโดยทั่วไปหากเป็นกลุ่มดูงานที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือมาดูงาน  
มีเวลาน้อย และไม่มีเวลาทํากิจกรรมในชุมชน ก็จะให้วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้าเป็นผู้รับดูแลและจัดการ  
แต่ถ้าหากผู้มาเยือนต้องการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนผ่านฐานเรียนรู้ต่างๆ  
ก็จะดําเนินการและให้บริการโดยชุมชนวัดป่าใต้ 

ทั้งน้ี ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 (พ.ศ. 2562) ลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นลักษณะของคณะที่มาดูงาน
มากกว่าเป็นลูกค้าที่แท้จริง (ในช่วงน้ันต้องการสร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวเป็นสําคัญ) โดยที่วิสาหกิจชุมชน 
บ้านต้นหล้าจะรับคณะทัวร์ดูงานเป็นหลัก ขณะที่ชุมชนวัดป่าใต้ซึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มคณะดูงานก่อนแล้วค่อยๆ  
มีกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทครอบครัวมาใช้บริการเพ่ิมขึ้นในเวลาต่อมา (แต่ยังคงมีสัดส่วนน้อย) โดยแนวคิดของ
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนวัดป่าใต้จะเป็นการจัดทัวร์ในลักษณะของฐานเรียนรู้ตามกลุ่มอาชีพของชุมชน โดยม ี
ฐานเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ ผาสาดลอยเคราะห์ ผ้าห่มนวม ข้าวปุ้น ของฝาก ดอกไม้ และยังมีพิพิธภัณฑ์ชุมชน  
โดยให้ชุมชนดูแลกันเอง ส่วนรายรับได้จากการขายผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยเริ่มต้นจากตลาดดูงานที่มี
หลายคณะและเป็นตลาดเดิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า (เชียงคาน) พร้อมทั้งยังได้รับการเพ่ิมทุนจาก อพท. 
บนพ้ืนฐานทุนของชุมชน แล้วอาศัยวิธีการบอกต่อแบบปากต่อปากในการทําการตลาด แต่ยังไม่มีการใช้  
social media เน่ืองจาก ยังมุ่งที่ตลาดดูงานทั่วไป นอกจากน้ี ชุมชนยังอาศัยวัดเป็นที่จอดรถดังน้ันจึงมุ่งที ่
ตลาดผู้สูงอายุ (มีการให้เงินบํารุงวัด และขายดอกไม้ในการทําบุญที่วัด) โดยมีเป้าหมายท่ีต้องการเช่ือมเครือข่าย
ภายในชุมชนเพ่ือกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่กระจุกตัวให้กระจายไปยังชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ 

สําหรับการจัดการหรือการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบน้ัน ตามมุมมองของ
แกนนํากลุ่มเห็นว่า ต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากการท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อสังคมมาก มีการนํา
วัฒนธรรมไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ประเด็นของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเร่ืองขยะ และความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสําคัญสูงสุด
ในการจัดการท่องเที่ยว และชาวบ้านต้องได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวรวมถึงต้องมีความสุขเมื่อมีการท่องเที่ยว
เกิดขึ้นในชุมชน (เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์มากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
กับชุมชนเพียงอย่างเดียว โดยคนในชุมชนควรมีความเอ้ืออาทร แบ่งปันเก้ือกูล และดูแลกันภายในชุมชนเหมือนกับ
ในอดีตที่ยังไม่มีการท่องเที่ยว) 

ดังน้ันการจัดการหรือการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจึงต้องดําเนินการร่วมกัน
ทั้งชุมชน (เคลื่อนทั้งองคาพยพ) มีการใช้ทุนของชุมชนร่วมกัน โดยทุนหลักจะเป็นทรัพยากรบุคคล (ทุนแรงงาน)  
ซึ่งปัจจุบันที่เชียงคานคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้หญิงที่ทํางาน ผู้ชายไม่ค่อยออกจากบ้าน ผู้หญิง 
เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก แต่มีข้อจํากัดทางด้านกายภาพ (สภาพร่างกาย) ทั้งน้ีในชุมชนไม่ค่อยมีคนหนุ่มสาว  
(คนวัยทํางาน) เน่ืองจากกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ออกไปทํางานนอกพ้ืนที่/ไปเรียน แม้กลับมาในชุมชนก็ไม่สามารถ 
เก็บเก่ียวผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะชุมชนบริเวณชายขอบ (นอกถนนคนเดิน) ซึ่งไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในเชียงคาน ผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัว 
อยู่ในบริเวณถนนคนเดิน แต่ชุมชนอ่ืนๆ ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะ และความหนาแน่นจากจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
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สําหรับเชียงคานถือได้ว่ามีจัดการและดําเนินการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับหน่ึง โดยเฉพาะ 
ในเรื่องของความปลอดภัย (รับผิดชอบต่อนักท่องเท่ียว และหากให้ประเมินในเรื่องความปลอดภัยของเชียงคาน 
แกนนําของชุมชนคิดว่า อยู่ในระดับสูง) และสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี เชียงคานยังมีทุนเดิมที่สังคมยังไม่ม ี
การเปลี่ยนแปลงมาก (ยังคงมีความเป็นชนบท) วัฒนธรรมยังไม่ถูกบิดเบือนไปมาก (สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีน่าจะมี 
ค่าคะแนนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวประมาณร้อยละ 80 ขึ้นไป) หรืออาจกล่าวได้ว่าเชียงคานประกอบด้วย
ปัจจัยที่หลากหลายที่สนับสนุน เก้ือหนุน และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นเรื่องของคน วิถีชีวิต บรรยากาศ 
ที่เป็นมิตรและปลอดภัย นอกจากน้ี เชียงคานยังมีความโดดเด่นหลายเร่ืองที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม ดังน้ันจุดเด่นที่สําคัญของเชียงคานน่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลาย 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่มและหลากหลายช่วงอายุต้ังแต่กลุ่มเด็ก
จนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ 
 จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวในเชียงคาน ที่ผ่านมาจึงมีงบประมาณและโครงการต่างๆ ลงมาที ่
กลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนท้องถิ่นแตกต่างกัน ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุที่ทําให้เครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นมีความอ่อนแอ 
เน่ืองจาก แต่ละกลุ่มต้องมุ่งทํางานของกลุ่มตัวเอง จึงไม่ได้มีการประสานเช่ือมต่อกับกลุ่มอ่ืนๆ ในลักษณะของ
เครือข่าย (เกิดการเส่ือมสลายของทุนสังคมภายในชุมชนท้องถิ่น) ดังน้ัน การจัดต้ังกลุ่มขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ อาจทําให้
ชุมชนเกิดความอ่อนแอ เน่ืองจาก คนในชุมชนมีจํานวนเท่าเดิม จากที่เคยทํางานร่วมกันก็ต้องต่างคนต่างทํา 
และมุ่งทํางานให้กับกลุ่มของตนเองมากขึ้นจึงไม่มีเวลามาทํางานสาธารณะร่วมกัน และขาดจิตสาธารณะ 
ในการทํางานในลักษณะของการเช่ือมโยงเครือข่าย หรืออาจกล่าวได้ว่า เกิดความอ่อนแอของทุนชุมชน  
(social capital) ขณะเดียวกัน บางกลุ่มก็อ่อนแอ ขาดความชัดเจนในการทํางาน ซึ่งปัจจุบันจึงเกิดเป็นกลุ่มชุมชน
วัดป่าใต้ขึ้นมา เพ่ือเป็นตัวอย่างในการทํางานในลักษณะของการเชื่อมโยงประสานกันเป็นเครือข่ายร่วมกันทั้งชุมชน 
จากข้อสังเกตดังกล่าวจึงควรพึงระวังในเรื่องของทุนภายนอกและการพัฒนาโดยภาครัฐที่ซึ่งอาจเป็นหน่ึงใน 
ปัจจัยที่ทําให้ทุนชุมชนเสื่อมสลาย เน่ืองจากคนในชุมชนมีจํากัด ดังน้ันชุมชนต้องรู้จักตนเองก่อนไปเช่ือมโยง 
กับการพัฒนาของภาครัฐ ขณะเดียวกันภาครัฐควรสนับสนุนและต้องมาเสริมให้ชุมชนมีทุนสังคมที่เข้มแข็ง 
มีการทํางานเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกันแทนการทํางานเป็นกลุ่มหรือแบ่งแยกการทํางานภายในชุมชน 



บทที่ 6
มุมมองและการรับรู้ต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ

ของคนท้องถ่ินและผู้เยี่ยมเยือน

บทนี้เป็นการนําเสนอผลการสํารวจมุมมองและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบคนท้องถิ่น
และผู้เย่ียมเยือน โดยในส่วนของคนท้องถิ่นได้ทําการสํารวจใน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ ชุมชนเชียงคาน (ตัวแทนชุมชนก่ึงเมือง
ก่ึงชนบท) และชุมชนบ่อสวก (ชุมชนชนบท) ซึ่งมีความแตกต่างของชุมชนในด้านวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม 
ในขณะที่ผู้เย่ียมเยือน ทําการสํารวจใน 1 พ้ืนที่ ได้แก่ ชุมชนเชียงคาน ที่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่มีจุดขาย 
ในเรื่องของถนนคนเดินในเส้นทางบ้านไม้เก่าเรียบริมแม่นํ้าโขง โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็นสองส่วน ได้แก่  
ส่วนที่เป็นผลการสํารวจคนท้องถิ่น และส่วนที่เป็นผลการสํารวจผู้เย่ียมเยือน โดยในแต่ละส่วนจะมีหัวข้อย่อย 
ที่แตกต่างกัน ดังมีรายละเอียดในแต่ละส่วนพอสังเขปดังน้ี 

6.1 มุมมองและการรับรู้ต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ิน 

ผลการสํารวจคนท้องถิ่น เป็นผลการสํารวจข้อมูลจากตัวอย่างใน 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ชุมชน
เชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 200 ตัวอย่าง และชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน จํานวน 189 ตัวอย่าง รวมทั้งสองชุมชน 
มีจํานวนตัวอย่าง 389 ตัวอย่าง โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 7 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของตัวอย่าง 2) ความเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน 3) มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
4) การรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชน 5) การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม 
ในสังคม 6) การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และ 7) ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต โดยมี
รายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละส่วน ดังน้ี 

6.1.1 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่าง (กรณีคนท้องถ่ิน) 
ผลการสํารวจข้อมูลทั่วไปของตัวอย่างพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.76) เป็นเพศหญิง  

และทั้งหมดมีอายุเฉลี่ย 43 ปี ด้านข้อมูลเก่ียวกับระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 31.10 ของตัวอย่างทั้งหมด  
มีการศึกษาสูงสุดไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. และ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ คิดเป็นร้อยละ 29.31 และร้อยละ 28.79 ของตัวอย่างทั้งหมด 
ตามลําดับ โดยพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.18) เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้ังแต่กําเนิด สําหรับตัวอย่าง 
ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนต้ังแต่กําเนิด พบว่า ตัวอย่างในชุมชนบ่อสวกมีระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในชุมชนเฉลี่ย 
13.5 ปี ในขณะที่ตัวอย่างในชุมชนเชียงคานมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนเฉล่ีย 18 ปี (ตารางที่ 6.1) 

ขณะที่การสํารวจข้อมูลสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 6.2 
พบว่า ร้อยละ 31.11 ของตัวอย่างทั้งหมด ประกอบธุรกิจส่วนตัว รองลงมา คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน 
และข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ คือ คิดเป็นร้อยละ 20.05 และ 15.42 ของตัวอย่างทั้งหมด 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาทางด้านรายได้ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.78 ของตัวอย่างทั้งหมด) มีรายได้
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ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน รองลงมา คือ ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือน และผู้ที่มีรายได้อยู่ในช่วง  
15,000-20,000 บาท/เดือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.97 และร้อยละ 18.25 ของตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ 

ตารางที่ 6.1 ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง (กรณีคนท้องถ่ิน) 

ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 
ชุมชนบ่อสวก ชุมชนเชียงคาน รวม 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ
เพศ 

หญิง 106 56.08 107 53.50 213 54.76
ชาย 83 43.92 93 46.50 176 45.24

อายุเฉลี่ย (ปี) 42.58 (13.62) 43.86 (14.14) 43.24 (13.89) 
อายุตํ่าสุด (ปี) 18 18 18 
อายุสูงสุด (ปี) 64 65 65 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น 73 38.62 48 24.00 121 31.10
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 59 31.22 55 27.50 114 29.31
อนุปริญญา/ปวส. 20 10.58 22 11.00 42 10.80
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 37 19.58 75 37.50 112 28.79

การอาศัยอยู่ในชุมชนต้ังแต่กําเนิด 
ใช่ 162 85.71 146 73.00 308 79.18
ไม่ใช่ 27 14.29 54 27.00 81 20.82

   ระยะเวลาเฉลี่ยที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในชุมชน (ป)ี 13.50 (11.07) 18.02 (13.05) 15.16 (12.71) 
รวม 189 100.00 200 100.00 389 100.00

ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตารางที่ 6.2 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่าง (กรณีคนท้องถ่ิน) 

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่าง 
ชุมชนบ่อสวก ชุมชนเชียงคาน รวม 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ
อาชีพหลัก 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 43 22.75 78 39.00 121 31.11
รับจ้างรายวัน 44 23.28 34 17.00 78 20.05
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 34 17.99 26 13.00 60 15.42
นักเรียน/นักศึกษา 18 9.52 23 11.50 41 10.54
เกษตรกร 25 13.23 6 3.00 31 7.97
พนักงานบริษัทเอกชน/ พนักงานโรงงาน 8 4.23 12 6.00 20 5.14
เกษียณอายุ/ ไม่ได้ประกอบอาชีพหลัก 1 0.53 19 9.50 20 5.14
อ่ืนๆ เช่น แม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 16 8.47 2 1.00 18 4.63

รายได้ก่อนหักภาษี 
ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน 142 75.00 75 37.58 217 55.78
15,001-20,000 บาท/เดือน 19 10.12 52 26.06 71 18.25
มากกว่า 20,000 บาท/เดือน 28 14.88 73 36.36 101 25.97

รวม 189 100.00 200 100.00 389 100.00
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

6-3 

6.1.2 ความเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในชุมชน 
ด้านความเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชนของตัวอย่าง พบว่า มีเพียงร้อยละ 26.99 ของ

ตัวอย่างทั้งหมด ที่ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในชุมชน โดยในจํานวนน้ี ประมาณร้อยละ 77.14  
เป็นผู้ที่มีอาชีพหลักที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น การประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ ่
เป็นนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง 2 ชุมชนที่เป็นพ้ืนที่ศึกษา พบว่า สัดส่วนของ
ตัวอย่างที่ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชนเชียงคาน (ร้อยละ 39.00) จะมากกว่าในชุมชนบ่อสวก 
(ร้อยละ 14.29) ทั้งน้ีสําหรับตัวอย่างที่ไม่ได้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน ส่วนใหญ่  
(ร้อยละ 71.48) ให้เหตุผลว่า “ไม่มีเวลา” ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนก่อนเกิด
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 (ช่วงก่อน พ.ศ. 2563) พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.80) ไม่มีส่วนร่วม 
ในการจัดการการท่องเที่ยว เน่ืองจาก “ไม่มีเวลา” เช่นกัน อย่างไรก็ตาม สําหรับตัวอย่างที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวในชุมชน พบว่า ตัวอย่างในชุมชนบ่อสวกส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมประมาณ 2 ครั้ง/ปี ในขณะที่ตัวอย่าง
ในชุมชนเชียงคานส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมประมาณ 4 ครั้ง/ปี ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
ในชุมชน พบว่า ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 (ช่วงก่อน พ.ศ. 2563) ร้อยละ 73.26 ของ 
ตัวอย่างทั้งหมด ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน โดยตัวอย่างในชุมชนบ่อสวกมีการเข้าร่วม
กิจกรรมเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง ในขณะที่ตัวอย่างในชุมชนเชียงคานมีการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยปีละ 3 ครั้ง (ตารางที่ 6.3) 

ตารางที่ 6.3 ความเก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน 
ความเก่ียวข้อง 

กับการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
ชุมชนบ่อสวก ชุมชนเชียงคาน รวม

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ
การประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน

ใช่ 27 14.29 78 39.00 105 26.99
- เป็นอาชีพหลัก 23 85.19 58 74.36 81 77.14
- เป็นอาชีพเสริม 4 14.81 20 25.64 24 22.86

ไม่ใช่ เนื่องจาก 162 85.71 122 61.00 284 73.01
- ไม่มีเวลา 130 80.24 73 59.84 203 71.48
- ไม่สนใจ 16 9.88 14 11.47 30 10.56
- ขาดทักษะความรู้ 5 3.09 - - 5 1.76
- ขาดเงินทุน 3 1.85 - - 3 1.06
- อ่ืนๆ เช่น กําลังศึกษา มีอาชีพหลัก เป็นต้น 8 4.94 35 28.69 43 15.14

การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน (ช่วงก่อน พ.ศ. 2563)
ไม่มีส่วนร่วม 167 88.36 159 79.50 326 83.80
มีส่วนร่วม 22 11.64 41 20.50 63 16.20

   จํานวนเฉลี่ยของการมีส่วนร่วม (คร้ัง) 2 (1.01) 4 (3.77) 3 (3.19)
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน (ช่วงก่อน พ.ศ. 2563)

ไม่ได้เข้าร่วม 57 30.16 47 23.50 104 26.74
เข้าร่วม 132 69.84 153 76.50 285 73.26

   จํานวนเฉลี่ยของการเข้าร่วมกิจกรรม (คร้ัง) 2 (1.44) 3 (2.60) 2 (2.09)
รวม 189 100.00 200 100.00 389 100.00

ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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6.1.3 มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
ผลการสํารวจทัศนคติต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของตัวอย่างในพ้ืนที่ชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน 

ที่แสดงในตารางที่ 6.4 พบว่า โดยรวมแล้ว คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างเห็นด้วยอย่างมากเก่ียวกับประโยชน์ 
ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งในด้านการก่อให้เกิดการยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่น 
กับนักท่องเที่ยว การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน โดยมีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 8.46 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) นอกจากน้ียังพบว่า ตัวอย่างกว่าร้อยละ 90 
เห็นด้วยในระดับมากว่า การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นหน่ึงในรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่มี
บทบาทสําคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ทําให้นักท่องเที่ยว
เคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชน รวมถึงการทําให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจในวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
เช่น ดนตรี อาหาร งานฝีมือ ฯลฯ ของชุมชน  

ตารางที่ 6.4  มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของตัวอย่างในชุมชนบ่อสวก 

มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ค่าเฉลี่ย 
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วน 

ผู้ที่เหน็ด้วยมาก 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1)  ชุมชนและผู้เยี่ยมเยือนต่างได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 8.35 1.61 87.83 เห็นด้วยมาก 
2)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดจาก

การท่องเท่ียว 
8.15 1.72 82.54 เห็นด้วยมาก 

3)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้เกิดการยอมรับประสบการณ์ทางสังคม 8.17 1.69 85.19 เห็นด้วยมาก 
4)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่เพลิดเพลินผ่านการเชื่อมโยง

ทางวัฒนธรรม-สังคม และส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 
8.41 1.55 87.30 เห็นด้วยมาก 

5)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้เกิดการเคารพกันระหว่างนักท่องเที่ยว
กับคนท้องถิ่น 

8.31 1.67 86.77 เห็นด้วยมาก 

6)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 8.69 1.55 91.01 เห็นด้วยมากที่สุด 
7)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบช่วยฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว 8.79 1.40 90.48 เห็นด้วยมากที่สุด 
8)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวเคารพวัฒนธรรมและ

ประเพณีท้องถิ่นของจุดหมายปลายทาง 
8.59 1.44 90.48 เห็นด้วยมากที่สุด 

9)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวสนใจวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
เช่น ดนตรี อาหาร งานฝีมือ ฯลฯ ของจุดหมายปลายทาง 

8.78 1.32 93.12 เห็นด้วยมากที่สุด 

10) การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวยอมรับความหลากหลาย
ทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ความเช่ือ เชื้อชาติ ฯลฯ 

8.34 1.58 87.83 เห็นด้วยมาก 

11) การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเที่ยวซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก
ที่ผลิตในท้องถิ่น 

8.50 1.63 87.30 เห็นด้วยมากที่สุด 

12) การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับการใช้จ่าย
ภายในจุดหมายปลายทาง 

8.44 1.58 86.77 เห็นด้วยมาก 

รวม 8.46 1.56 87.83 เห็นด้วยมาก
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 
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สําหรับมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของตัวอย่างในพ้ืนที่ชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า 
คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เช่นเดียวกัน  
(มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 7.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยตัวอย่างกว่าร้อยละ 80 
เห็นด้วยในระดับมากต่อการที่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 
ช่วยฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ในขณะที่ตัวอย่างกว่าร้อยละ 75 ก็เห็นด้วยในระดับมาก 
ในประเด็นที่ว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการท่องเที่ยว ทําให ้
ทั้งชุมชนและผู้เย่ียมเยือนต่างได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว รวมถึงทําให้เกิดความเคารพกันระหว่าง
นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น (ตารางที่ 6.5) 

ตารางที่ 6.5  มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของตัวอย่างในชุมชนเชียงคาน 

มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ค่าเฉลี่ย 
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วน 

ผู้ที่เหน็ด้วยมาก 
ระดับ

ความคิดเหน็ 
1)  ชุมชนและผู้เยี่ยมเยือนต่างได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 7.53 1.54 78.00 เห็นด้วยมาก 
2)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีเกิด

จากการท่องเท่ียว 
7.54 1.41 78.50 เห็นด้วยมาก 

3)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้เกิดการยอมรับประสบการณ์ทางสังคม 7.29 1.69 67.50 เห็นด้วยมาก 
4)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่เพลิดเพลินผ่านการเช่ือมโยง

ทางวัฒนธรรม-สังคม และส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 
7.39 1.69 71.00 เห็นด้วยมาก 

5)  การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทําให้เกิดการเคารพกันระหว่างนักท่องเท่ียว
กับคนท้องถิ่น 

7.58 1.62 75.50 เห็นด้วยมาก 

6)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 7.97 1.44 87.50 เห็นด้วยมาก 
7)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบช่วยฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว 8.00 1.42 86.50 เห็นด้วยมาก 
8)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวเคารพวัฒนธรรมและ

ประเพณีท้องถิ่นของจุดหมายปลายทาง 
7.59 1.70 74.00 เห็นด้วยมาก 

9)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเที่ยวสนใจวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
เช่น ดนตรี อาหาร งานฝีมือ ฯลฯ ของจุดหมายปลายทาง 

7.31 1.78 72.00 เห็นด้วยมาก 

10) การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวยอมรับความหลากหลาย
ทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ความเช่ือ เชื้อชาติ ฯลฯ 

7.02 1.70 62.50 เห็นด้วยมาก 

11) การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก
ที่ผลิตในท้องถิ่น 

7.31 1.76 71.50 เห็นด้วยมาก 

12) การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวให้ความสําคัญกับการใช้
จ่ายภายในจุดหมายปลายทาง 

7.26 1.74 70.00 เห็นด้วยมาก 

รวม 7.48 1.62 74.54 เห็นด้วยมาก
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

6.1.4 การรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในชุมชน 
ผลการสํารวจการรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพ้ืนที่ชุมชนบ่อสวก 

จังหวัดน่าน พบว่า โดยรวมแล้ว ตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับมากเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ในชุมชน (มีค่าเฉล่ียของคะแนนการรับรู้เท่ากับ 7.03 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยเฉพาะในเร่ือง
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การดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อมในชุมชน การกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับผู้มาเยือน และการเปิดโอกาส 
ให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว นอกจากน้ียังพบว่า มีตัวอย่างกว่าร้อยละ 65 ที่มีการรับรู ้
ในระดับมากว่าชุมชนมีการจัดการในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พบว่า ตัวอย่างโดยเฉล่ียมีการรับรู้เพียงในระดับ
ปานกลางต่อการที่การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ่อสวกจะช่วยลดกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยว และทําให้
เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้เท่ากับ 6.46 และ 
6.43 คะแนน ตามลําดับ) (ตารางที่ 6.6) 

ตารางที่ 6.6  การรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของตัวอย่างในชุมชนบ่อสวก 

การรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเทีย่วอย่างรับผิดชอบ 
ค่าเฉลี่ย
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วน 

ผู้ที่รับรู้มาก 
ระดับ 

การรับรู้ 
1)  มีการกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับผู้มาเยือน 7.36 2.33 64.55 รับรู้มาก 
2)  มีการจัดการที่ลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเท่ียว 6.46 2.60 55.56 รับรู้ปานกลาง 
3)  มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว 6.43 2.75 52.91 รับรู้ปานกลาง 
4)  มีการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ 7.08 2.49 63.49 รับรู้มาก 
5) มีการดูแลในเร่ืองความสะอาดและสภาพแวดล้อมของชุมชน 7.48 2.38 68.78 รับรู้มาก 
6)  เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 7.20 2.74 62.96 รับรู้มาก 
7)  เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว 7.20 2.75 64.55 รับรู้มาก 

รวม 7.03 2.58 61.83 รับรู้มาก
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

สําหรับชุมชนเชียงคาน พบว่า โดยรวมแล้ว ตัวอย่างมีการรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของชุมชนในระดับมาก (มีคะแนนเฉล่ียของคะแนนการรับรู้เท่ากับ 7.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน) โดยเฉพาะในเรื่องการกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับผู้มาเยือน ที่มีตัวอย่างถึงร้อยละ 89 ที่รับรู ้
ในระดับมากว่า ชุมชนมีการจัดการในเรื่องดังกล่าว ในขณะที่การจัดการการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ 
และการทําให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นสองประเด็นที่มี
ตัวอย่างไม่ถึงร้อยละ 65 ที่มีการรับรู้ในระดับมากว่า ชุมชนเชียงคานมีการจัดการในเรื่องดังกล่าว (ตารางที่ 6.7) 

ตารางที่ 6.7  การรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของตัวอย่างในชุมชนเชียงคาน 

การรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเทีย่วอย่างรับผิดชอบ 
ค่าเฉลี่ย
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วน 

ผู้ที่รับรู้มาก 
ระดับ 

การรับรู้ 
1)  มีการกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับผู้มาเยือน 8.40 1.50 89.00 รับรู้มาก 
2)  มีการจัดการที่ลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเท่ียว 6.91 2.17 63.50 รับรู้มาก 
3)  มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว 6.58 2.56 60.50 รับรู้มาก 
4)  มีการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ 7.37 2.35 70.00 รับรู้มาก 
5)  มีการดูแลในเร่ืองความสะอาดและสภาพแวดล้อมของชุมชน 7.52 2.31 72.50 รับรู้มาก 
6)  เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 7.01 2.53 69.50 รับรู้มาก 
7)  เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว 7.04 2.51 69.50 รับรู้มาก 

รวม 7.26 2.28 70.64 รับรู้มาก 
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
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ด้านผลการสํารวจทัศนคติต่อผลของการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนของตัวอย่าง ในพ้ืนที่ชุมชน
บ่อสวก จังหวัดน่าน (ตารางที่ 6.8) พบว่า โดยรวมแล้ว คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่า 
การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนส่งผลให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ียของ
คะแนนทัศนคติเท่ากับ 8.71 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยตัวอย่างกว่าร้อยละ 95 เห็นด้วยในระดับมากว่า 
การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนทําให้เกิดการจัดการขยะ ทําให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และสะอาด 
รวมถึงทําให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม มีตัวอย่างเพียงร้อยละ 73.02 ของตัวอย่างทั้งหมด  
ที่เห็นด้วยในระดับมากว่า การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนบ่อสวก ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การสื่อสาร
กับชาวต่างประเทศให้กับคนในชุมชน 

ตารางที่ 6.8  ทัศนคติต่อผลของการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนของตัวอย่างในชุมชนบ่อสวก 

ทัศนคติต่อผลของการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
ค่าเฉลี่ย
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วน 

ผู้ที่เหน็ด้วยมาก 
ระดับ

ความคิดเหน็ 
1)  เพ่ิมโอกาสให้คนท้องถิ่นมีงานทํา 8.70 1.61 93.12 เห็นด้วยมากที่สุด
2)  เพ่ิมโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน 8.67 1.62 92.06 เห็นด้วยมากที่สุด
3)  พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับคนท้องถิ่น เช่น การให้บริการการส่ือสาร

กับชาวต่างชาติ ฯลฯ 
7.64 2.08 73.02 เห็นด้วยมาก 

4)  สนับสนุนธุรกิจและ/วิสาหกิจภายในท้องถิ่น 8.35 1.86 86.77 เห็นด้วยมาก
5)  ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 8.63 1.69 89.42 เห็นด้วยมากที่สุด
6)  เพ่ิมโอกาสการจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 8.44 1.90 87.83 เห็นด้วยมาก
7)  สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 8.40 1.76 88.36 เห็นด้วยมาก
8)  พัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกันของคนในชุมชน 8.68 1.56 91.53 เห็นด้วยมากที่สุด
9)  ทําให้คนท้องถิ่นรับรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวในชุมชน 8.69 1.40 92.59 เห็นด้วยมากที่สุด
10)  ทําให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 9.05 1.32 93.65 เห็นด้วยมากที่สุด
11)  ทําให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 9.12 1.26 94.71 เห็นด้วยมากที่สุด
12)  ทําให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 9.10 1.24 94.18 เห็นด้วยมากที่สุด
13)  ทําให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 9.10 1.35 92.59 เห็นด้วยมากที่สุด
14)  ทําให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และสะอาด 9.06 1.18 95.77 เห็นด้วยมากที่สุด
15)  ทําให้เกิดการจัดการขยะภายในชุมชน 8.99 1.24 95.77 เห็นด้วยมากที่สุด

รวม 8.71 1.54 90.76 เห็นด้วยมากที่สุด
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

ในส่วนของชุมชนเชียงคาน พบว่า โดยรวมแล้ว ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุดเก่ียวกับผลของ 
การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนท่ีเป็นไปตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ คือ มีค่าเฉล่ียของคะแนน
ทัศนคติเท่ากับ 8.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชน 
และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีตัวอย่างกว่าร้อยละ 97 เห็นด้วยในระดับมากว่า การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน
เชียงคานก่อให้เกิดผลดังกล่าว ในขณะที่กว่าร้อยละ 95 ของตัวอย่างทั้งหมด ก็เห็นด้วยในระดับมากเช่นกันว่า 
การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ทําให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และเพ่ิมโอกาสให้คนท้องถิ่นมีงานทํา 
อย่างไรก็ตาม มีเพียงร้อยละ 64.50 ของตัวอย่างทั้งหมด ที่เห็นด้วยอย่างมากว่า การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน
เชียงคานช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การสื่อสารกับชาวต่างประเทศให้กับคนในชุมชน (ตารางที่ 6.9) 



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 
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ตารางที่ 6.9  ทัศนคติต่อผลของการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนของตัวอย่างในชุมชนเชียงคาน 

ทัศนคติต่อผลของการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน 
ค่าเฉลี่ย
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วนผูท้ี ่
เห็นด้วยมาก 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1)  เพ่ิมโอกาสให้คนท้องถิ่นมีงานทํา 8.39 1.34 95.00 เห็นด้วยมาก
2)  เพ่ิมโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน 8.41 1.22 93.50 เห็นด้วยมาก
3)  พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับคนท้องถิ่น เช่น การส่ือสารกับชาวต่างชาติ ฯลฯ 7.06 2.03 64.50 เห็นด้วยมาก
4)  สนับสนุนธุรกิจและ/วิสาหกิจภายในท้องถิ่น 8.10 1.51 82.00 เห็นด้วยมาก
5)  ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 7.92 1.86 77.50 เห็นด้วยมาก
6)  เพ่ิมโอกาสการจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 8.29 1.53 85.50 เห็นด้วยมาก
7)  สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 8.29 1.52 87.50 เห็นด้วยมาก
8)  พัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกันของคนในชุมชน 7.96 2.01 79.50 เห็นด้วยมาก
9)  ทําให้คนท้องถิ่นรับรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวในชุมชน 8.89 1.39 94.50 เห็นด้วยมากที่สุด
10)  ทําให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 9.00 1.15 96.50 เห็นด้วยมากที่สุด
11)  ทําให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 9.00 1.07 97.50 เห็นด้วยมากที่สุด
12)  ทําให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 8.99 1.10 97.00 เห็นด้วยมากที่สุด
13)  ทําให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 8.90 1.13 97.00 เห็นด้วยมากที่สุด
14)  ทําให้ชมุชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และสะอาด 9.09 1.19 94.50 เห็นด้วยมากที่สุด
15)  ทําให้เกิดการจัดการขยะภายในชุมชน 9.18 1.38 94.00 เห็นด้วยมากที่สุด

รวม 8.50 1.43 89.07 เห็นด้วยมากที่สุด
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

6.1.5 การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 
ด้านการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างในพ้ืนที่ชุมชนบ่อสวก 

จังหวัดน่าน ซึ่งผลการสํารวจที่แสดงในตารางที่ 6.10 แสดงให้เห็นว่า โดยรวมแล้ว คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่าง 
ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมในระดับมาก (ค่าเฉล่ียของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 8.42 จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน) โดยสิ่งที่ตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ การให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม  
และความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม 

ตารางที่ 6.10 การมีส่วนร่วมในสังคมของตัวอย่างในชุมชนบ่อสวก 

การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 
ค่าเฉลี่ย
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วนผูท้ี่ให้

ความสําคัญมาก 
ระดับ 

ความสําคัญ 
1)  ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม 8.51 1.41 89.95 สําคัญมากที่สุด
2)  ความตระหนักต่อเร่ืองท่ีสังคมกําลังกังวลในปัจจุบัน 8.47 1.41 89.95 สําคัญมาก 
3)  ความห่วงใยที่มีต่อผู้อ่ืนในสังคม 8.44 1.31 91.01 สําคัญมาก 
4)  การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม 7.93 1.68 80.95 สําคัญมาก 
5)  การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 8.08 1.55 84.13 สําคัญมาก 
6)  ความสนใจเก่ียวกับส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคม 9.07 1.29 93.12 สําคัญมากที่สุด

รวม 8.42 1.44 88.18 สําคัญมาก 
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

สําหรับชุมชนเชียงคาน พบว่า โดยรวมแล้วคนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ในสังคมในระดับมากเช่นกัน (ค่าเฉล่ียของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 8.41 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) แต่สิ่งที่
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ตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด กลับเป็นเรื่องของการให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม และ 
ความตระหนักต่อเรื่องที่สังคมกําลังกังวลอยู่ในปัจจุบัน (ตารางที่ 6.11) 

ตารางที่ 6.11 การมีส่วนร่วมในสังคมของตัวอย่างในชุมชนเชียงคาน 

การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 
ค่าเฉลี่ย
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วนผูท้ี่ให ้

ความสําคัญมาก 
ระดับ

ความสําคัญ 
1)  ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม 8.40 1.21 94.50 สําคัญมาก
2)  ความตระหนักต่อเร่ืองที่สังคมกําลังกังวลในปัจจุบัน 8.62 1.23 93.50 สําคัญมากที่สุด
3)  ความห่วงใยที่มีต่อผู้อ่ืนในสังคม 8.39 1.31 90.50 สําคัญมาก
4)  การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม 8.13 1.45 88.00 สําคัญมาก
5)  การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 7.98 1.33 87.50 สําคัญมาก
6)  ความสนใจเก่ียวกับส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคม 8.95 1.12 98.50 สําคัญมากที่สุด

รวม 8.41 1.27 92.08 สําคัญมาก
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

6.1.6 การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
ผลการสํารวจทัศนคติต่อการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของตัวอย่างในพ้ืนที่

ชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน พบว่า โดยรวมแล้ว คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่า ยินดีสนับสนุน 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชนในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 
8.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ทั้งน้ี สิ่งที่ตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่า ยินดีให้การสนับสนุนในระดับ
มากที่สุด คือ การปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนเพ่ือลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว เช่น การดูแลความสะอาด
และสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการท่องเที่ยว 
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและแนะนําเก่ียวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีโอกาส 
(ตารางที่ 6.12) 

ตารางที่ 6.12 การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของตัวอย่างในชุมชนบ่อสวก 

การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ค่าเฉลี่ย
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วน 

ผู้ที่เหน็ด้วยมาก 
ระดับ

ความคิดเหน็ 
1)  ท่านยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนเพ่ือลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

เช่น การดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ
9.41 0.97 98.41 เห็นด้วยมากที่สุด 

2)  ท่านยินดีให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวในชุมชน เช่น แต่งกายพ้ืนเมือง ร่วมงานประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ

8.35 2.12 82.01 เห็นด้วยมาก 

3)  หากมีการประชุมหารือเก่ียวกับการท่องเท่ียว ท่านยินดีเข้าร่วมและ/แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่น

7.05 2.70 58.73 เห็นด้วยมาก 

4)  ท่านยินดีร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวที่ จัดขึ้นภายในท้องถิ่นทุกคร้ัง
ที่มีโอกาส 

8.25 2.17 77.25 เห็นด้วยมาก 

5)  ท่านมักให้ความช่วยเหลือและแนะนําเก่ียวกับการท่องเท่ียวในท้องถิ่นกับ
นักท่องเท่ียวทุกคร้ังที่มีโอกาส 

9.23 1.09 96.83 เห็นด้วยมากที่สุด 

6)  ท่านยินดีสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการ
ท่องเท่ียว 

9.30 1.10 96.83 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 8.60 1.69 85.01 เห็นด้วยมากที่สุด
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 
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ในขณะที่ผลการสํารวจในเรื่องดังกล่าวของตัวอย่างในพ้ืนที่ชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า  
คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่า ยินดีสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชน 
ในระดับมากที่สุด ทั้งในเร่ืองของการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการท่องเที่ยว การให้
ความช่วยเหลือและแนะนําเก่ียวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีโอกาส การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของชุมชนเพ่ือลดกระทบจากการท่องเที่ยว การให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยว รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเท่ียวที่จัดขึ้นภายในชุมชนทุกคร้ังที่มีโอกาส มีเพียงการเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ที่ร้อยละ 52 ของตัวอย่างทั้งหมด แสดงความคิดเห็นว่า ยินดีเข้าร่วม
การประชุมและ/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนในระดับมาก (ตารางที่ 6.13) 

ตารางที่ 6.13 การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของตัวอย่างในชุมชนเชียงคาน 

การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ค่าเฉลี่ย
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วน 

ผู้ที่เหน็ด้วยมาก 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1)  ท่านยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนเพ่ือลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

เช่น การดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ 
8.97 1.12 98.00 เห็นด้วยมากที่สุด 

2)  ท่านยินดีให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวในชุมชน เช่น แต่งกายพ้ืนเมือง ร่วมงานประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ 

8.73 1.34 94.50 เห็นด้วยมากที่สุด 

3)  หากมีการประชุมหารือเก่ียวกับการท่องเท่ียว ท่านยินดีเข้าร่วมและ/แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

6.51 2.85 52.00 เห็นด้วยมาก 

4)  ท่านยินดีร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวที่ จัดขึ้นภายในท้องถิ่นทุกคร้ัง
ที่มีโอกาส 

8.72 1.45 91.50 เห็นด้วยมากที่สุด 

5)  ท่านมักให้ความช่วยเหลือและแนะนําเก่ียวกับการท่องเท่ียวในท้องถิ่นกับ
นักท่องเท่ียวทุกคร้ังที่มีโอกาส 

9.09 1.16 96.50 เห็นด้วยมากที่สุด 

6)  ท่านยินดีสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการ
ท่องเท่ียว 

9.04 1.21 96.00 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 8.51 1.52 96.00 เห็นด้วยมากที่สุด
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

6.1.7 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต 
สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นในช่วง พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลา

ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 พบว่า โดยรวมแล้ว คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างในพ้ืนที่ชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน 
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของตนเองในช่วงเวลาดังกล่าวในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
7.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ทั้งที่เป็นความพึงพอใจต่อชีวิต ความเป็นอยู่ หรือการใช้วิถีชีวิตของตนเอง 
อย่างไรก็ตาม เมื่อให้เปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองกับคนอ่ืนๆ ในชุมชนแล้ว พบว่า มีตัวอย่างเพียงร้อยละ 
20.63 ของตัวอย่างทั้งหมด ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก (ตารางที่ 6.14) 
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ตารางที่ 6.14 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของตัวอย่างในชุมชนบ่อสวก 
ความพึงพอใจในชว่ง พ.ศ. 2562
(ก่อนการระบาดของโควิด-19) 

ค่าเฉลี่ย
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วน 

ผู้ที่พึงพอใจในระดับมาก 
ระดับความพึงพอใจ

1) ความพึงพอใจในชีวิต 8.00 1.65 79.89 พึงพอใจมาก
2) ความพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู ่ 7.97 1.66 79.37 พึงพอใจมาก
3) ความพึงพอใจกับการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของตนเอง 7.95 1.65 82.54 พึงพอใจมาก
4) ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีกว่าคนอ่ืนๆ ในชุมชน 4.90 2.27 20.63 พึงพอใจปานกลาง

รวม 7.21 1.81 65.61 พึงพอใจมาก
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

ส่วนผลการสํารวจในเรื่องดังกล่าวของตัวอย่างในพ้ืนที่ชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า โดยรวมแล้ว
คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของตนเองในช่วง พ.ศ. 2562 ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
แต่เมื่อเปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองกับคนอ่ืนๆ ในชุมชนแล้ว พบว่า มีตัวอย่างเพียงร้อยละ 28.50 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก (ตารางที่ 6.15) 

ตารางที่ 6.15 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของตัวอย่างในชุมชนเชียงคาน 
ความพึงพอใจในชว่ง พ.ศ. 2562
(ก่อนการระบาดของโควิด-19) 

ค่าเฉลี่ย
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วน 

ผู้ที่พึงพอใจในระดับมาก 
ระดับความพึงพอใจ

1) ความพึงพอใจในชีวิต 8.22 1.45 91.00 พึงพอใจมาก
2) ความพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู ่ 8.23 1.38 91.00 พึงพอใจมาก
3) ความพึงพอใจกับการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของตนเอง 8.34 1.40 92.50 พึงพอใจมาก
4) ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีกว่าคนอ่ืนๆ ในชุมชน 4.88 2.65 28.50 พึงพอใจปานกลาง

รวม 7.41 1.72 75.75 พึงพอใจมาก
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นในทั้งสอง
พ้ืนที่ศึกษา พบว่า แม้ว่าค่าคะแนนของความพึงพอใจในช่วง พ.ศ. 2562 ของทั้งสองพ้ืนที่จะมีความแปรปรวน 
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (พิจารณาจากค่าสถิติ F คอลัมน์ F-statistic) แต่มีเพียงความพึงพอใจ
กับการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของตนเองเท่าน้ันที่คนท้องถิ่นทั้งสองพ้ืนที่มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยคนท้องถิ่นของชุมชนเชียงคานมีความพึงพอใจกับการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของตนเองสูงกว่า
คนท้องถิ่นที่พํานักอาศัยอยู่ในชุมชนบ่อสวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ตารางที่ 6.16 ความแตกต่างของความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถ่ินใน 2 ชุมชน 

ความพึงพอใจในชว่ง พ.ศ. 2562 (ก่อนการระบาดของโควิด-19) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย (1-10)

F-statistic1/ t-statistic 
ชุมชนบ่อสวก ชุมชนเชียงคาน 

1) ความพึงพอใจในชีวิต 8.00 8.22 1.30* -1.36
2) ความพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ 7.97 8.23 1.43** -1.62
3) ความพึงพอใจกับการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของตนเอง 7.95 8.34 1.39** -2.45**

4) ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีกว่าคนอ่ืนๆ ในชุมชน 4.90 4.88 0.74** 0.08
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : 1/ Levenes’ test for equality of variances  

* แสดงระดับนัยสําคัญทางสติถิที่ 0.10 และ ** แสดงระดับนัยสําคัญทางสติถทิี่ 0.05 
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6.2 มุมมองและการรับรู้ต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน 

การสํารวจมุมมองและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน เป็นการสํารวจ
ข้อมูลจากตัวอย่างผู้เย่ียมเยือนในพ้ืนที่ชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 298 ตัวอย่าง โดยแบ่งการนําเสนอ
ออกเป็น 6 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่าง 2) พฤติกรรมและประสบการณ์ 
ในการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน 3) ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 4) การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม 
ในสังคม 5) มุมมองต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และ 6) การรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบของชุมชนเชียงคาน โดยมีรายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละส่วน ดังน้ี 

6.2.1 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่าง (กรณีผูเ้ย่ียมเยือน) 
ผลการสํารวจข้อมูลทั่วไปของผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่างในพ้ืนที่ชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย  

ที่แสดงในตารางที่ 6.17 พบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.37) เป็นเพศหญิง และมีอายุเฉลี่ย 
39 ปี สําหรับที่พํานักอาศัยของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างที่มาเยือนชุมชนเชียงคานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดเลย คือ คิดเป็นร้อยละ 29.87 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ ผู้ที่พํานักอาศัยในกรุงเทพมหานคร 
(ร้อยละ 11.07) ในขณะที่ผู้เย่ียมเยือนที่เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ 
ร้อยละ 9.06 และร้อยละ 8.05 ของตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ โดยพบว่า กว่าร้อยละ 60 ของตัวอย่างทั้งหมด 
จะพํานักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ด้านข้อมูลเก่ียวกับระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 61.41 ของตัวอย่างทั้งหมด 
มีการศึกษาสูงสุดต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. (ร้อยละ 21.81) 

ตารางที่ 6.17 ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง (กรณีผู้เย่ียมเยือน) 
ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง จํานวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 

เพศ 298 100.00 
หญิง 165 55.37 
ชาย 133 44.63 

อายุเฉลี่ย (ปี) (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 39 (15.47) 
อายุสูงสุด - ตํ่าสุด (ปี) 18 – 74 
จังหวัดทีเ่ป็นที่พํานักอาศัย 5 ลําดับแรก 189 63.42 

เลย 89 29.87 
กรุงเทพมหานคร 33 11.07 
อุดรธานี 27 9.06 
ขอนแก่น 24 8.05 
เพชรบูรณ์ 16 5.37 

พํานักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 298 100.00 
ใช่ 190 63.76 
ไม่ใช่ 108 36.24 

ระดับการศึกษาสูงสุด 298 100.00 
ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 26 8.73 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 65 21.81 
อนุปริญญา/ปวส. 24 8.05 
ต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 183 61.41 

ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 
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ขณะที่การสํารวจสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่าง พบว่า คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่าง 
ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ คิดเป็น
ร้อยละ 23.15 22.15 และ 20.13 ของตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ ทั้งน้ีตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.82)  
เป็นผู้มีรายได้เป็นของตัวเอง โดยกว่าร้อยละ 50 ของตัวอย่างทั้งหมด มีระดับรายได้ส่วนบุคคล (ก่อนหักภาษี)  
อยู่ในช่วง 15,001 ถึง 30,000 บาท/เดือน ในขณะที่ระดับรายได้ครัวเรือน (ก่อนหักภาษี) ของตัวอย่างส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 47.65) อยู่ในระดับที่มากกว่า 60,000 บาท/เดือน (ตารางที่ 6.18) 

ตารางที่ 6.18 สภาพทางเศรษฐกิจของตัวอย่าง (กรณีผู้เย่ียมเยือน) 
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่าง จํานวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ)

อาชีพหลัก 298 100.00
ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ 13 4.36
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 69 23.15
นักเรียน/นักศึกษา 66 22.15
พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานโรงงาน 60 20.13
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 39 13.09
รับจ้างรายวัน/กรรมกร 17 5.71
เกษียณอายุ 16 5.37
แม่บ้าน 12 4.03
อ่ืนๆ เช่น เกษตรกร เป็นต้น 6 2.01

รายได้ของตนเองก่อนหักภาษี 298 100.00
ไม่มีรายได้ของตนเอง 81 27.18
มีรายได้ของตนเอง 217 72.82

ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน 25 11.52
15,001-30,000 บาท/เดือน 109 50.23
มากกว่า 30,000 บาท/เดือน 83 38.25

รายได้ของครัวเรอืนก่อนหักภาษี 298 100.00
ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน 27 9.06
30,001-60,000 บาท/เดือน 129 43.29
มากกว่า 60,000 บาท/เดือน 142 47.65

ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

6.2.2 พฤติกรรมและประสบการณ์ในการท่องเที่ยวชุมชนเชยีงคาน 
ผลการสํารวจประสบการณ์ในการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคานของผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่าง ดังแสดงใน

ตารางที่ 6.19 พบว่า ร้อยละ 71.81 ของตัวอย่างทั้งหมด ไม่เคยมาท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน (การท่องเท่ียวครั้งน้ี
เป็นครั้งแรก) อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงคาน พบว่า  
การท่องเที่ยวคร้ังน้ีของตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นการเย่ียมเยือนเชียงคานเป็นครั้งที่สอง โดยร้อยละ 63.09 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด มีการพักค้างแรมและใช้เวลาพํานักในชุมชนเชียงคานเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ส่วนตัวอย่าง
ที่มาเยือนแบบไปเช้า-เย็นกลับ จะใช้เวลาท่องเที่ยวในเชียงคานประมาณ 3 ช่ัวโมง นอกจากน้ี ยังพบว่า 
ตัวอย่างที่มาเยือนชุมชนเชียงคานกับครอบครัวและมากับกลุ่มเพ่ือน มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ คิดเป็น 
ร้อยละ 48.99 และร้อยละ 47.32 ของตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ มีเพียงร้อยละ 3.69 ของตัวอย่างทั้งหมด  
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ที่เดินทางมาท่องเที่ยวคนเดียว สําหรับการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับชุมชนเชียงคาน พบว่า ร้อยละ 77.18 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงคานจาก social media/application เช่น Facebook, Pantip, Youtube 
รองลงมา (ร้อยละ 62.42) ทราบข้อมูลจากเพ่ือน/ญาติ/คนใกล้ชิด 

ตารางที่ 6.19 พฤติกรรมและประสบการณ์ในการท่องเท่ียวชุมชนเชียงคาน 
พฤติกรรมและประสบการณ์ในการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน จํานวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ)

ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเชียงคานช่วง 5 ปีทีผ่่าน 298 100.00 
ไม่เคยมาท่องเท่ียว 214 71.81 
เคยมาท่องเท่ียว (ส่วนใหญ่เป็นการท่องเท่ียวคร้ังที่สอง) 84 28.19 

ระยะเวลาที่ใช้ในการมาเยือนเชียงคานครั้งนี ้ 298 100.00 
มีการพักค้างแรม (ส่วนใหญ่พํานักเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน) 188 63.09 
ไม่มีการพักค้างแรม (ส่วนใหญ่ท่องเท่ียวในเชียงคานเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 110 36.91 

ลักษณะการมาเยือนเชียงคานครัง้นี ้ 298 100.00 
มากับครอบครัว (ส่วนใหญ่มีผู้ร่วมเดินทาง 4 คน) 146 48.99 
มากับกลุ่มเพ่ือน (ส่วนใหญ่มีผู้ร่วมเดินทาง 4 คน) 141 47.32 
เดินทางคนเดียว 11 3.69 

ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลของเชียงคาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
เพ่ือน/ญาติ/คนใกล้ชิด 186 62.42 
โทรทัศน์/วิทยุ 12 4.03 
หนังสือ/นิตยสารท่องเท่ียว 7 2.35 
โปสเตอร์/แผ่นพับ 1 0.34 
Social media/application  230 77.18 

Facebook 215 93.07 
Pantip 31 13.42 
TripAdvisor 2 0.87 
อ่ืนๆ เช่น Twitter, Youtube 25 10.82 

ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

สําหรับผลการสํารวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเยือนชุมชนเชียงคานในคร้ังน้ี 
ของตัวอย่าง พบว่า กว่าร้อยละ 90 ของตัวอย่างทั้งหมด เห็นว่าความต้องการผ่อนคลายจากความเครียด 
ในชีวิตประจําวัน รวมถึงสิ่งดึงดูดใจของเชียงคาน ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เย็นสบาย ความเพียงพอของสิ่งอํานวย
ความสะดวก ความปลอดภัยในพ้ืนที่ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ต้นทุนการเดินทางที่ไม่สูงมาก (สามารถ
จ่ายได้จากงบประมาณที่มี) และความง่ายในการจัดการการท่องเที่ยวตามต้องการ เป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพล 
ต่อการตัดสินใจมาเยือนเชียงคานในระดับมาก (ตารางที่ 6.20) 

ในส่วนของการเย่ียมชมและ/ทํากิจกรรมในการมาเยือนชุมชนเชียงคานคร้ังน้ีของตัวอย่าง 
ที่แสดงในตารางที่ 6.21 พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีการใช้บริการร้านค้าของคนในชุมชน โดยเฉพาะร้านอาหาร 
ที่คนในชุมชนเป็นเจ้าของ โดยมีจํานวนคร้ังในการเข้าใช้บริการประมาณ 7 ครั้ง/คน ในขณะที่ร้อยละ  
99.33 ของตัวอย่างทั้งหมด มีการเดินเที่ยวหรือซื้อของบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน (ใช้ระยะเวลาเดินเที่ยวเฉลี่ย 
2 ช่ัวโมง/คน) สําหรับสถานที่พักแรมของคนในชุมชนน้ัน พบว่า มีตัวอย่างร้อยละ 62.75 ที่มีการใช้บริการ โดยมีการ
พักค้างแรมประมาณ 1 คืน/คน อย่างไรก็ตาม ผลจากการสํารวจ พบว่า มีเพียงร้อยละ 1.01 ของตัวอย่างทั้งหมด 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ของชุมชน 
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ตารางที่ 6.20 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเยือนชุมชนเชียงคานในคร้ังนี้ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อการตัดสินใจเดินทางมาเยือนชุมชนเชียงคาน 
ค่าเฉลี่ย 
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วนผูท้ี่ตอบว่า 

มีอิทธิพลมาก 
ระดับอิทธิพล 

1)  ความเพลิดเพลินที่จะได้รับจากการมาเยือน 8.57 1.04 88.93 มีอิทธิพลมากที่สุด
2)  อากาศที่เย็นสบายของเชียงคาน 8.70 1.01 90.27 มีอิทธิพลมากที่สุด
3)  ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียว 8.30 1.03 87.58 มีอิทธิพลมาก
4)  ความต้องการผ่อนคลายจากความเครียดในชีวิตประจําวัน 8.99 0.92 90.94 มีอิทธิพลมากที่สุด
5)  ความต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน 7.95 1.38 77.85 มีอิทธิพลมาก
6)  ลักษณะเฉพาะของส่ิงดึงดูดใจ เช่น บ้านเก่า ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 8.09 1.45 76.85 มีอิทธิพลมาก
7)  ความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น 7.89 1.40 75.84 มีอิทธิพลมาก
8)  ความต้องการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 8.21 1.38 80.20 มีอิทธิพลมาก
9)  ความมีชื่อเสียงของเชียงคาน 8.49 1.39 81.21 มีอิทธิพลมาก
10)  ความต้องการใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด 8.91 1.43 87.92 มีอิทธิพลมากที่สุด
11)  สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดต้องการมาเยือน 8.92 1.40 88.26 มีอิทธิพลมากที่สุด
12)  ความต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด 8.96 1.41 88.26 มีอิทธิพลมากที่สุด
13)  ความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึง 8.94 0.95 90.27 มีอิทธิพลมากที่สุด
14)  ต้นทุนในการเดินทางอยู่ในงบประมาณท่ีสามารถจ่ายได้ 8.97 0.86 90.60 มีอิทธิพลมากที่สุด
15)  ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก 8.81 0.85 90.27 มีอิทธิพลมากที่สุด
16)  ความปลอดภัยของเชียงคาน 8.93 0.78 90.60 มีอิทธิพลมากที่สุด
17)  ความง่ายในการจัดการท่องเท่ียวตามต้องการ 9.01 0.82 90.27 มีอิทธิพลมากที่สุด

ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 6.21 การเย่ียมชมและ/ทํากิจกรรมในการมาเยือนชุมชนเชียงคานครั้งนี้ 
การเย่ียมชมและ/ทํากิจกรรมในการมาเยือนชุมชนเชียงคานครั้งนี้ จํานวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) ระยะเวลาที่ใช้ หน่วย

1)  การใช้บริการสถานท่ีพักแรมของคนในชุมชน 187 62.75 1 คืน
2)  การใช้บริการร้านค้าของคนในชุมชน 298 100.00 7 คร้ัง
3)  การเดินเที่ยวหรือซื้อของในถนนคนเดิน 296 99.33 2 ชั่วโมง
4)  การเย่ียมชมสถานที่ท่องเท่ียวของชุมชน 108 36.24 2 ชั่วโมง
5)  การเย่ียมชมฐานเรียนรู้ของชุมชน 3 1.01 1 ชั่วโมง
6)  การร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน 34 11.41 1 ชั่วโมง

ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

ด้านค่าใช้จ่ายในการมาเยือนชุมชนเชียงคานครั้งน้ีของตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 82.89 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,500 บาท/คน/ทริป (สอดคล้องกับข้อมูล
ของเทศบาลตําบลเชียงคาน) ทั้งน้ีประเภทของการใช้จ่ายที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เสียไปในการเย่ียมเยือนชุมชน 
เชียงคานครั้งน้ี คือ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ซึ่งกว่าร้อยละ 90 เป็นการใช้บริการจากร้านค้าของคนในชุมชน  
โดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเฉลี่ย 700 บาท/คน/ทริป (มีสัดส่วนร้อยละ 28 ของค่าใข้จ่ายทั้งหมด) รองลงมา คือ 
ค่าที่พัก ซึ่งส่วนใหญ่มีการพักแรมจํานวน 1 คืน โดยร้อยละ 58 ของตัวอย่างจํานวนน้ี มีการพักแรมที่โรงแรม/รีสอร์ท 
และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,100 บาท/คน/ทริป (มีสัดส่วนร้อยละ 44 ของค่าใข้จ่ายทั้งหมด) นอกจากน้ี ร้อยละ 
43.96 ของตัวอย่างทั้งหมด ยังมีการซื้อของที่ระลึก เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้านวมทํามือจากร้านค้าในชุมชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 500 บาท/คน/ทริป (มีสัดส่วนร้อยละ 20 ของค่าใข้จ่ายทั้งหมด) (ตารางที่ 6.22) 



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 
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ตารางที่ 6.22 ค่าใช้จ่ายในการมาเยือนชุมชนเชียงคานครั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการมาเยือนชุมชนเชียงคานคร้ังนี ้ จํานวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย(บาท/คน/ทริป) 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการมาเยือนชุมชนเชียงคาน 298 100.00 2,500 
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 247 82.89  - 
ครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 51 17.11  - 

ค่าท่ีพัก 192 64.43 1,100 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 297 99.66 700 
ค่าของท่ีระลึก 131 43.96 500 
ค่านวดแผนโบราณ 44 14.77 300 
ค่าบริการนําเที่ยวในชุมชนและ/ท้องถิ่น 5 1.68 400 
ค่าเดินทางและ/ค่าน้ํามัน 142 47.65 1,700 
ค่าเช่าจักรยาน (ไฟฟ้า) 24 8.05 200 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ชุดใส่บาตร บัตรเข้าชม sky walk ฯลฯ 15 5.03 100 

ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

สําหรับพฤติกรรมขณะท่ีท่องเท่ียวชุมชนเชียงคานในครั้งน้ีของตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 6.23 
พบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่างมีการปฏิบัติตามเง่ือนไขและ/กติกาของชุมชน เช่น แต่งกายอย่างเหมาะสม 
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมระหว่างการท่องเท่ียว เช่น ไม่ทิ้งขยะ ลดการใช้พลาสติก/โฟม และมีการเลือกใช้บริการ
ร้านค้าและ/ร้านอาหารของคนท้องถิ่นในระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตาม พบว่า มีตัวอย่างไม่ถึงร้อยละ 70 ที่มี
พฤติกรรมในการเลือกที่พักแรมที่เป็นของคนท้องถิ่น หรือเป็นที่พักแรมที่เป็นมิตรและใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
การเดินหรือใช้จักรยานในการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน 

ตารางที่ 6.23 พฤติกรรมขณะท่องเท่ียวในชุมชนเชียงคานในคร้ังนี้ 

พฤติกรรมขณะท่องเที่ยวในชุมชนเชียงคานในครั้งนี ้
ค่าเฉลี่ย  
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วนผูท้ี่ตอบว่า 
มีพฤติกรรมมาก 

ระดับ
พฤติกรรม 

1)  ร่วมกิจกรรมที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม-วัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดล้อม 

7.93 1.13 83.22 มีมาก 

2)  เลือกกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน 8.38 0.93 88.93 มีมาก 
3)  ร่วมกิจกรรมท่ีช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม-ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ 8.38 1.10 88.59 มีมาก 
4)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขและ/กติกาของชุมชน เช่น แต่งกายให้เหมาะสม 9.10 0.98 90.60 มีมากที่สุด 
5)  ท่องเท่ียวโดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่ทิ้งขยะ ลดการใช้พลาสติก

/โฟม ฯลฯ 
9.00 0.94 90.27 มีมากที่สุด 

6)  เลือกที่พักแรมที่เป็นมิตรและใส่ใจส่ิงแวดล้อม 7.30 2.73 69.13 มีมาก 
7)  เลือกที่พักแรมที่เป็นของคนท้องถิ่นและ/มีการจ้างงานคนท้องถิ่น 7.10 2.84 64.09 มีมาก 
8)  เดินและ/ ใช้จักรยานในการเย่ียมชมสถานที่ท่องเท่ียวในชุมชน 7.49 2.75 67.45 มีมาก 
9)  ซื้อของที่ระลึกและ/ของฝากที่ผลิตโดยชุมชน 7.82 2.00 72.15 มีมาก 
10)  เลือกใช้บริการร้านค้าและ/ร้านอาหารของคนท้องถิ่น 8.84 0.97 89.60 มีมากที่สุด 
11)  บริจาคเงินเมื่อจอดรถในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ลานวัด โรงเรียน  8.15 1.58 81.21 มีมาก 
12)  บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 8.08 1.56 80.87 มีมาก 

ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อสํารวจความพึงพอใจที่ได้รับหลังจากไปเยือนเชียงคานในครั้งน้ี (ตารางที่ 6.24) 
พบว่า โดยรวมแล้ว ผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่างได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จากการมาเยือนเชียงคาน
ในครั้งน้ี โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจที่ 9.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยกว่าร้อยละ 90 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด ต่างรู้สึกเพลิดเพลินในการมาเยือนเชียงคานคร้ังน้ี พึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกมาเชียงคาน รู้สึกว่า
ได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่คาดหวังไว้ และมีความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ที่ได้รับในระดับมาก 

ตารางที่ 6.24 ความพึงพอใจที่ได้รับหลังจากการไปเยือนชุมชนเชียงคาน 
ความพึงพอใจที่ได้รับจากการไปเยือน

ชุมชนเชียงคานในคร้ังนี ้
ค่าเฉลี่ย 
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วนผูท้ี่ตอบว่า 

พึงพอใจมาก 
ระดับ

ความพึงพอใจ 
1)  ท่านพึงพอใจกับความเพลิดเพลินในการมาเยือนคร้ังน้ี 8.81 1.00 89.60 พึงพอใจมากที่สุด
2)  ท่านได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่คาดหวังไว้ 8.92 0.89 90.60 พึงพอใจมากที่สุด
3)  ท่านพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกมายังเชียงคานในคร้ังน้ี 9.10 0.85 90.60 พึงพอใจมากที่สุด
4)  โดยรวมท่านพึงพอใจกับประสบการณ์ในการมาเยือนเชียงคานในคร้ังนี้ 9.23 0.82 90.60 พึงพอใจมากที่สุด

รวม 9.02 0.89 90.35 พึงพอใจมากที่สุด
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

6.2.3 ความตระหนกัต่อการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
ผลการสํารวจทัศนคติต่อความตระหนักต่อการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่างของ

ชุมชนเชียงคาน พบว่า โดยรวมแล้ว ผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่างมีความตระหนักต่อการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 9.01 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน กล่าวคือ ตัวอย่าง 
กว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยในระดับมาก ต่อการที่นักท่องเที่ยวควรมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที่เกิดจาก 
การท่องเที่ยว เช่น การทิ้งขยะในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ การที่นักท่องเท่ียวควรปฏิบัติตามข้อกําหนดของ 
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ไม่ส่งเสียงดัง การที่นักท่องเที่ยวควรสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน รวมถึง 
การที่นักท่องเที่ยวควรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม เช่น ไม่ใช้เกินกว่าขีดความสามารถ 
ในการรองรับ เป็นต้น (ตารางที่ 6.25) 

ตารางที่ 6.25 ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 

ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
ค่าเฉลี่ย 
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วน 

ผู้ที่เหน็ด้วยมาก 
ระดับความคิดเหน็ 

1)  นักท่องเท่ียวควรรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว เช่น เคารพต่อ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8.71 1.04 88.93 เห็นด้วยมากที่สุด 

2)  นักท่องเท่ียวควรใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม เช่น
ไม่ใช้เกินกําลังความสามารถในการรองรับ ฯลฯ 8.81 1.00 89.93 เห็นด้วยมากที่สุด 

3)  นักท่องเท่ียวควรมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียว เช่น ทิ้งขยะในภาชนะที่เตรียมไว้ ฯลฯ 9.17 0.97 90.60 เห็นด้วยมากที่สุด 

4)  นักท่องเท่ียวควรสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน เช่น
คํานึงถึงผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวของตนเอง ฯลฯ 9.09 0.93 90.60 เห็นด้วยมากที่สุด 

5)  นักท่องเท่ียวควรปฏิบัติตามกฎกติกาหรือข้อกําหนดของแหล่งท่องเท่ียว
เช่น การไม่ส่งเสียงดัง ฯลฯ 9.25 0.97 90.27 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 9.01 0.98 90.07 เห็นด้วยมากที่สุด
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 
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6.2.4 การให้ความสาํคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 
ในส่วนของการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่างของชุมชน

เชียงคาน ที่แสดงในตารางที่ 6.26 พบว่า โดยรวมแล้ว ผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่างให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม 
ในสังคมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 8.22 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ในขณะทีก่ารให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมที่ตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ การให้ความสนใจเกี่ยวกับ 
สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม 

ตารางที่ 6.26 การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 

การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 
ค่าเฉลี่ย 
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วนผูท้ี่ให้

ความสําคัญมาก 
ระดับความสําคัญ 

1)  ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม 8.34 1.10 85.91 สําคัญมาก 
2)  ความตระหนักต่อเร่ืองท่ีสังคมกําลังกังวลในปัจจุบัน 8.45 1.24 83.22 สําคัญมาก 
3)  ความห่วงใยที่มีต่อผู้อ่ืนในสังคม 8.12 1.29 79.53 สําคัญมาก 
4)  การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม 7.71 1.42 72.48 สําคัญมาก 
5)  การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 7.87 1.37 75.50 สําคัญมาก 
6)  ความสนใจเก่ียวกับส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคม 8.83 1.16 87.92 สําคัญมากที่สุด 

รวม 8.22 1.26 80.76 สําคัญมาก 
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

6.2.5 มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
ผลการสํารวจมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่างในพ้ืนที่ชุมชน

เชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่างมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (มีค่าเฉล่ียของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 8.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ทั้งน้ี 
ตัวอย่างมีทัศนคติที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด ต่อการที่การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบช่วยฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรม
ของแหล่งท่องเท่ียว และมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงทําให้เกิดการเคารพกันระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่น (ตารางที่ 6.27) 

ตารางที่ 6.27 มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ค่าเฉลี่ย 
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วน

ผู้ที่เหน็ด้วยมาก 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1)  ชุมชนและผู้เยี่ยมเยือนต่างก็ได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียว

อย่างรับผิดชอบ 
8.29 1.28 79.19 เห็นด้วยมาก 

2)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทาผลกระทบเชิงลบ
ที่เกิดจากการท่องเท่ียว 

8.35 1.18 82.21 เห็นด้วยมาก 

3)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้เกิดการยอมรับประสบการณ์
ทางสังคม 

8.30 1.19 83.22 เห็นด้วยมาก 

4)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่เพลิดเพลินผ่าน
การเช่ือมโยงทางวัฒนธรรม-สังคม และส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น

8.23 1.15 82.89 เห็นด้วยมาก 

5)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้เกิดการเคารพกันระหว่าง
นักท่องเท่ียวกับคนท้องถิ่น 

8.55 1.14 85.91 เห็นด้วยมากที่สุด 
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ตารางที่ 6.27 (ต่อ) 

มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ค่าเฉลี่ย 
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วน 

ผู้ที่เหน็ด้วยมาก 
ระดับ

ความคิดเหน็ 
6)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
8.69 1.13 86.58 เห็นด้วยมากที่สุด 

7)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบช่วยฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของ
แหล่งท่องเท่ียว 

8.75 1.08 87.58 เห็นด้วยมากที่สุด 

8)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเที่ยวเคารพวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นของจุดหมายปลายทาง 

8.39 1.09 86.24 เห็นด้วยมาก 

9)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเที่ยวสนใจวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน เช่น ดนตรี อาหาร งานฝีมือ ฯลฯ ของจุดหมายปลายทาง 

8.11 1.17 81.88 เห็นด้วยมาก 

10)  การท่องเท่ียวอย่ างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวยอมรับ
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ความเช่ือ เชื้อชาติ ฯลฯ 

7.85 1.29 74.83 เห็นด้วยมาก 

11)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวซื้อของที่ระลึก
หรือของฝากที่ผลิตในท้องถิ่น 

7.86 1.31 77.52 เห็นด้วยมาก 

12)  การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญ
กับการใช้จ่ายภายในจุดหมายปลายทาง 

7.92 1.29 77.52 เห็นด้วยมาก 

รวม 8.27 1.19 82.13 เห็นด้วยมาก
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 

6.2.6 การรับรูเ้ก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชนเชียงคาน 
ในส่วนของการรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พบว่า โดยรวมแล้ว ผู้เย่ียมเยือน

ที่เป็นตัวอย่างมีการรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชนเชียงคานในระดับมาก  
(มีค่าเฉล่ียของคะแนนการรับรู้เท่ากับ 7.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยเฉพาะในเร่ืองการกําหนด
ข้อปฏิบัติสําหรับผู้มาเยือน ที่มีตัวอย่างถึงร้อยละ 86 ของตัวอย่างทั้งหมด รับรู้ในระดับมากว่าชุมชนเชียงคาน 
มีการจัดการในเรื่องดังกล่าว (ตารางที่ 6.28) 

ตารางที่ 6.28 การรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของชุมชนเชียงคาน 

การรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเทีย่วอย่างรับผิดชอบ 
ค่าเฉลี่ย 
(1-10) 

ค่า SD 
สัดส่วน 

ผู้ที่รับรู้มาก 
ระดับการรับรู้ 

1)  มีการกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับผู้มาเยือน 8.23 1.36 86.24 รับรู้มาก 
2)  มีการจัดการท่ีลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเท่ียว 6.72 2.32 59.73 รับรู้มาก 
3)  มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว 6.70 2.29 59.06 รับรู้มาก 
4)  มีการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ 7.03 2.34 63.42 รับรู้มาก 
5)  มีการดูแลในเร่ืองความสะอาดและสภาพแวดล้อมของชุมชน 7.13 2.33 63.76 รับรู้มาก 
6)  เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการท่องเท่ียว 6.74 2.31 58.72 รับรู้มาก 
7)  เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว 7.00 2.48 58.72 รับรู้มาก 

รวม 7.08 2.20 64.24 รับรู้มาก 
ที่มา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2564 
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 สําหรับตารางที่ 6.29 เป็นการเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ระหว่างคนท้องถิ่นกับผู้เย่ียมเยือนในกรณีของชุมชนเชียงคานพบว่า หากพิจารณาในภาพรวมคนท้องถิ่น 
และผู้เย่ียมเยือนมีการรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ 0.10 แต่ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คนท้องถิ่นและผู้เย่ียมเยือนมีการรับรู้ที่แตกต่างกันในเรื่องของ
การรับรู้เก่ียวกับการดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อมของชุมชน และการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ 
โดยคนท้องถิ่นในชุมชนเชียงคานจะรับรู้ในทั้งสองเร่ืองดังกล่าวมากกว่าผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 

ตารางที่ 6.29 การเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบระหว่างคนท้องถ่ิน 
กับผู้เย่ียมเย่ียมของชุมชนเชียงคาน 

คนท้องถิ่น n = 200, ผู้เยี่ยมเยือน n = 298 

การรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเทีย่วอย่างรับผิดชอบ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย (1-10)

F-statistic1/ t-statistic 
คนท้องถ่ิน ผู้เย่ียมเยือน

1)  มีการกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับผู้มาเยือน 8.40 8.23 5.69** 1.24 
2)  มีการจัดการที่ลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเท่ียว 6.91 6.72 0.15 0.89 
3)  มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว 6.58 6.70 7.11** -0.56 
4)  มีการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ 7.37 7.03 0.94 1.58* 
5)  มีการดูแลในเร่ืองความสะอาดและสภาพแวดล้อมของชุมชน 7.52 7.13 0.37 1.83** 
6)  เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการท่องเท่ียว 7.01 6.74 3.31* 1.18 
7)  เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว 7.04 7.00 0.23 0.17 

รวม 7.26 7.08 1.46 0.35 
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : 1/ Levenes’ test for equality of variances  

* แสดงระดับนัยสําคัญทางสติถิที่ 0.10 และ ** แสดงระดับนัยสําคัญทางสติถทิี่ 0.05 

 
 

 



 

 
 

บทที่ 7
ปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ิน

บทน้ีเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุน 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ชุมชนเชียงคาน 
(ตัวแทนชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท) และชุมชนบ่อสวก (ชุมชนชนบท) เพ่ือค้นหาปัจจัยที่สามารถทํานายการสนับสนุน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างผิดชอบของคนท้องถิ่น รวมถึงการตรวจสอบว่า ความแตกต่างของชุมชนในด้าน
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมมีผลทําให้โครงสร้างและขนาดของความสัมพันธ์ดังกล่าวแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร และความแตกต่างดังกล่าวทําให้คนท้องถิ่นมีมุมมอง การรับรู้ การให้ความสําคัญ และการสนับสนุน 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง รวมถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
มีความแตกต่างในการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นใน 2 ชุมชนน้ีให้ดีขึ้นอย่างไร 

ทั้งน้ี จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลอง และโครงสร้างความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุของตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลองตามสมมติฐาน พบว่า แบบจําลองตามสมมติฐานที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์คนในชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต มีโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแตกต่างจากชุมชนเชียงคานและบ่อสวก ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
มีข้อสังเกตที่สําคัญว่า การพัฒนาชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตอยู่บนพ้ืนฐานของการพัฒนาเพ่ือให้คนในชุมชนม ี
ความอยู่ดีมีสุขและต้องการอนุรักษ์เมืองเก่าที่รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น มิได้มีเป้าหมายของการพัฒนาเพ่ือ
นําเสนอชุมชนในฐานะของการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยผลของการพัฒนาที่ผ่านมาทําให้ 
คนในชุมชนมีความภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เมืองเก่าและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการชุมชนได้น่าอยู่ 
และยินดีแบ่งปันให้กับคนภายนอกได้มาเย่ียมเยือนและเดินชมชุมชน ข้อสังเกตดังกล่าว สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตที่พบว่า การเดินเย่ียมชมเมืองเก่า 
เป็นกิจกรรมสําคัญที่ทําให้ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ชุมชนเชียงคานและบ่อสวก 
มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมมูลค่าให้กับทรัพยากรชุมชน โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาและการผสมผสานทรัพยากรต่างๆ เพ่ือนําเสนอเป็นสินค้าท่องเที่ยวโดยมีพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืน
เป็นกรอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน (ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนโดย อพท.) ด้วยความแตกต่าง 
ที่ชัดเจนดังกล่าว ดังน้ันในการวิเคราะห์จึงมิได้นําชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมาใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งน้ี  

การนําเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นการนําเสนอระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้
ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของคนท้องถิ่น ประกอบด้วย การคัดเลือกและการกําหนดตัวแปร การพัฒนาแบบจําลอง และการตรวจสอบลักษณะ
ของข้อมูล สําหรับส่วนที่สอง เป็นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) 
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ของโมเดลการวัดของตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลอง ก่อนนําเสนอส่วนที่สามที่เป็นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นที่เป็นผลลัพธ์ 
จากวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองสมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) สําหรับส่วนสุดท้ายเป็น 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถิ่นเพ่ือใช้ประเมินราคาเงาของการมีส่วนร่วม 
การรับรู้ การให้ความสําคัญ และการสนับสนุนการจัดการและการดําเนินงานเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของคนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนพอสังเขปดังน้ี 

7.1 กรอบแนวคิด ตัวแปร แบบจําลอง และสมมติฐาน 

7.1.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา 

กรอบแนวคิดสําหรับพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุน 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นถูกพัฒนาบนพื้นฐานของสารสนเทศท่ีได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนของทั้งชุมชนเชียงคานและบ่อสวก โดยสามารถแสดง
กรอบแนวคิดดังกล่าวได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.1  กรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ิน 

จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 7.1 มีตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร ซึ่งมีนิยามเชิงปฏิบัติการพอสังเขป ดังน้ี 
ตัวแปรที่ 1: มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง ความคิดเห็นของคนท้องถิ่นที่มีต่อ 

การจัดการการท่องเที่ยวของจุดหมายปลายทางที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับ 
การท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับ
การจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ตัวแปรที่ 2: การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การที่คนท้องถิ่นรับรู้
เก่ียวกับการดําเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวที่ให้ความสําคัญ 
กับการลดผลกระทบเชิงลบ การแบ่งปันผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการ
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

การสนับสนุนการจดัการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ

คุณภาพชีวิต 
/ความพึงพอใจในชีวิต

การให้ความสําคัญกับ 
การมสี่วนร่วมในสงัคม 

มุมมองต่อการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบ 

การรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
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ตัวแปรที่ 3: การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม หมายถึง การที่คนท้องถิ่นมี 
ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ห่วงใย และแบ่งปันกับสังคม รวมถึงความตระหนักและความสนใจในสิ่งต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นภายในสังคม 

ตัวแปรที่ 4: คุณภาพชีวิต/ความพึงพอใจในชีวิต โดยคุณภาพชีวิต หมายถึง การแสดงความรู้สึก
ของคนท้องถิ่นต่อสภาพความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตของตนเอง ส่วนความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง ความรู้สึก
ของคนท้องถิ่นต่อชีวิตของตนเอง 

ตัวแปรที่ 5: การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับและ
สนับสนุนของคนท้องถิ่นต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ และ 
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพราะเห็นถึงผลประโยชน์ของ 
การท่องเที่ยวที่ตกแก่ชุมชน โดยที่คนท้องถิ่นสนับสนุนด้วยการประพฤติและปฏิบัติตนตามข้อตกลงของชุมชน  
การให้ความร่วมมือ การเข้าร่วมกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะต่อนักท่องเที่ยว และการสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการท่องเที่ยว 

ทั้งน้ี จากข้อมูลเพ่ิมเติมที่ได้จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของชุมชนทั้งสอง พบว่า ผลลัพธ์ที่ดีจาก 
การจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบอาจเป็นอีกหน่ึงตัวแปรที่เป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุน 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาที่ผ่านมาหลายช้ินที่พบว่า 
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนา 
การท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง (Gursoy, Chi and Dyer, 2010, Nunkoo and So, 2016; อัครพงศ์ อ้ันทอง, 
กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และณัฐพล อนันต์ธนสาร, 2561) ดังน้ันจึงได้นิยามตัวแปรดังกล่าวเพ่ิมเติม ดังน้ี 

ตัวแปรที่ 6: ผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถ่ิน หมายถึง 
ความรู้สึกถึงผลลัพธ์ที่ดี ที่คนท้องถิ่นได้รับจากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่น เช่น โอกาส
ในการมีรายได้ โอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน การทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การทําให้เกิด 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น 

7.1.2 การคัดเลือก การกําหนดตัวแปร และการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

จากกรอบแนวคิดที่เสนอในภาพที่ 7.1 และนิยามตัวแปรที่นําเสนอในหัวข้อ 7.1.1 รวมถึงชุดคําถาม 
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดของข้อคําถามในภาคผนวก) สามารถแบ่งกลุ่มตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของตัวแปรสังเกต (observable variables) จํานวน 20 ตัวแปร และตัวแปรแฝง 
(latent variables) จํานวน 6 ตัวแปร ในจํานวนตัวแปรสังเกต 20 ตัวแปร เป็นตัวแปรสังเกตที่มีลักษณะ 
เป็นตัวแปรต่อเน่ือง (continuous variables) เกือบทั้งหมด โดยได้มาจากการรวมข้อคําถามที่มีมาตรวัดแบบ
ประมาณค่า (rating scale) ด้วยการหาค่าเฉล่ีย สําหรับตัวแปรสังเกตที่ไม่ได้มีการรวมข้อคําถามเป็นตัวแปรที่มี
มาตรวัดแบบประมาณค่าที่มีลักษณะเป็นตัวแปรแบบแบ่งกลุ่ม (categorical variables) ที่มีมาตรวัดแบบเรียงลําดับ 
(ดูรายละเอียดของชุดตัวแปรต่างๆ ได้ในตารางที่ 7.1) 
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ตารางที่ 7.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ข้อคําถาม 

1. มุมมองต่อการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบ  
(PERT) 

1. ประโยชน์ของการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบ (PERT1) 

1. ชุมชนและผู้เยี่ยมเยือนต่างได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ 

2. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 

2. การยอมรับและเคารพกันระหว่าง
คนท้องถิ่นกับนักท่องเทีย่ว 
(PERT2) 

3. การท่องเท่ียวอย่ างรับผิดชอบทํ าให้ เกิดการยอมรับ
ประสบการณ์ทางสังคม 

4. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน
ผ่านการเช่ือมโยงทางวัฒนธรรรม-สังคม และส่ิงแวดล้อม
ในท้องถิ่น 

5. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้เกิดการเคารพกันระหว่าง
นักท่องเท่ียวกับคนท้องถิ่น 

8. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวเคารพ
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของจุดหมายปลายทาง 

3. การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
(PERT3) 

6. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

7. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบช่วยฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรม
ของแหล่งท่องเท่ียว 

4. พฤติกรรมที่รับผิดชอบของ
ผู้เยี่ยมเยือน (PERT4) 

9. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเที่ยวสนใจ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เช่น ดนตรี อาหาร งานฝีมือ ฯลฯ ของ
จุดหมายปลายทาง 

10. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวยอมรับ
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อ 
เชื้อชาติ ฯลฯ 

11. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวซื้อของ
ที่ระลึกหรือของฝากที่ผลิตในท้องถิ่น 

12. การท่องเท่ียวอย่ างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวให้
ความสําคัญกับการใช้จ่ายภายในจุดหมายปลายทาง 

2. การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบ 
(PCRT) 

1. การรับรู้เก่ียวกับการดําเนินงาน
(PCRT1) 

1. การกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับผู้มาเยือน 
2. การจัดการที่ลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเท่ียว 
3. การแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว 

2. การรับรู้เก่ียวกับการดูแล
แหล่งท่องเท่ียว (PCRT2) 

4. การดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ 
5. การดูแลในเร่ืองความสะอาดและสภาพแวดล้อมของชุมชน 

3. การรับรู้ถึงการเปิดโอกาสให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วม (PCRT3) 

6. การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการบริหาร
จัดการท่องเท่ียว 

7. การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยขน์จาก
การท่องเท่ียว 

3. การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ในสังคม  
(SEN) 

1. ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ
สังคม (SEN1) 

1. ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม 

2. ความสนใจต่อส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคม
(SEN2) 

2. ความตระหนักต่อเร่ืองที่สังคมกําลังกังวลในปัจจุบัน 
6. ความสนใจเก่ียวกับส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคม 

3. ความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคม
(SEN3) 

3. ความห่วงใยที่มีต่อผู้อ่ืนในสังคม 
5. การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
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ตารางที่ 7.1 (ต่อ) 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ข้อคําถาม 

4. ผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการ
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (IMRT) 

1. ผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจชุมชน
(IMRT1) 

1. เพ่ิมโอกาสให้คนท้องถิ่นมีงานทํา 
2. เพ่ิมโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4. สนับสนุนธุรกิจและ/วิสาหกิจภายในท้องถิ่น 
6. เพ่ิมโอกาสการจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับ

การท่องเท่ียว 
7. สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับ

การท่องเท่ียว 
2. ผลลัพธ์ที่ดีต่อคนในชุมชน

(IMRT2) 
3. พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับคนท้องถิ่น เช่น การให้บริการ 

การส่ือสารกับชาวต่างชาติ ฯลฯ 
5. ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
8. พัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกันของคนในชุมชน 
9. ทําให้คนท้องถิ่นรับรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวในชุมชน 

3. ผลลัพธ์ที่ดีต่อวัฒนธรรมประเพณี
ของชุมชน (IMRT3) 

10. ทําให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
11. ทําให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
12. ทําให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 

4. ผลลัพธ์ที่ดีต่อส่ิงแวดล้อม
ของชุมชน (IMRT4) 

13.ทําให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
14. ทําให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และสะอาด 
15. ทําให้เกิดการจัดการขยะภายในชุมชน 

5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต  
(SQL) 

1. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของท่าน (SQL1) 

1. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของท่าน

2. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับการใช้ชีวิต
หรือวิถีชีวิตของตนเอง (SQL2) 

2. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของตนเอง

6. การสนับสนุนการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
(SRT) 

1. ยินดีให้ความร่วมมือและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงของชุมชน (SRT1) 

1.  ท่านยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนเพ่ือลดผลกระทบ
จากการท่องเที่ยว เช่น การดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อม
บริเวณท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ 

2.  ท่านยินดีให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น แต่งกายพ้ืนเมือง 
ร่วมงานประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ 

2. ยินดีเข้าร่วมการประชุมและ
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว 
(SRT2) 

3. หากมีการประชุมหารือเก่ียวกับการท่องเที่ยว ท่านยินดี
เข้าร่วมและ/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น 

4. ท่านยินดีร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นภายในท้องถิ่น
ทุกคร้ังที่มีโอกาส 

3. ยินดีให้ความช่วยเหลือแนะนํา
นักท่องเท่ียว (SRT3) 

5. ท่านมักให้ความช่วยเหลือและแนะนําเก่ียวกับการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นกับนักท่องเท่ียวทุกคร้ังที่มีโอกาส 

4. ยินดีสนับสนุนและส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (SRT4) 

6. ท่านยินดีสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ในการท่องเท่ียว 
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ชุดตัวแปรในตารางที่ 7.1 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 20 ตัวแปร ตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร เมื่อตรวจสอบ
กับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา พบว่า มีตัวแปรบางตัวมีค่าสูญหาย (missing value) จึงได้ตัดตัวอย่างดังกล่าวออกจาก
การวิเคราะห์ สุดท้ายแล้วเหลือตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ 389 ตัวอย่าง แบ่งเป็น ตัวอย่างจากชุมชนเชียงคาน 
200 ตัวอย่าง และจากชุมชนบ่อสวก 189 ตัวอย่าง 

แม้ว่าจะยังไม่มีการสรุปว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้าง 
(structural equation model: SEM) ควรมีขนาดเท่าไหร่ แต่การศึกษาส่วนใหญ่เสนอให้มีขนาดตัวอย่าง
ขั้นตํ่าไม่น้อยกว่า 200 ตัวอย่าง (Hoelter, 1983; Garver and Meztzer, 1999; Sivo et al., 2006; Kline, 2011; 
Tabanchik and Fidel, 2012) ดังนั ้นจากข้อมูลข้างต้น ชุมชนที ่เป็นกรณีศึกษาทั ้ง 2 กรณี มีชุดตัวอย่าง
ประมาณเกือบ 200 ตัวอย่าง จึงเพียงพอที่จะทําให้การวิเคราะห์ด้วย SEM มีอํานาจในการทดสอบทางสถิติ 

จากการทดสอบ multivariate normality ที่เป็นหน่ึงในข้อตกลงเบ้ืองต้นที่สําคัญของการประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (ตารางที่ 7.2) พบว่า ชุดข้อมูลของทั้ง 2 ชุมชน ไม่ผ่านข้อตกลงเบ้ืองต้นในเรื่องของ 
multivariate normality (ค่า p-value ของสถิติทดสอบ chi-square มีค่าตํ่ากว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ ว่า ข้อมูลมีลักษณะ multivariate normality) ทําให้ค่าสัมประสิทธ์ิ 
ที่ประมาณค่าได้จากวิธี maximum likelihood estimation (MLE) อคติ (bias) และไม่มีประสิทธิภาพ (inefficient) 
ดังน้ันเพ่ือให้ค่าสัมประสิทธ์ิที่ประมาณค่าไม่มีอคติและมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้จึงใช้วิธี maximum likelihood 
estimation with robust standard errors (MLR) ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิและค่านํ้าหนักองค์ประกอบแทน
วิธี MLE (Kline, 2012; Muthen and Muthen , 2012) 

ตารางที่ 7.2 ผลการทดสอบ multivariate normality 
ค่าสถิติ ชุมชนเชียงคาน ชุมชนบ่อสวก รวมทั้งหมด 

Mardia mSkewness 
108.502 

2 = >1,000 (p = 0.000) 
125.281

2 = >1,000 (p =0.000) 
88.506 

2 = >1,000 (p =0.000) 

Mardia mKurtosis 
539.640  

2 = 564.10 (p = 0.000) 
555.696 

2 = 718.71 (p =0.000) 
591.802  

2 = >1,000 (p =0.000) 

Henze-Zirkler 
1.060 

2 = >1,000 (p = 0.000) 
1.141

2 = >1,000 (p =0.000) 
1.216 

2 = >1,000 (p =0.000) 
Doornik-Hansen 2 = 552.10 (p = 0.000) 2 = 572.72 (p =0.000) 2 = >1,000 (p =0.000) 
จํานวนตัวอย่าง (n) 200 189 389 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

7.1.3 การพัฒนาแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา 

จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 7.1 และชุดตัวแปรในตารางที่ 7.1 สามารถนํามาพัฒนาเป็นแบบจําลอง 
ตามกรอบแนวคิด หรือแบบจําลองฐาน (base model) ได้ดังภาพที ่ 7.2ก จากการตรวจสอบในเบ้ืองต้น 
ถึงความกลมกลืน (fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาท้ัง 2 ชุมชน 
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พบว่า แบบจําลองตามกรอบแนวคิดในภาพที่ 7.2ก ไม่กลมกลืน (not fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จาก 
การสัมภาษณ์คนท้องถิ่นที่ เป็นชุดตัวอย่างในทั้ง 2 ชุมชนที่ เป็นกรณีศึกษา (พิจารณาจากค่าสถิติที่ ใช้วัด 
ความกลมกลืนที่แสดงในตารางที่ 3 คอลัมน์ “base model” ดังน้ันจึงปรับปรุงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 
ของแบบจําลองใหม่ตามความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์) ร่วมกับข้อเสนอแนะที่ได้จากโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (พิจารณาจาก modification index) 
คําแนะนําและข้อสังเกตจากผู้เช่ียวชาญ และตรรกะที่สมเหตุสมผลที่ได้จากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับคนท้องถิ่น 
ที่เป็นประชากร ในที่สุดแล้วสามารถพัฒนาแบบจําลองทางเลือกเพ่ิมเติมได้อีก 3 แบบจําลอง (alternative I – III) 
สําหรับนํามาใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบว่าแบบจําลองไหนมีความกลมกลืน (fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด  
(ดูโครงสร้างความสัมพันธ์ของแบบทางเลือกทั้ง 3 แบบจําลอง ได้ในภาพที่ 7.2ข – 7.2ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. แบบจําลองตามกรอบแนวคิด (base model) ข. แบบจําลองทางเลือก I (alternative I) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค. แบบจําลองทางเลือก II (alternative II) ง. แบบจําลองทางเลือก III (alternative III) 

ภาพท่ี 7.2 แบบจําลองตามกรอบแนวคิด (base model) และแบบจําลองทางเลือก (alternative model) 

ตารางที่ 7.3 เป็นค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนของทั้ง 4 แบบจําลอง พบว่า แบบจําลองตาม 
กรอบแนวคิด หรือแบบจําลองฐาน (base model) เป็นแบบจําลองที่มีค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนดีที่สุด 
(ยกเว้นค่าสถิติ SRMR ซึ่งแบบจําลองทางเลือก I มีค่าสถิติดังกล่าวดีที่สุด) ดังน้ันในการศึกษานี้จึงเลือก
แบบจําลองตามกรอบแนวคิดมาใช้ในการศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบาย 
การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น 
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SQL SRT 

PCRT
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ImRT 
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SQL 

SRT PERT 

SEN 

ImRT 

PCRT 
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ตารางที่ 7.3 ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนของแบบจําลองต่างๆ 
ค่าสถิติท่ีใช้วัดความกลมกลืน เกณฑ์การพิจารณา Base model Alternative I Alternative II Alternative III

1. Chi-square (2) 
(ค่า p-value) 

low 2  
and not Sig.

278.867
(0.000) 

355.935
(0.000) 

628.97  
(0.000) 

545.73 
(0.000) 

2. 2/df  ย่ิงน้อยย่ิงดี 2.905 3.747 4.032 3.521 
3. RMSEA 

(90% confidence interval) ย่ิงน้อยย่ิงดี 0.070
[0.060, 0.080]

0.084
[0.075, 0.093]

0.088 
[0.081, 0.096] 

0.081 
[0.073, 0.088]

4. SRMR ย่ิงน้อยย่ิงดี 0.110 0.038 0.108 0.040 
5. Comparative Fit Index (CFI) ย่ิงมากย่ิงด ี 0.951 0.830 0.911 0.927 
6. Tucker Lewis Index (TLI) ย่ิงมากย่ิงด ี 0.939 0.811 0.892 0.910 
Chi-square difference tests  
(p-value) - - 33.05 

(0.000)
-354.38  
(0.000) 

-269.21 
(0.000) 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: RMSEA คือ root mean square error of approximation, SRMR คือ standardized root mean square residual  

จากแบบจําลองตามกรอบแนวคิดที่แสดงในภาพที่ 7.2ก มีสมมติฐานที่ต้องทดสอบในทางสถิติ
ทั้งหมด 8 สมมติฐาน ดังแสดงในภาพที่ 7.3 ซึ่งสามารถแบ่งสมมติฐานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 

1. ชุดของสมมติฐานที่ใช้ทดสอบอิทธิพลทางตรง (direct effect) ระหว่างตัวแปรต่างๆ ภายใน
แบบจําลองจํานวน 7 สมมติฐาน (H1 – H7) เช่น สมมติฐานที่ 1: มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชน  
(H1: PERT  PCRT) เป็นต้น  

2. สมมติฐานที่ 8 (H8) เป็นสมมติฐานที่ใช้ทดสอบว่า โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
แบบจําลองมีความไม่แปรเปลี่ยนตามความแตกต่างของชุมชน (หรือ model invariance) 
หากสมมติฐานดังกล่าวถูกปฏิเสธแสดงว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบาย 
การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นมีความแตกต่างกันระหว่าง 
2 ชุมชน ที่เป็นกรณีศึกษา 

แบบจําลองในภาพที่ 7.3 มีพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่าทั้งหมด 56 ตัว ดังน้ันแบบจําลองดังกล่าว 
จึงมีองศาความเป็นอิสระ (degree of freedom) เท่ากับ 154 [20*((20+1)/2)–56] แสดงว่า เมทริกซ์ 
variance-covariance ของชุดตัวแปรสังเกตมีสมาชิกมากกว่าค่าพารามิเตอร์ในแบบจําลอง หรือเรียกว่า  
over identified หมายความว่า ตัวแปรแฝงแต่ละตัวในแบบจําลองถูกกําหนดให้วัดค่าได้ และสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของแบบจําลองได้ 

การศึกษาในบทนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงสถิต (static) โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) ค้นหาขนาดน้ําหนักความสําคัญของแต่ละตัวแปรสังเกต 
ที่เป็นตัวบ่งช้ีตัวแปรแฝงแต่ละตัว (ทั้งหมด 6 ตัวแปรแฝง รวมตัวแปรผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบที่ไม่ได้อยู่ในแบบจําลองตามกรอบแนวคิด) และแบบจําลองสมการโครงสร้าง (structural equation 
model: SEM) ในการตรวจสอบและประมาณค่าขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลองตามที่
เสนอในภาพที่ 7.3 
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ภาพท่ี 7.3 แบบจําลองปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ิน 

7.1.4 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลอง 

การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลองในภาพที่ 7.3 เป็นการทดสอบสมมติฐานหลักที่ว่า 
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจําลองในภาพที่ 7.3 ไม่แปรเปลี่ยนไปตามระดับความแตกต่างของชุมชน 
(หรือสมมติฐานที่ 8 ในภาพที่ 7.3) โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ
โมเดลการวัด และการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลโครงสร้างที่รวมถึงการทดสอบความแตกต่างของ
เส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ ภายในแบบจําลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบาย
การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นที่นําเสนอในภาพที่ 7.3 

การศึกษานี้ทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลการวัดใน 2 ระดับ ได้แก่ 1) การทดสอบ 
ความไม่แปรเปลี่ยนของน้ําหนักองค์ประกอบ (factor loading) หรือ “metric invariance” โดยมีสมมติฐานหลักว่า 
“H0: X1 = … = Xn” หากปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่านํ้าหนักองค์ประกอบระหว่างโมเดลการวัดของแต่ละ
ชุมชนแตกต่างกัน และ 2) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของค่าคงที่ (intercepts) ของตัวแปรสังเกต หรือ 
“scalar invariance” โดยมีสมมติฐานหลักว่า “H0: X1 = … = Xn” หากปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าโมเดล
การวัดของแต่ละชุมชนมีค่าคงที่ของตัวแปรสังเกตแตกต่างกัน  

ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดที่แสดงในตารางที่ 7.4 พบว่า ค่า p-value มีค่า
ตํ่ากว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (p-value < 0.05) เกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณีของโมเดลการวัดการให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม (SEN) ที่ค่า p-value ของการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของนํ้าหนัก
องค์ประกอบ และความไม่แปรเปลี่ยนของค่าคงที่แสดงให้เห็นว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 ส่วนกรณีของโมเดลความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต (SQL) พบว่า ค่า p-value ของการทดสอบ
ความไม่แปรเปลี่ยนของค่าคงที่แสดงให้เห็นว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
เช่นเดียวกัน ผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า โมเดลการวัดทั้ง 6 โมเดล มีความแปรเปลี่ยน 

ความแตกต่างของชุมชน 

การสนับสนุนการจดัการ
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ

ความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพชีวิต

การให้ความสําคัญกับ 
การมสี่วนร่วมในสงัคม 

การรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

มุมมองต่อการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบ

H8

H5 

H4

H3

H2 

H1 

H6

H7 
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ในนํ้าหนักองค์ประกอบ (factorial invariance) ยกเว้น โมเดลการวัดการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 
ส่วนค่าคงที่ของตัวแปรสังเกต (scalar invariance) มีความแปรเปลี่ยนในโมเดลการวัด 4 โมเดล ยกเว้น โมเดล
การวัดการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และโมเดลความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งจากผลการทดสอบ
สมมติฐานความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดอาจกล่าวได้ว่า โมเดลการวัดเกือบทั้งหมดมีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบและค่าคงที่แตกต่างกันระหว่างชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ที่เป็นกรณีศึกษา 

ตารางที่ 7.4 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดตามลักษณะเฉพาะของ 2 ชุมชน 
ตัวแปร Metric Invariance Scalar Invariance  

มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ [PERT] 2 = 37.463* (df = 7) 2 = 66.486*  (df = 10) 
การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ [PCRT] 2 = 12.295* (df = 2) 2 = 45.643* (df = 4) 
การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม [SEN] 2 =   2.297 (df = 2) 2 =   4.281  (df = 4) 
ผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ [IMRT] 2 = 138.523* (df = 7) 2 = 160.265*  (df = 10) 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต [SQL] - 2 =   1.648  (df = 2) 
การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ [SRT] 2 = 48.631* (df = 7) 2 = 60.898*  (df = 10) 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเชียงคาน และชุมชนบ่อสวก 
 : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สําหรับผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลองโครงสร้างที่แสดงในตารางที่ 7.5 พบว่า 
ค่า p-value มีค่าตํ่ากว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 (p-value < 0.10) ในเกือบทุกแบบจําลอง ยกเว้น 
แบบจําลองความสัมพันธ์ของปัจจัยที่อธิบายความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตที่ซึ่งมีการรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (PCRT) และการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม (SEN) เป็นสองปัจจัยสําคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลองโครงสร้าง 
แสดงให้เห็นว่า สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ของแบบจําลองเกือบทั้งหมด 
หมายความว่า โมเดลโครงสร้างแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะเฉพาะของชุมชน ผลลัพธ์ดังกล่าวสามารถทําให้
ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ 8 ที่ว่า “โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจําลองมีความไม่แปรเปลี่ยนตาม
ความแตกต่างของชุมชน” หรืออาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นมีความแตกต่างกันระหว่างชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ที่เป็นกรณีศึกษา 

ตารางที่ 7.5 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลโครงสร้างตามลักษณะเฉพาะของ 2 ชุมชน 

แบบจําลอง Chi-square Scaling 
correction factor

Chi-square difference tests 
(ค่า p-value) 

Free beta and gamma 617.52 (df = 214) 1.0919 - 
Fix PCRT on PERT 632.20 (df = 215) 1.0903 -20.08 (0.000)  
Fix SEN on PERT 630.34 (df = 215) 1.0935 -10.45 (0.001) 
Fix SQL on PCRT SEN 616.69 (df = 216) 1.0937 -0.16 (0.922) 
Fix SRT on PCRT SEN SQL 623.68 (df = 217) 1.0955 -6.63 (0.084) 
Fix all  649.12 (df = 221) 1.0969 -30.21 (0.000) 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเชียงคาน และชุมชนบ่อสวก 
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ส่วนผลการทดสอบความแตกต่างของเส้นอิทธิพลตามลักษณะเฉพาะของชุมชนที่แสดงในตารางที่ 7.6 
คอลัมน์ Wald test พบว่า มี 3 เส้นอิทธิพลทางตรง จากทั้ง 7 เส้นอิทธิพลทางตรง ที่ค่าอิทธิพลทางตรงของทั้ง  
2 ชุมชน ที่เป็นกรณีศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (p-value > 0.05) ขณะที่ 
ผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปร COM (ลักษณะเฉพาะของชุมชน) ที่มีอิทธิพลต่อค่าอิทธิพลทางตรงทั้ง 7 ตัว 
(คอลัมน์ t-statistic) พบว่า มี 4 กรณี จาก 7 กรณี ที่ค่า p-value < 0.10 ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว 
ลักษณะเฉพาะของชุมชนมีอิทธิพลทําให้ขนาดอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปรต่างๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ 0.10 หรืออาจกล่าวได้ว่า ลักษณะเฉพาะของชุมชน (ตัวแปร COM) เป็นตัวแปรกํากับ (moderator 
variable) ที่ทําให้ขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจําลองมีความแตกต่างกัน 

ตารางที่ 7.6 ผลการตรวจสอบความแตกต่างของเส้นอิทธิพลทางตรงตามลักษณะเฉพาะของ 2 ชุมชน 
เส้นอทิธิพลทางตรง Wald Test [CK = BS] t-statistic [COM] 

PERT  PCRT 21.234 (p-value = 0.000) 1.218 (p-value = 0.223) 
PERT  SEN 17.709 (p-value = 0.000) 2.124 (p-value = 0.034) 
PCRT  SQL 0.225 (p-value = 0.635) 0.561 (p-value = 0.575) 
SEN  SQL 0.001 (p-value = 0.986) 0.440 (p-value = 0.660) 
PCRT   SRT 0.178 (p-value = 0.673) -1.914 (p-value = 0.056) 
SEN   SRT 5.597 (p-value = 0.018) -2.252 (p-value = 0.024) 
SQL   SRT 0.476 (p-value = 0.490) -2.122 (p-value = 0.034) 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเชียงคาน และชุมชนบ่อสวก 

จากผลการทดสอบทั้งสองส่วน พบว่า ในภาพรวมสามารถปฏิเสธสมมติฐานที่ 8 (H8) ได้ หมายความว่า 
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจําลองในภาพที่ 7.3 แปรเปลี่ยนตามความแตกต่างของชุมชน และ
ลักษณะเฉพาะของชุมชนยังทําให้ขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจําลองแตกต่างกัน ดังน้ันในการศึกษา
วิเคราะห์ในลําดับต่อไปจะแยกวิเคราะห์แบบจําลองออกตามชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา 2 ชุมชน  

7.2 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดของตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลอง 

การนําเสนอในส่วนน้ีเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดของตัวแปรแฝงต่างๆ ตามท่ีเสนอไว้
ในตารางที่ 7.1 ที่เป็นการประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) 
เพ่ือตรวจสอบขนาดนํ้าหนักความสําคัญที่แตกต่างกันของตัวบ่งช้ีที่ใช้วัดตัวแปรแฝงต่างๆ ที่เป็นการแสดงให้เห็น 
ในเชิงประจักษ์ถึงขนาดความสําคัญของตัวแปรสังเกต (หรือ ตัวบ่งช้ี) ที่ใช้วัดตัวแปรแฝงตามที่เสนอไว้ในตารางที่ 7.1 

ทั้งน้ี เพ่ือเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดลการวัดของตัวแปรต่างๆ ในที่ น้ีจึงขอแบ่ง 
การนําเสนอออกเป็น 5 ส่วน ตามโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 5 ตัว (ดูรายละเอียดของตัวแปรสังเกตและตัวแฝง 
แต่ละตัวในตารางที่ 7.1) ยกเว้น ตัวแปรความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตที่มีจํานวนตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร  
ซึ่งไม่เหมาะที่จะนํามาทดสอบความเที่ยง (reliability) อย่างไรก็ตาม ตัวแปรทั้งสองสามารถใช้ในการวิเคราะห์
ด้วยสมการโครงสร้างได้ เน่ืองจาก เมื่อพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรทั้งสองในสมการ
โครงสร้าง พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่เสนอโดย 
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Hair et al. (2010) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะนํามาใช้สกัดองค์ประกอบเพ่ือวัด
ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตได้อย่างมีความเช่ือมั่นในเกณฑ์ที่สูง สําหรับผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดของ 
ตัวแปรอ่ืนๆ อีก 5 ตัวแปร สามารถแสดงรายละเอียดพอสังเขปได้ดังต่อไปน้ี 

7.2.1 มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ิน 
การพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมุมมองต่อการท่องเที่ยว 

อย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นที่แสดงในตารางที่ 7.7 เริ่มจากการพิจารณา ผลการตรวจสอบความเที่ยง 
ของชุดตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ที่บ่งช้ี “มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น” พบว่า  
ค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability สูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) [0.60 
และ 0.70 ตามลําดับ] โดยมีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่า ชุดตัวแปรสังเกตดังกล่าวมีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะใช้
สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเท่ียงในการวัด “มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น” ขณะที่
ค่า average variance extracted (AVE) ที่คํานวณได้มีค่ามากกว่าร้อยละ 50 โดยมีค่าสูงกว่าร้อยละ 75 
หมายความว่า ตัวแปรแฝง (องค์ประกอบที่สกัดได้) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้มากกว่า
ร้อยละ 75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) 

สําหรับตัวเลขที่นําเสนอในตารางที่ 7.7 เป็นค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (standardized 
factor loading scores) ที่ประมาณค่าด้วยวิธี MLR หากตัวแปรสังเกตใดมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูง 
แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญสูงในการบ่งช้ี “มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ 
คนท้องถิ่น” ซึ่งจากค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คํานวณได้ (นําค่าสัมประสิทธ์ิมาตรฐานหารด้วยค่าคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน) แสดงให้เห็นว่า ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตแต่ละตัวสามารถบ่งช้ีตัวแปรแฝงได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน 
หากพิจารณาร่วมกับผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นที่นําเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดลการวัดตัวแปร “มุมมอง
ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น” มีความเที่ยงในการวัดมุมมองที่คนท้องถิ่นมีต่อการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบได้ในทุกชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาในครั้งน้ี 

ทั้งน้ีเพ่ือความเข้าใจผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่แสดงในตารางที่ 7.7  
ขอยกตัวอย่างกรณีชุมชนเชียงคาน ที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า “การยอมรับ
และเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว” เป็นตัวแปรสังเกตที่มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด (มีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.967) แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัดมุมมองต่อ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนในชุมชนเชียงคาน โดยตัวแปรดังกล่าวประเมินจากการสอบถามความคิดเห็นว่า 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทําให้เกิดการยอมรับประสบการณ์ทางสังคม ให้ประสบการณ์ที่เพลิดเพลินผ่าน
การเช่ือมโยงทางวัฒนธรรรม-สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทําให้เกิดการเคารพกันระหว่างนักท่องเที่ยว 
กับคนท้องถิ่น และทําให้นักท่องเที่ยวเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของจุดหมายปลายทาง 

เมื่อพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของชุดตัวแปรสังเกตที่วัด “มุมมองต่อการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น” ที่แสดงในตารางที่ 7.7 พบว่า คนในชุมชนเชียงคานและบ่อสวกมีมุมมอง 
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ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแตกต่างกัน เน่ืองจากตัวบ่งช้ีมีขนาดนํ้าหนักความสําคัญแตกต่างกัน โดยชุมชน 
เชียงคานมีตัวแปร “การยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว” เป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัด 
“มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น” (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.967)  
ส่วนชุมชนบ่อสวกมีตัวแปร “การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” เป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัด “มุมมองต่อการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น” (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.947) หมายความว่า ในกรณีของ
ชุมชนเชียงคานคนท้องถิ่นมองว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทําให้เกิดการยอมรับและเคารพกันระหว่าง 
คนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญ ขณะที่คนท้องถิ่นในชุมชนบ่อสวกกลับมองว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
เป็นการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ 

ตารางที่ 7.7 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของคนท้องถ่ิน 

ตัวแปรสังเกต ชุมชนเชียงคาน ชุมชนบ่อสวก
1. ประโยชน์ของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (PERT1) 0.869* (0.021) 0.803* (0.038)
2. การยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเท่ียว (PERT2) 0.967* (0.010) 0.917* (0.026)
3. การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (PERT3) 0.917* (0.015) 0.947* (0.016)
4. พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน (PERT4) 0.917* (0.015) 0.810* (0.039)
Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.954 0.925
Composite reliability [> 0.70] 0.955 0.926
Average variance extracted [> 50] 84.30 75.97

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคล่ือนมาตฐาน (standard error: SE) 
 : ประมาณค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตฐานด้วยวิธี MLR 

7.2.2 การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยว 

อย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ที่แสดงในตารางที่ 7.8 พบว่า ชุดตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร มีค่า Cronbach’s alpha 
และ composite reliability สูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) โดยมีค่าสูงกว่า 0.95 หมายความว่า 
ชุดตัวแปรสังเกตดังกล่าวมีความสัมพันธ์เพียงพอสําหรับใช้สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยงในการวัด  
“การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน)” ขณะที่ค่า average variance extracted (AVE) 
ซึ่งมีค่าระหว่างร้อยละ 87-90 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรแฝง (องค์ประกอบที่สกัดได้) สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร ได้ประมาณร้อยละ 87-90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) 
ขณะที่ค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คํานวณได้ แสดงให้เห็นว่า ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ี หากพิจารณาร่วมกับผลการตรวจสอบความเที่ยงที่นําเสนอข้างต้น 
สรุปได้ว่า โมเดลการวัดตัวแปร “การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน)” มีความเที่ยง 
ในการวัดการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น ทั้งในกรณีของชุมชน 
เชียงคาน และชุมชนบ่อสวก 

 



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 
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เมื่อพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของแต่ละตัวแปรสังเกตที่ใช้วัด “การรับรู้ถึง 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน)” พบว่า ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาทั้งสองชุมชน มีตัวแปรการรับรู้
เก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัดถึงการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
(ในชุมชน) โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.943-0.971 โดยตัวแปรดังกล่าวประเมินจากการรับรู้ถึง
การดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ และการดูแลในเรื่องความสะอาดและสภาพแวดล้อมของชุมชน 
ตารางที่ 7.8 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยว 

อย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถ่ิน 
ตัวแปรสังเกต ชุมชนเชียงคาน ชุมชนบ่อสวก 

1. การรับรู้เก่ียวกับการดําเนินงาน (PCRT1) 0.922* (0.017) 0.920* (0.026) 
2. การรับรู้เก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเท่ียว (PCRT2) 0.971* (0.011) 0.943* (0.015) 
3. การรับรู้ถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม (PCRT3) 0.955* (0.011) 0.940* (0.015) 
Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.958 0.951 
Composite reliability [> 0.70] 0.965 0.954 
Average variance extracted [> 50] 90.17 87.31 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคล่ือนมาตฐาน (standard error: SE) 
 : ประมาณค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตฐานด้วยวิธี MLR 

7.2.3 การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถ่ิน 
ตารางที่ 7.9 เป็นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการให้ความสําคัญกับ 

การมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น พบว่า ชุดตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร ที่ใช้วัด “การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น” มีค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability สูงกว่า 0.85  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) หมายความว่า ชุดตัวแปรสังเกตที่ใช้วัด “การให้ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น” มีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะใช้สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยง 
ในการวัดตัวแปรแฝงดังกล่าว ขณะที่ค่า average variance extracted (AVE) แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรแฝง 
(องค์ประกอบที่สกัดได้) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร ได้ประมาณร้อยละ 68-74  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) ขณะที่ค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คํานวณได้ แสดงให้เห็นว่า 
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ีหากพิจารณา
ร่วมกับผลการตรวจสอบความเที่ยงที่นําเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดลการวัดตัวแปร “การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น” มีความเที่ยงในการวัดการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของ
คนท้องถิ่น ทั้งในกรณีของชุมชนเชียงคานและบ่อสวก 

เมื่อพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของชุดตัวแปรสังเกตที่วัด “การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น” พบว่า คนท้องถิ่นของชุมชนเชียงคานและบ่อสวกให้ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมในสังคมแตกต่างกัน โดยในกรณีของชุมชนเชียงคานมีตัวแปร “ความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคม”  
เป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัด “การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น” (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.854) ส่วนชุมชนบ่อสวกมีตัวแปร “ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม” และ  



รายงานฉบับสมบูรณ ์
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“ความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคม” เป็นสองตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัด “การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของ 
คนท้องถิ่น” (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.862 เท่ากัน) หมายความว่า ในกรณีของชุมชนเชียงคาน
การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่นเป็นเรื่องของความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมเป็นสําคัญ 
ขณะที่ชุมชนบ่อสวกนอกจากคนท้องถิ่นให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังให้ความสําคัญกับความกระตือรือร้น
ที่จะช่วยเหลือด้วย 

ตารางที่ 7.9 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม 
ในสังคมของคนท้องถ่ิน 

ตัวแปรสังเกต ชุมชนเชียงคาน ชุมชนบ่อสวก
1. ความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือสังคม (SEN1) 0.766* (0.044) 0.862* (0.032)
2. ความสนใจต่อส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคม (SEN2) 0.845* (0.042) 0.860* (0.045)
3. ความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคม (SEN3) 0.854* (0.038) 0.862* (0.040)
Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.859 0.894
Composite reliability [> 0.70] 0.862 0.896
Average variance extracted [> 50] 67.67 74.19

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคล่ือนมาตฐาน (standard error: SE) 
 : ประมาณค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตฐานด้วยวิธี MLR 

7.2.4 การรับรู้ผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถ่ิน 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการรับรู้ของคนท้องถิ่นเก่ียวกับผลลัพธ์ที่ดี

จากการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ที่แสดงในตารางที่ 7.10 พบว่า ค่า Cronbach’s alpha 
และ composite reliability ที่คํานวณได้มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) โดยมีค่า 
Cronbach’s alpha และ composite reliability สูงกว่า 0.90 หมายความว่า ชุดตัวแปรสังเกตทั้ง 4 ตัวแปร  
มีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะใช้สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยงในการวัด “การรับรู้ของคนท้องถิ่นเก่ียวกับ
ผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน)” โดยตัวแปรแฝง (หรือ องค์ประกอบที่สกัดได้) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตทั้ง 4 ตัวแปร ได้ประมาณร้อยละ 71-86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า
ที่เสนอโดย Hair et al. (2010) (พิจารณาค่า average variance extracted) ขณะที่ค่าสถิติ t (t-statistic) 
ที่คํานวณได้ แสดงให้เห็นว่า ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ีหากพิจารณาร่วมกับผลการตรวจสอบความเที่ยงที่นําเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดลการวัด 
ตัวแปร “การรับรู้ผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” มีความเที่ยงในการวัดตัวแปรดังกล่าว 
ทั้งในกรณีของชุมชนเชียงคานและบ่อสวก 

จากการพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตที่วัด “การรับรู้ของคนท้องถิ่น
เก่ียวกับผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน)” พบว่า ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาทั้งสอง
ชุมชน มีตัวแปรการรับรู้ผลลัพธ์ที่ดีต่อวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัดถึงการรับรู้ของคนท้องถิ่น
เก่ียวกับผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานระหว่าง 0.948-0.971 โดยตัวแปรดังกล่าวประเมินจากการรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่ดีที่ทําให้เกิดการอนุรักษ์
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วัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น และการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า  
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดในกรณีชุมชนบ่อสวกมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน 
โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตทั้ง 4 ตัวแปรมากกว่า 0.90 ส่วนโมเดลการวัดในกรณี
ชุมชนเชียงคานมีตัวบ่งช้ีในเรื่อง ผลลัพธ์ที่ดีต่อคนในชุมชนที่มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตํ่าที่สุดและตํ่ากว่า
ตัวแปรสังเกตอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.696) โดยตัวแปรดังกล่าว
ประเมินจากการรับรู้ผลลัพธ์ที่ดีในเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับคนท้องถิ่น เช่น การให้บริการการสื่อสาร
กับชาวต่างชาติ ฯลฯ การทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การพัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกันของ 
คนในชุมชน และการทําให้คนท้องถิ่นรับรู้เก่ียวกับการท่องเที่ยวในชุมชน 
ตารางที่ 7.10 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการรับรู้ผลลัพธ์ที่ ดีจากการจัดการ 

การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถ่ิน 
ตัวแปรสังเกต ชุมชนเชียงคาน ชุมชนบ่อสวก 

1. ผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจชุมชน (IMRT1) 0.781* (0.048) 0.931* (0.035) 
2. ผลลัพธ์ที่ดีต่อคนในชุมชน (IMRT2) 0.696* (0.057) 0.926* (0.036) 
3. ผลลัพธ์ที่ดีต่อวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน (IMRT3) 0.971* (0.014) 0.948* (0.027) 
4. ผลลัพธ์ที่ดีต่อส่ิงแวดล้อมของชุมชน (IMRT4) 0.899* (0.026) 0.911* (0.034) 
Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.901 0.957 
Composite reliability [> 0.70] 0.907 0.973 
Average variance extracted [> 50] 71.14 86.32 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคล่ือนมาตฐาน (standard error: SE) 
 : ประมาณค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตฐานด้วยวิธี MLR 

7.2.5 การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถ่ิน 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด “การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียว

อย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น” ที่แสดงในตารางที่ 7.11 พบว่า ค่า Cronbach’s alpha และ 
composite reliability ที่ คํ านวณได้มีค่ าสู งก ว่า เกณฑ์ขั้ น ตํ่ าที่ เสนอโดย  Hair et al. (2010) โดยมีค่ า 
Cronbach’s alpha ระหว่าง 0.844-0.881 และค่า composite reliability ระหว่าง 0.886-0.901 แสดงว่า  
ชุดตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะใช้สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยงในการวัด “การสนับสนุน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น” ขณะที่ค่า average variance extracted 
(AVE) แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรแฝง (องค์ประกอบที่สกัดได้) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกต 
ทั้ง 3 ตัวแปร ได้ประมาณร้อยละ 66-70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) ขณะที่ค่าสถิติ t  
(t-statistic) ที่คํานวณได้ แสดงให้เห็นว่า ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ีหากพิจารณาร่วมกับผลการตรวจสอบความเที่ยงที่นําเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า 
โมเดลการวัด “การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น” มีความเที่ยง 
ในการวัดการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่นทั้งในกรณีของชุมชน 
เชียงคานและชุมชนบ่อสวก 
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นอกจากน้ี ผลการพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของแต่ละตัวแปรสังเกตที่ วัด  
“การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น” พบว่า ตัวแปร “ยินดีให้ 
ความช่วยเหลือแนะนํานักท่องเที่ยว” เป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่ใช้วัดการสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่าง
รับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่นทั้งในกรณีของชุมชนเชียงคานและชุมชนบ่อสวก โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานระหว่าง 0.904-0.928 แสดงว่า ลักษณะพฤติกรรมการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
(ในชุมชน) ที่สําคัญของคนท้องถิ่นในชุมชนเชียงคานและชุมชนบ่อสวก ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือแนะนํา
นักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีโอกาส 

ตารางที่ 7.11 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถ่ิน 

ตัวแปรสังเกต ชุมชนเชียงคาน ชุมชนบ่อสวก
1. ยินดีให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชน (SRT1) 0.812* (0.038) 0.766* (0.060)
2. ยินดีเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมที่เก่ียวกับการท่องเท่ียว (SRT2) 0.758* (0.044) 0.702* (0.058)
3. ยินดีให้ความช่วยเหลือแนะนํานักท่องเที่ยว (SRT3) 0.904* (0.036) 0.928* (0.038)
4. ยินดีสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (SRT4) 0.855* (0.031) 0.842* (0.049)
Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.881 0.844
Composite reliability [> 0.70] 0.901 0.886
Average variance extracted [> 50] 69.55 66.24

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคล่ือนมาตฐาน (standard error: SE) 
 : ประมาณค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตฐานด้วยวิธี MLR 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝง สามารถสรุปได้ว่า การยอมรับและเคารพกัน
ระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่ใช้วัดมุมมองที่คนท้องถิ่น
มีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยมีการรับรู้เก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเท่ียวเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่ใช้วัดการรับรู้
ของคนท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ในขณะที่การมีความห่วงใยต่อผู้อ่ืน 
ในสังคมเป็นตัวบ่งชี้สําคัญที่ใช้วัดถึงการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมทางสังคมของคนท้องถิ่น สําหรับ
ตัวบ่งชี ้สําคัญที่ใช้วัดการรับรู้ของคนท้องถิ่นเก่ียวกับผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
(ในชุมชน) ได้แก่ การที่คนท้องถิ่นรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ในเรื่อง
ของการทําให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนตัวบ่งช้ีสําคัญที่ใช้วัดพฤติกรรม 
การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น ได้แก่ พฤติกรรมการให้ 
ความช่วยเหลือและแนะนําเก่ียวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีโอกาส (ดูรายละเอียดใน
ตารางที่ 7.12) 
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ตารางที่ 7.12 ตัวบ่งชี้สําคัญที่ใช้วัดมุมมอง การรับรู้ ผลลัพธ์ที่ดี และการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ิน 

สิ่งท่ีต้องการวัด ตัวบ่งช้ีสาํคัญ 
1. มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ - การยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถ่ินกับนักท่องเท่ียว 

- การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2. การรับรู้ถึงการจดัการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) - การรับรู้เกี่ยวกับการดูแลแหล่งท่องเท่ียว 
3. การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมทางสังคม - ความห่วงใยท่ีมีต่อผู้อื่นในสังคม 
4. การรับรู้ผลลัพธ์ท่ีดีจากการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

(ในชุมชน) 
- การทําให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวัฒนธรรม

ท้องถ่ินของชุมชน 
5. พฤติกรรมสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ - การยินดีให้ความช่วยเหลือแนะนํานักท่องเท่ียวเมื่อมีโอกาส 

ที่มา: สังเคราะห์จากการผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

7.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ิน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้แบบจําลองสมการโครงสร้าง (structrual 
equation mode: SEM) ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลองปัจจัย 
ที่อธิบายการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น (ภาพที่ 7.3) โดยประมาณ 
ค่าสัมประสิทธ์ิมาตรฐานของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลองตามภาพที่ 7.3 ด้วย วิธี MLR  
เพ่ือแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ถึงขนาดอิทธิพลที่แตกต่างกันของตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลองที่ได้จาก 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนท้องถิ่นที่พํานักอาศัยในชุมชนที่แตกต่างกัน และยังทําให้ทราบถึง 
ปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างให้คุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นดีขึ้น และช่วยกระตุ้นให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบภายในชุมชนของตนเอง 

จากผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลโครงสร้างที่นําเสนอในหัวข้อที่ 7.1.4 พบว่า โครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจําลองในภาพที่ 7.3 แตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของชุมชน ดังน้ันการศึกษา
ส่วนน้ีจึงแยกการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจําลองในภาพท่ี 7.3 ออกตามความแตกต่าง
ของทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา (ชุมชนเชียงคาน และชุมชนบ่อสวก)  

ทั้งน้ีเพ่ือให้แบบจําลองในภาพที่ 7.3 กลมกลืน (fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ ์
คนท้องถิ่นที่เป็นชุดตัวอย่างในแต่ละชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา จึงปรับปรุงแบบจําลองด้วยการเพ่ิมความสัมพันธ์
ระหว่างความแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนจากการวัด (measurement error) ของตัวแปรภายนอกและภายใน  
พบว่า ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนทั้ง 6 ค่า มีค่าภายใต้เง่ือนไขที่กําหนด ดังแสดงในตารางที่ 7.13 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

7-19 

ตารางที่ 7.13 ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืน (goodness of fit) 
ค่าสถิติท่ีใช้วัดความกลมกลืน เกณฑ์การพิจารณา เชียงคาน บ่อสวก 

1. Chi-square (2)  
(ค่า p-value) 

low 2  
and not sig. 

115.105 (p = 0.101) 


110.480 (p = 0.165) 
 

2. 2/df   2.00 
(Tabachnick&Fidell,2007) 

 3.00 
(Kline, 2005)

1.187 
 

1.139 
 

3. RMSEA 
(90% confidence interval) 

 0.07 
(Steiger, 2007) 

0.031 (0.000, 0.050) 


0.027 (0.000, 0.049) 
 

4. SRMR  0.08 
(Hu & Bentler, 1999)

0.042 


0.051 
 

5. Comparative Fit Index  
(CFI) 

 0.95 
(Hu & Bentler, 1999) 

0.993 


0.993 
 

6. Tucker Lewis Index 
(TLI) 

 0.95 
(Hu & Bentler, 1999) 

0.991 


0.991 
 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : RMSEA = root mean square error of approximation, SRMR = standardized root mean square residual 
 :  หมายถึง ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด และ  หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 

จากข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 7.13 พบว่า ค่าไคสแควร์ (chi-square: 2) ที่เป็นค่าสถิติสําหรับทดสอบ
สมมติฐานหลักที่ ว่า covariance matrix ของข้อมูลเชิงประจักษ์ (S) เท่ากับ covariance matrix ของ
แบบจําลอง () [H0: S = ] (Hair et al., 2010) มีค่า p-value ที่คํานวณได้มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
แสดงว่า ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักดังกล่าว ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือกล่าวได้ว่า แบบจําลอง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ขณะที่ดัชนีวัดความกลมกลืนอีก 4 ตัว รวมทั้งค่าสถิติ chi-square ที่ปรับด้วย 
degree of freedom มีค่าอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่แสดงให้เห็นว่า แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 ที่แสดงในตารางที่ 7.14 พบว่า  
ในกรณีของชุมชนเชียงคานไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักแต่ละสมมติฐานได้ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 
หมายความว่า มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นมีเฉพาะอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพชีวิตและการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น โดยมีการรับรู้ 
ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น 
เป็นสองตัวแปรคั่นกลางที่สําคัญในการส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรดังกล่าวไปยังความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต 
และการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น ขณะที่การรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่นเป็นตัวแปรที่มี 
ทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นโดยม ี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตเป็นตัวแปรคั่นกลางที่สําคัญในการส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรทั้งสองไปยังการสนับสนุน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น  
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ส่วนในกรณีของชุมชนบ่อสวก พบว่า สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักเพียงสมมติฐานเดียว ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.10 ได้แก่ สมมติฐานที่ 6 ที่เป็นการทดสอบอิทธิพลทางตรงของตัวแปรการให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคมท่ีมีต่อการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวของคนท้องถิ่น (H6: SEN  SRT) 
หมายความว่า การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมมีเฉพาะอิทธิพลทางอ้อมต่อการสนับสนุนการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นโดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตเป็นตัวแปรคั่นกลางที่สําคัญ 
ตารางที่ 7.14 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ชุมชนเชียงคาน ชุมชนบ่อสวก 
H1: PERT  PCRT  

H2: PERT  SEN  

H3: PCRT   SQL  

H4: SEN   SQL  

H5: PCRT   SRT  

H6: SEN   SRT  

H7: SQL  SRT  

รวมสมมติฐานที่ยอมรับ 7 6 
หมายเหตุ : PERT คือ มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ, PCRT คือ การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียว 

อย่างรับผิดชอบ, SEN คือ การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม, SQL คือ ความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพชีวิต และ SRT คือ การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

 : หมายถึง ยอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05 ส่วน  หมายถึง ยอมรับ
สมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 สําหรับ  หมายถึง ปฎิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับ 
นัยสําคัญทางสถิตที่ 0.10 
เมื่ อ พิจารณาค่ าสัมประสิท ธ์ิของการพยากรณ์  (Squared multiple correlations: R2)  พบว่า  

ชุดตัวแปรในแบบจําลองสามารถอธิบายตัวแปรตามภายในแบบจําลองได้แตกต่างกันระหว่างกรณีของชุมชนเชียงคาน
และบ่อสวก โดยในกรณีของชุมชนเชียงคาน ชุดตัวแปรในแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของ 
การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นได้มากที่สุดถึงร้อยละ 50.7 รองลงมาได้แก่ 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ประมาณร้อยละ 24.2 ส่วนการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
และการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่นเป็นสองตัวแปรตามที่ความคิดเห็นต่อมุมมอง
ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นสามารถอธิบายความแปรปรวนได้น้อยที่สุดเพียงประมาณร้อยละ 5 
(ดูรายละเอียดในภาพท่ี 7.4) ซึ่งแตกต่างจากกรณีของชุมชนบ่อสวกที่ ตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิบาย 
ความแปรปรวนของตัวแปรทั้งสองได้สูงถึงร้อยละ 29.5 และ 29.3 ตามลําดับ ขณะที่ชุดตัวแปรในแบบจําลอง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นได้น้อยที่สุด
ประมาณร้อยละ 19.0 ส่วนความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นเป็นตัวแปรตามท่ีชุดตัวแปรในแบบจําลอง
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้สูงสุดประมาณร้อยละ 36.3 (ดูรายละเอียดในภาพที่ 7.5) 
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ภาพท่ี 7.4 ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุน
การจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ินในชุมชนเชียงคาน 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: 2 = 115.105 (p-value = 0.101); 2/df = 1.187, root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.031; standardized 

root mean square residual (SRMR) = 0.042; comparative fit index (CFI) = 0.993; Tucker-Lewis index (TLI) = 0.991 **, * แสดงระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7.5 ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุน
การจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ินในชุมชนบ่อสวก 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: 2 = 1 1 0. 480 (p-value = 0.165); 2/df = 1.139, root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.027;  

standardized root mean square residual (SRMR) = 0.051; comparative fit index (CFI) = 0.993; Tucker-Lewis index (TLI) = 0.991 ; 
**, * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ ส่วน ns = ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10  

มุมมองต่อการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบ 

การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคม 

การรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

ความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพชีวิต 

การสนับสนุนการจัดการ
การท่องเท่ียว 

อย่างรับผิดชอบ

0.224** 
0.448**

0.233** 
0.279**

0.145* 

0.216**

0.350**

R2=0.242 R2=0.507

R2=0.050 

R2=0.054 

มุมมองต่อการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบ 

การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคม 

การรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

ความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพชีวิต 

การสนับสนุนการจัดการ
การท่องเท่ียว 

อย่างรับผิดชอบ

0.543** 
0.302** 

0.541** 
0.001ns 

0.192* 

0.310** 

0.361** 

R2=0.190 R2=0.363 

R2=0.295 

R2=0.293 
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จากผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิมาตรฐานของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย 
ที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นทั้งในกรณีของชุมชนเชียงคาน 
และชุมชนบ่อสวก ด้วยวิธี MLR ที่แสดงในภาพที่ 7.4 และภาพที่ 7.5 พบว่า  

1) ในกรณีของชุมชนเชียงคาน ตัวแปรการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ 
คนท้องถิ่นได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 3 ตัวแปร โดยได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรการรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมากที่สุด (มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.448) รองลงมาได้แก่ การให้ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมในสังคม และความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.279 และ 0.145 
ตามลําดับ ส่วนกรณีของชุมชนบ่อสวกพบว่า การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบยังคงเป็น 
ตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นมากที่สุด
เช่นเดียวกัน (มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.302) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตที่มีขนาดอิทธิพล
ทางตรงเท่ากับ 0.192 ส่วนการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ 
การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 

2) ตัวแปรความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 2 ตัวแปร โดยทั้งในกรณีของชุมชน
เชียงคานและชุมชนบ่อสวกต่างให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันว่า การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 
ของคนท้องถิ่นเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นมากกว่าการรับรู ้
ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.350 
และ 0.216 ตามลําดับ สําหรับกรณีชุมชนเชียงคาน และมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.361 และ 0.310 
ตามลําดับ สําหรับกรณีชุมชนบ่อสวก และเป็นที่น่าสังเกตว่า กรณีของชุมชนเชียงคานตัวแปรทั้งสองจะมีขนาด
ของอิทธิพลทางตรงที่แตกต่างกันมากกว่ากรณีของชุมชนบ่อสวก 

3) ตัวแปรมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นเป็นตัวแปรเดียวที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
(ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น โดยมีความแตกต่างของขนาดอิทธิพลที่แตกต่างกันระหว่างชุมชนเชียงคานและชุมชน
บ่อสวก กล่าวคือ ในกรณีของชุมชนเชียงคาน มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่นมากกว่าการการรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น (มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.233 และ 0.224 
ตามลําดับ) ส่วนในกรณีของชุมชนบ่อสวก มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่นมากกว่าการให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่นเพียงเล็กน้อย (มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.543 และ 0.541 ตามลําดับ) 

ตารางที่ 7.15 เป็นผลการประมาณค่าขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม 
ที่ ตัวแปรในแบบจําลองมีต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต และการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น ซึ่งพบว่า ตัวแปรในแบบจําลองทั้งหมดมีทิศทางของอิทธิพลในทิศทางบวก 
หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตัวแปรเหล่าน้ี เช่น การที่คนท้องถิ่นมีมุมมองต่อการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบดีขึ้น การให้ข้อมูลจนทําให้คนท้องถิ่นรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
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ในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น และการกระตุ้นให้คนท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น ต่างก็มีผลทําให้
คนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้น และยังทําให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นด้วย ทั้งน้ี การเพ่ิมขึ้นของความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตก็มีผลทําให้คนท้องถิ่น
สนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 

ตารางที่ 7.15 ขนาดของอิทธิพลที่ตัวแปรต่างๆ มีผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตและการสนับสนุน 
การจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ิน 

สมมติฐาน 
ชุมชนเชียงคาน ชุมชนบ่อสวก

DE IE TE DE IE TE
ความพึงพอใจต่อคณุภาพชีวิต   
1. มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ - 0.130** 0.130** - 0.439** 0.439**

2. การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 0.216** - 0.216** 0.201** - 0.201**

3. การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 0.350** - 0.350** 0.397** - 0.397**

ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) 0.242 0.363 
การสนับสนุนการจดัการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ   
1. มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ - 0.184** 0.184** - 0.176** 0.176**

2. การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 0.448** 0.031ns 0.479** 0.146** 0.024* 0.122**

3. การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 0.279** 0.051ns 0.330** 0.001 ns 0.047ns 0.048ns

4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต 0.145* - 0.145* 0.119* - 0.119*

ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) 0.507 0.190 
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : DE คือ อิทธิพลทางตรง, IE คือ อิทธิพลทางอ้อม และ TE คือ อิทธิพลรวม 
 : **, * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ ส่วน ns = ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขนาดอิทธิพล พบว่า ชุดตัวแปรในแบบจําลองของทั้งสองกรณีศึกษา 
มีลําดับของขนาดอิทธิพลรวมแตกต่างกัน โดยในกรณีของชุมชนเชียงคาน การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ในสังคมของคนท้องถิ่นเป็นตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพลรวมต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นมากที่สุด  
(มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.350) ซึ่งสูงกว่าขนาดอิทธิพลรวมของตัวแปรมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของคนท้องถิ่น และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นประมาณ 2.7 และ 1.6 เท่า 
ตามลําดับ ขณะที่การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นจะได้รับอิทธิพลรวม 
จากการที่คนท้องถิ่นรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นมากที่สุด (มีขนาดอิทธิพลรวม
เท่ากับ 0.479) ซึ่งสูงกว่าตัวแปรการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น และมุมมองต่อ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นประมาณ 2.6 และ 1.5 เท่า ตามลําดับ และยังสูงกว่าความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นที่มีเฉพาะอิทธิพลทางตรงต่อการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของคนท้องถิ่นถึง 3.3 เท่า (ดูรายละเอียดในตารางที่ 7.15 คอลัมน์ชุมชนเชียงคาน) 

ส่วนในกรณีของชุมชนบ่อสวก พบว่า มุมมองของคนท้องถิ่นต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบซึ่งมีเฉพาะ
ขนาดอิทธิพลทางอ้อมเท่าน้ัน เป็นตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพลรวมต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น 
มากที่สุด (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.439) ซึ่งสูงกว่าขนาดอิทธิพลรวมของตัวแปรการให้ความสําคัญกับ 
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การมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น
ประมาณ 2.2 และ 1.0 เท่า ตามลําดับ ขณะที่การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น
จะได้รับอิทธิพลรวมจากตัวแปรมุมมองของคนท้องถิ่นต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมากที่สุดเช่นเดียวกัน 
โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.176 ซึ่งสูงกว่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น และความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นประมาณ 1.4 และ 1.5 เท่า 
ตามลําดับ สําหรับตัวแปรการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่นเป็นตัวแปรเดียวที่มี 
ทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อการสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
ของคนท้องถิ่นอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 7.15 คอลัมน์ชุมชนบ่อสวก) 

ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาทั้งสองกรณี ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน 
มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น และการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของคนท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การที่คนท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมโดยเฉพาะ 
ในเรื่องของความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น 
สําหรับการกระตุ้นให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นตนเองควรให้
ความสําคัญกับการให้ข้อมูลกับคนท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นโดยเฉพาะ 
ในเรื่องของการให้ข้อมูลเก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

7.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถ่ิน 

จากแบบจําลองปัจจัยที่อธิบายความพึงพอใจในชีวิตที่เป็นสมการ reduced formที่นําเสนอในบทที่ 1 
ถูกนํามาเป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการกําหนดชุดตัวแปรที่คาดว่าจะใช้พัฒนาแบบจําลองสําหรับในการศึกษาส่วน
น้ี ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดและคําอธิบายตัวแปรแต่ละตัวได้พอสังเขป ดังแสดงในตารางที่ 7.16 

ตารางที่ 7.16 ตัวแปรที่คาดว่าจะใช้ในแบบจําลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถ่ิน  
ตัวแปร สัญลักษณ์ คําอธิบายตัวแปร

ความพึงพอใจในชีวิต LS ระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจในชีวิต พ.ศ. 2562 
(1 คือ พึงพอใจน้อยที่สุด และ 5 คือ พึงพอใจมากท่ีสุด) 

รายได้ต่อเดือน (บาท/คน/เดือน) Inc เป็นค่ากลางของระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนหักภาษี แบ่งเป็น 10 ช่วงระดับ
รายได้ โดยมีช่วงห่างในแต่ละช่วง 5,000 บาท ส่วนกรณีที่มีรายได้ตํ่ากว่า 
10,000 บาท หรือสูงกว่า 50,000 บาท ใช้รายได้ที่ระบุมา 

อายุ (ปี) Age อายุ
เพศ Gen เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = เพศหญิง, 0 = อ่ืนๆ 
การศึกษา (ปี) Edu จํานวนปีที่ได้รับการศึกษา
อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ DOCC1 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ, 0 = อ่ืนๆ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/โรงงาน DOCC2 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = พนักงานบริษัทเอกชน/โรงงาน, 0 = อ่ืนๆ
อาชีพนักธุรกิจ DOCC2 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = นักธุรกิจ, 0 = อ่ืนๆ 
ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในท้องถิ่น DOCCT เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว

ในท้องถิ่น พ.ศ. 2562, 0 = อ่ืนๆ 
มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่น DPTM เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่น

พ.ศ. 2562, 0 = อ่ืนๆ 
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ตารางที่ 7.16 (ต่อ) 
ตัวแปร สัญลักษณ์ คําอธิบายตัวแปร 

จํานวนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว
ในท้องถิ่น (คร้ัง/ปี) 

NPTM จํานวนคร้ังในการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่น พ.ศ. 2562

เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในท้องถิ่น DPAT เป็นตัวแปรหุ่นที่ กําหนดให้  1 = มีการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น พ.ศ. 2562, 0 = อ่ืนๆ 

จํานวนการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวในท้องถิ่น NPAT จํานวนคร้ังในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 

รับ รู้ถึงการดําเนินงานของการท่องเ ท่ียวอย่าง
รับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป 

DPCRT1 เป็นตัวแปรหุ่นที่ กําหนดให้ 1 = มีการรับรู้ถึงการดําเนินงานการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ย, 0 = อ่ืนๆ 

รับรู้ถึงการดูแลแหล่งท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ
ในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป 

DPCRT2 เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกําหนดให้ 1 = มีการรับรู้ถึงการดูแลแหล่งท่องเ ท่ียว
อย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ย, 0 = อ่ืนๆ 

รับรู้ถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับ
การจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่น
สูงกว่าคนทั่วไป 

DPCRT3 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีการรับรู้ถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชน
มีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ย, 0 = อ่ืนๆ 

มีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือสังคมสูงกว่า
คนทั่วไป 

DSEN1 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม
สูงกว่าค่าเฉลี่ย, 0 = อ่ืนๆ

มีความสนใจต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคมสูงกว่าคนทั่วไป DSEN2 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีความสนใจต่อส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคมสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย, 0 = อ่ืนๆ

มีความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมสูงกว่าคนทั่วไป DSEN3 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมสูงกว่าค่าเฉล่ีย, 
0 = อ่ืนๆ

ยินดีให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชน
สูงกว่าคนทั่วไป 

DSRT1 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีความยินดีให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของชุมชนสูงกว่าค่าเฉลี่ย, 0 = อ่ืนๆ 

ยินดีเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมที่ เ ก่ียวกับ
การท่องเท่ียวสูงกว่าคนทั่วไป

DSRT2 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีความยินดีเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรม
ที่เก่ียวกับการท่องเท่ียวสูงกว่าค่าเฉลี่ย, 0 = อ่ืนๆ 

ยินดีให้ความช่วยเหลือแนะนํานักท่องเที่ยวสูงกว่า
คนทั่วไป 

DSRT3 เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกําหนดให้ 1 = มีความยินดีให้ความช่วยเหลือแนะนํา
นักท่องเท่ียวสูงกว่าค่าเฉลี่ย, 0 = อ่ืนๆ 

ยินดีสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สูงกว่าคนทั่วไป 

DSRT4 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีความยินดีสนับสนุนและส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ย, 0 = อ่ืนๆ 

 
 ตารางที่ 7.17 เป็นค่าสถิติพรรณาของตัวแปรที่คาดว่าจะใช้ในการพัฒนาแบบจําลอง ซึ่งมีจํานวน
ตัวอย่างรวมท้ังหมด 344 ตัวอย่าง แบ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นกรณีของชุมชนเชียงคาน 174 ตัวอย่าง และชุมชนบ่อสวก 
170 ตัวอย่าง โดยตัวแปรที่เป็นข้อมูลต่อเน่ืองทั้งหมดมีการแจกแจงแบบปกติอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ส่วนตัวแปรหุ่นที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่น 
มีการแจกแจงสัดส่วนที่สามารถใช้ในการพัฒนาแบบจําลองได้ โดยในภาพรวมของชุดตัวอย่างทั้งหมดพบว่า  
คนท้องถิ่นมีความพึงพอใจในชีวิตเฉล่ียประมาณ 3.20 (พึงพอใจมาก) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 
15,600 บาท/เดือน มีการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษา และมีการประกอบอาชีพหรือมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่นเพียงส่วนน้อยเท่าน้ัน (ประมาณร้อยละ 27 และ 16 ตามลําดับ) แต่กว่าร้อยละ 73 
จะเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทั้งน้ี ตัวอย่างมากกว่าครึ่งหน่ึงจะมีการรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และการสนับสนุนการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสูงกว่าคนทั่วไป (พิจารณาเทียบกับค่าเฉล่ียของตัวอย่าง)  



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 
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ตารางที่ 7.17 ค่าสถิติพรรณาของตัวแปรที่คาดว่าจะใช้ในแบบจําลองปัจจัยที่อธิบายความพึงพอใจในชีวิต
ของคนท้องถ่ิน 

n = 344 (เชียงคาน n = 174, บ่อสวก n = 170) 
ตัวแปร สัญลักษณ์ ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย S.D. Jarque-Bera

ความพึงพอใจในชีวิต LS 1 5 3.20 1.36 23.02* 
รายได้ต่อเดือน (บาท/คน/เดือน) Inc 1,000 100,000 15,610 11,218 > 1,000* 
อายุ (ปี) Age 18 65 46 11.96 25.5* 
เพศ Gen 0 1 0 = 54.76%, 1 = 45.24% 
การศึกษา (ปี) Edu 6 18 12 3.99 27.76* 
อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ DOCC1 0 1 0 = 84.58%, 1 = 15.42% 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/โรงงาน DOCC2 0 1 0 = 94.86%, 1 = 5.14% 
อาชีพนักธุรกิจ DOCC3 0 1 0 = 68.89%, 1 = 31.11% 
ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในท้องถิ่น DOCCT 0 1 0 = 72.75%, 1 = 27.25% 
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่น DPTM 0 1 0 = 83.80%, 1 = 16.20 % 
จํานวนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 
(คร้ัง/ปี) 

NPTM 0 15 1 1.82 > 1,000* 

เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในท้องถิ่น DPAT 0 1 0 =  26.74%, 1 = 73.26% 
จํานวนการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวในท้องถิ่น NPAT 0 12 2 2.13 > 1,000* 
รับรู้ถึงการดําเนินงานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป 

DPCRT1 0 1 0 = 43.70%, 1 = 56.30% 

รับรู้ถึงการดูแลแหล่งท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่น 
สูงกว่าคนทั่วไป 

DPCRT2 0 1 0 = 40.36%, 1 = 59.64% 

รับรู้ถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการ
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป 

DPCRT3 0 1 0 = 44.99%, 1 = 55.01% 

มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคมสูงกว่าคนทั่วไป DSEN1 0 1 0 = 48.84%, 1 = 51.16% 
มีความสนใจต่อส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคมสูงกว่าคนทั่วไป DSEN2 0 1 0 = 42.93%, 1 = 57.07% 
มีความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมสูงกว่าคนทั่วไป DSEN3 0 1 0 = 47.81%, 1 = 52.19% 
ยินดีให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนสูงกว่า
คนทั่วไป 

DSRT1 0 1 0 = 38.05%, 1 = 61.95% 

ยินดีเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมที่เก่ียวกับการท่องเท่ียว 
สูงกว่าคนทั่วไป 

DSRT2 0 1 0 = 48.07%, 1 = 51.93% 

ยินดีให้ความช่วยเหลือแนะนํานักท่องเท่ียวสูงกว่าคนทั่วไป DSRT3 0 1 0 = 48.07%, 1 = 51.93% 
ยินดีสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสูงกว่า 
คนทั่วไป 

DSRT4 0 1 0 = 44.99%, 1 = 55.01% 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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เน่ืองจาก ตัวแปรตามในแบบจําลองเป็นตัวแปรที่มีมาตรวัดแบบเรียงลําดับ (orinal scale) ที่มีระดับ
คะแนนระหว่าง 1 – 5 ดังน้ันเพ่ือให้แบบจําลองที่พัฒนามีความเหมาะสมกับคุณลักษณะของตัวแปรตาม จึงได้
พัฒนาแบบจําลองในเบ้ืองต้นเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 3 แบบจําลอง ประกอบด้วย tobit model  
order probit model และ order logit model ซึ่งจากการพิจารณาค่าสถิติการตัดสินใจที่แสดงในตารางที่ 7.18 
พบว่า แบบจําลอง order logit เป็นแบบจําลองที่มีค่าสถิติการตัดสินใจในภาพรวมท่ีดีที่สุด หมายความว่า 
แบบจําลอง order logit มีความเหมาะสมและกลมกลืน (fit) กับข้อมูลที่นํามาใช้ในการพัฒนาแบบจําลองมากที่สุด 
โดยตัวแปรตาม (ความพึงพอใจในชีวิต) มีมาตรวัดแบบเรียงลําดับในลักษณะของการแจกแจงแบบโลจิสติกส์ 
(logistic distribution) ดังน้ัน จึงเลือกแบบจําลองดังกล่าวมาใช้ในการศึกษา 

ตารางที่ 7.18 ค่าสถิติการตัดสินใจสําหรับพิจารณาเลือกแบบจําลองที่เหมาะสม 
ค่าสถิติ เกณฑ์การตัดสินใจ Tobit model Order probit model Order logit model

Log-likelihood ยิ่งน้อยย่ิงดี -510.175 -457.257 -455.515
Pseudo R2 ยิ่งมากยิ่งดี 0.144 0.164 0.167
AIC ยิ่งน้อยย่ิงดี 1,066.350 954.513 961.030
BIC ยิ่งน้อยย่ิงดี 1,154.684 1,060.529 1,057.046
Prediction accuracy ยิ่งมากยิ่งดี - 38% 40%

ที่มา: จากการคํานวณ 

 แบบจําลอง order logit ถูกประยุกต์ใช้วิเคราะห์สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในชีวิตของคนท้องถิ่น โดยการประมาณสัมประสิทธ์ิของฟังก์ชันความน่าจะเป็น (probability functoin) ด้วยวิธี
ภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimates: MLE) ซึ่งผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิที่แสดงใน
ตารางที่ 7.19 พบว่า สามารถละตัวแปรอิสระบางตัวออกจากแบบจําลองได้ (ดูผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิได้
ในคอลัมน์ unrestircted) จึงทดสอบด้วย Wald test ภายใต้สมมติฐานหลักที่ว่า 

 H0: Age = 0, Gen = 0, Edu = 0, DOCC1 = 0, DOCC3 = 0, DOCCT = 0, NPTM = 0, NPAT = 0, 
DPCRT1 = 0,  DPCRT3 = 0, DSEN1 = 0, DSEN2 = 0, DSRT1 = 0, DSRT2 = 0, DSRT3 = 0 

 จากการทดสอบสมมติฐานหลักข้างต้นพบว่า ค่า chi-squared (แถวนอน Wald test) มีค่า p-value ตํ่ากว่า 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 จึงยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า ชุดของค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวมีค่าเท่ากับศูนย์ 
ดังน้ันจึงประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจําลองใหม่โดยละทิ้งตัวแปรอิสระตามสมมติฐานหลักข้างต้น (เรียกว่า
แบบจําลอง restricted) แบบจําลอง restricted มีค่าสถิติการตัดสินใจที่แตกต่างจากแบบจําลอง unrestircted 
เล็กน้อย โดยมีค่า Pseudo R2 และความแม่นยําในการพยากรณ์ลดลงเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยสําคัญ และตัวแปรอิสระ
ในแบบจําลองยังคงมีทิศทางความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน โดยการที่คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น มีการรับรู้ถึงการดูแลแหล่งท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป มีการรับรู้ถึงการเปิด
โอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป มีความห่วงใย
ต่อผู้อ่ืนในสังคมสูงกว่าคนทั่วไป และมีความยินดีในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสูงกว่า 
คนทั่วไป ยังคงเป็นชุดตัวแปรที่มีอิทธิพลทําให้คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างมีความน่าจะเป็นในการมีความพึงพอใจ 
ในชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 7.19) 
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ตารางที่ 7.19 ค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถ่ิน 

ตัวแปร 
สัญลักษณ์
ของตัวแปร 

Unrestricted Restricted 
coefficients t-statistic coefficients t-statistic

รายได้ต่อเดือน (บาท/คน/เดือน)  1.026 4.514*** 0.960 5.419***

อายุ (ปี) Age -0.001 -0.083 - - 
เพศ Gen -0.097 -0.459 - - 
การศึกษา (ปี) Edu -0.016 -0.405 - - 
อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ DOCC1 -0.113 -0.298 - - 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/โรงงาน DOCC2 -0.848 -2.030** -0.872 -2.450** 
อาชีพนักธุรกิจ DOCC3 0.130 0.481 - - 
ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในท้องถิ่น DOCCT -0.391 -1.217 - - 
มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่น DPTM 1.484 2.753*** 1.199 3.357*** 
จํานวนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่น (คร้ัง/ปี) NPTM 0.008 0.050 - - 
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในท้องถิ่น DPAT 0.140 0.488 - - 
จํานวนการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวในท้องถิ่น (คร้ัง/ปี) NPAT -0.078 -1.048 - - 
รับรู้ถึงการดําเนินงานของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่น
สูงกว่าคนทั่วไป DPCRT1 -0.069 -0.176 - - 

รับรู้ถึงการดูแลแหล่งท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่า 
คนทั่วไป DPCRT2 0.794 2.113** 0.721 2.803*** 

รับรู้ถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป DPCRT3 0.730 2.270** 0.746 2.671*** 

มีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือสังคมสูงกว่าคนทั่วไป DSEN1 0.312 1.010 - - 
มีความสนใจต่อส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคมสูงกว่าคนทั่วไป DSEN2 0.154 0.548 - - 
มีความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมสูงกว่าคนทั่วไป DSEN3 0.460 1.491 0.647 2.577** 
ยินดีให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนสูงกว่า 
คนทั่วไป DSRT1 -0.075 -0.306 - - 

ยินดีเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวสูงกว่า
คนทั่วไป DSRT2 0.324 1.094 - - 

ยินดีให้ความช่วยเหลือแนะนํานักท่องเท่ียวสูงกว่าคนทั่วไป DSRT3 -0.284 -0.712 - - 
ยินดีสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป DSRT4 0.645 1.797* 0.606 2.658*** 
Thresholds 1 1 8.858 4.643*** 8.468 5.109*** 
Thresholds 2 2 10.004 5.229*** 9.604 5.771*** 
Thresholds 3 3 11.490 5.932*** 11.061 6.546*** 
Thresholds 4 4 12.966 6.550*** 12.504 7.237*** 
Log-likelihood -454.560 -458.706 
AIC (Akaike information criterion) 961.120 939.413 
Pseudo R2 0.169 0.161 
Prediction accuracy 39% 38% 
Wald test 9.96 (p-value = 0.822) - 
จํานวนตัวอย่าง 344 (n1=15.99%, n2=14.53%, n3=23.26%, n4=22.67%, n5=23.55%

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ***, **, * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ 
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 ตารางที่ 7.20 เป็นผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของทั้งกรณีชุมชนเชียงคานและชุมชนบ่อสวก พบว่า 
แบบจําลองในกรณีชุมชนเชียงคานมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจที่แสดงให้เห็นว่า แบบจําลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่า และมีค่า Pseudu R2 สูงกว่าเล็กน้อย รวมท้ังยังสามารถทํานายได้แม่นยํากว่าเล็กน้อย 
(แม่นยํากว่าประมาณ 3%) อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิทธ์ิที่ประมาณได้ยังคงมีทิศทางความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน
ระหว่างในกรณีชุมชนเชียงคานและชุมชนบ่อสวก แต่มีขนาดของค่าสัมประสิทธ์ิที่แตกต่างกัน โดยในกรณีของ
ชุมชนเชียงคาน พบว่า การที่คนท้องถิ่นรับรู้ถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไปมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 
สําหรับในกรณีของชุมชนบ่อสวกพบว่า การที่คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  
มีความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมสูงกว่าคนทั่วไป และมีความยินดีในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สูงกว่าคนทั่วไป เป็นชุดตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 

ตารางที่ 7.20 ค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถ่ิน 
ใน 2 ชุมชน 

ตัวแปร 
สัญลักษณ์
ของตัวแปร 

เชียงคาน บ่อสวก
coefficients t-statistic coefficients t-statistic

รายได้ต่อเดือน (บาท/คน/เดือน)  1.053 3.496*** 1.014 3.854***

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/โรงงาน DOCC2 -1.079 -2.203** -0.610 -0.926 
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่น DPTM 1.566 3.206*** 0.886 1.627 
รับรู้ถึงการดูแลแหล่งท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่า
คนทั่วไป DPCRT2 0.734 2.143** 0.831 2.340*** 

รับรู้ถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการ
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป DPCRT3 0.123 0.332 1.278 3.637*** 

มีความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมสูงกว่าคนทั่วไป DSEN3 0.956 2.602** 0.402 1.161 
ยินดีสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป DSRT4 0.994 2.939*** 0.1004 0.312 
Thresholds 1 1 11.614 3.663*** 9.084 3.861*** 
Thresholds 2 2 13.347 3.668*** 9.765 4.113*** 
H0: 2 > 1 1 1.733 9.155*** 0.613 4.256*** 
Thresholds 3 3 14.884 3.726*** 11.240 4.684*** 
H0: 3 > 1 3 3.270 18.031*** 2.156 12.096*** 
Thresholds 4 4 16.107 3.764*** 12.968 5.223*** 
H0: 4 > 1 4 4.493 19.911*** 3.885 16.162*** 
Log-likelihood -223.975 -220.628
AIC (Akaike information criterion) 469.942 463.256
Pseudo R2 0.175 0.166
Prediction accuracy 42% 39%
จํานวนตัวอย่าง 

 
174 (n1=9.77%, 

n2=20.11%, n3=24.14%, 
n4=18.39%, n5=27.54%) 

170 (n1=22.35%, 
n2=8.82%, n3=22.35%, 
n4=27.06%, n5=19.41%) 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ***, **, * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ 
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 เมื่อนําค่าสัมประสิทธ์ิที่ประมาณค่าได้ (เฉพาะที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.10) ไปประเมินราคาเงา (shadow price) ภายใต้แนวคิด life satisfaction approch (LSA) ดังที่
แสดงในตารางที่ 7.21 ทั้งน้ี เพ่ือความเข้าใจผลการประเมินดังกล่าวจึงขอยกตัวอย่างในกรณีของชุมชนเชียงคาน  
ซึ่งจากผลการประเมินราคาเงาพบว่า การที่คนท้องถิ่นคนหน่ึงไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ต้องการการชดเชยด้วยรายได้ประมาณ 12,100 บาท/คน/เดือน เพ่ือให้ความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถิ่นคนน้ัน 
เท่ากับคนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น หรืออาจกล่าวได้ว่า ราคาเงาของการท่ีคนท้องถิ่น
ของชุมชนเชียงคานได้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นมีค่าประมาณ 12,100 บาท/คน/เดือน  
ซึ่งจากการสํารวจพบว่า พ.ศ. 2562 ผู้ตอบประมาณร้อยละ 20 มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
โดยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมประมาณ 4 ครั้ง/ปี 
 ผลการประเมินราคาเงาในตารางที่ 7.21 แสดงให้เห็นว่า การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ในชุมชนเชียงคานและชุมชนบ่อสวกมีราคาเงาที่แตกต่างกันตามผลที่ทําให้คนท้องถิ่นของทั้งสองชุมชน 
มีความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมขึ้นแตกต่างกัน โดยในกรณีของชุมชนเชียงคานพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวในท้องถิ่นของคนท้องถิ่น ความยินดีในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสูงกว่า 
คนทั่วไป ความห่วงใยที่มี ต่อผู้ อ่ืนในสังคมสูงกว่าคนท่ัวไป และการรับรู้ถึงการดูแลแหล่งท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป มีราคาเงาประมาณ 12,100 9,500 9,300 และ 7,800 บาท/คน/เดือน 
ตามลําดับ ส่วนในกรณีของชุมชนบ่อสวกพบว่า การที่คนท้องถิ่นรับรู้ถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับ
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป และการรับรู้ถึงการดูแลแหล่งท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไปมีราคาเงาประมาณ 11,200 และ 8,700 บาท/คน/เดือน ตามลําดับ 

ตารางที่ 7.21 ผลการประเมินราคาเงาของตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ในท้องถ่ิน 

ตัวแปร 
ราคาเงา (บาท/คน/เดือน) 

ชุมชนเชียงคาน ชุมชนบ่อสวก รวมทั้งหมด 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน (บาท/คน/เดือน) 19,600 11,500 15,600 
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 12,100 - 11,100 
การรับรู้ถึงการดูแลแหล่งท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่า
คนทั่วไป 

7,800 
8,700

8,200 

การรับรู้ถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการ
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป 

- 
11,200

8,400 

การมีความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมสูงกว่าคนทั่วไป 9,300 - 7,700 
ความยินดีสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสูงกว่า
คนทั่วไป 

9,500 - 7,300 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 



 

บทที่ 8
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบ

และการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน

บทน้ีเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทาง 2 แห่ง  
ที่เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ชุมชนเชียงคาน และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ที่มีสิ่งดึงดูดใจและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ที่คล้ายคลึงกัน คือ ความเป็นเมืองเก่าที่ยังคงมีการรักษาและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของที่พักอาศัยให้มีความด้ังเดิม 
ซึ่งผู้เย่ียมเยือนส่วนใหญ่จะนิยมเดินเย่ียมชมความเป็นเมืองและ/อาคารเก่าเหมือนกันทั้งสองแห่ง รวมถึง 
การมีถนนคนเดินให้ผู้มาเยือนได้เดินชมหรือซื้อของ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะทําให้ทราบถึง
ปัจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนและการเลือกจุดหมายปลายทางทั้งสอง รวมถึง
การตรวจสอบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางทั้ง 2 แห่ง มีโครงสร้างและขนาดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางที่เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร เมื่อจุดหมายปลายทางมีสิ่งดึงดูดใจและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกัน แต่ผู้เย่ียมเยือนอาจมี
คุณลักษณะที่ซ่อนเร้น และการเติมเต็มความต้องการของตนเองจากการเลือกจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน 
เช่น ความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รสนิยมและความชอบ รวมทั้งตัวแปรเชิงพฤติกรรมที่ซ่อนเร้น
อย่างเช่น รูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle) เป็นต้น  

การนําเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นการนําเสนอระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้
ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทาง
ของผู้เย่ียมเยือน ซึ่งประกอบด้วย การคัดเลือกและการกําหนดตัวแปร การพัฒนาแบบจําลอง และการตรวจสอบ
คุณลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจําลอง สําหรับส่วนที่สอง เป็นผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) ของโมเดลการวัดของตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลอง 
ก่อนที่จะนําเสนอผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบ 
และการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนที่เป็นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองสมการโครงสร้าง 
(structural equation model: SEM) ในส่วนที่สาม สําหรับส่วนสุดท้ายเป็นผลการวิเคราะห์แบบจําลองปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการมาเยือนจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนเพ่ือนําผลลัพธ์ที่ได้จาก
แบบจําลองมาใช้ประเมินราคาเงาของการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่น  
การใช้บริการที่พักแรม ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องด่ืมของคนในชุมชน การเดินเย่ียมชมหรือซือ้ของในถนนคนเดนิ 
การเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน การร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วน
พอสังเขปดังน้ี 
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8.1 กรอบแนวคิด ตัวแปร แบบจําลอง และสมมติฐาน 

8.1.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา 

กรอบแนวคิดสําหรับพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนถูกพัฒนาบนพื้นฐานของสารสนเทศที่ได้จาก 
การทบทวนวรรณกรรม โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดดังกล่าวได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8.1  กรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและ 
การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 

จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 8.1 มีตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร ซึ่งมีนิยามเชิงปฏิบัติการพอสังเขป ดังน้ี 
ตัวแปรที่ 1: ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน หมายถึง ความรู้สึกของผู้เย่ียมเยือนเก่ียวกบั

การใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าและเหมาะสม และรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในประเด็นของสิ่งแวดล้อม 

ตัวแปรที่ 2: การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม หมายถึง การที่ผู้ เย่ียมเยือนม ี
ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ห่วงใย และแบ่งปันกับสังคม รวมถึงความตระหนักและความสนใจสิ่งต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นภายในสังคม 

ตัวแปรที่ 3: การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การที่ผู้เย่ียมเยือนรับรู้
เก่ียวกับการดําเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ จุดหมายปลายทางที่ไปเยือนว่า มีการส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับการลดผลกระทบเชิงลบ การแบ่งปันผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชน 
มีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ตัวแปรที่ 4: พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน หมายถึง การที่ผู้เย่ียมเยือนมีพฤติกรรม 
ที่แสดงถึงความห่วงใยต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
โดยให้ความสําคัญกับการสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและ/จุดหมายปลายทางที่ไปเยือน 

การเลือก 
จุดหมายปลายทาง 

พฤติกรรมที่รับผิดชอบ
ของผู้เยี่ยมเยือน 

การรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

ความตระหนักต่อ 
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคม 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
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ตัวแปรที่ 5: การเลือกจุดหมายปลายทาง หมายถึง การที่ผู้เย่ียมเยือนเลือกจุดหมายปลายทางที่
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง ตอบสนองต่อข้อตกลงร่วมกันหรือความคิดเห็นของผู้ร่วมเดินทาง 
(ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด) และมีความสะดวกในการเดินทางไปได้ 

ทั้งน้ี จากข้อมูลเพ่ิมเติมที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เย่ียมเยือนในพ้ืนที่เชียงคาน และจากการทบทวน
วรรณกรรมเพ่ิมเติมพบว่า มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนเป็นอีกหน่ึงตัวแปรภายใน 
ที่อาจมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม รวมท้ังเป็นตัวแปรคั่นกลางท่ีส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรการให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมไปยังพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 
(Andereck, 2009; Teng et al., 2015; Kim et al., 2018) ดังน้ันจึงได้นิยามตัวแปรดังกล่าวเพ่ิมเติม ดังน้ี 

ตัวแปรที่ 6: มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เย่ียมเยือน 
ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของจุดหมายปลายทางที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เก่ียวกับการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

8.1.2 การคัดเลือก การกําหนดตัวแปร และการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

จากกรอบแนวคิดที่เสนอในภาพที่ 8.1 และนิยามตัวแปรที่นําเสนอในหัวข้อ 8.1.1 รวมถึงชุดคําถาม 
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เย่ียมเยือน (ดูรายละเอียดของข้อคําถามในภาคผนวก) สามารถแบ่งกลุ่มตัวแปรท่ีใช้ 
ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของตัวแปรสังเกต (observable variables) จํานวน 20 ตัวแปร และ
ตัวแปรแฝง (latent variables) จํานวน 6 ตัวแปร ในจํานวนตัวแปรสังเกต 20 ตัวแปร เป็นตัวแปรสังเกตที่มี
ลักษณะเป็นตัวแปรต่อเน่ือง (continuous variables) เกือบทั้งหมด โดยได้มาจากการรวมข้อคําถามที่มี 
มาตรวัดแบบประมาณค่า (rating scale) เข้าด้วยกันด้วยการหาค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิต (arithmatic mean) 
สําหรับตัวแปรสังเกตที่ไม่ได้มีการรวมข้อคําถามเข้าด้วยกันจะเป็นตัวแปรที่มีมาตรวัดแบบประมาณค่าที่มี
ลักษณะเป็นตัวแปรแบบแบ่งกลุ่ม (categorical variables) ที่มีมาตรวัดแบบเรียงลําดับ (ดูรายละเอียดของ 
ชุดตัวแปรต่างๆ ได้ในตารางที่ 8.1) 

ตารางที่ 8.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ข้อคําถาม 

1. ความตระหนักต่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 
(CST) 

1. การรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว
(CST1) 

1. นักท่องเท่ียวควรรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว เช่น เคารพ
ต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเท่ียว
อย่างเหมาะสม (CST2) 

2. นักท่องเท่ียวควรใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเท่ียวอย่าง
เหมาะสม เช่น ไม่ใช้เกินกําลังความสามารถในการรองรับ ฯลฯ 

3. การมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบ
เชิงลบจากการท่องเที่ยว (CST3) 

3. นักท่องเท่ียวควรมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที่เกิด
จากการท่องเท่ียว เช่น ทิ้งขยะในภาชนะที่เตรียมไว้ ฯลฯ 

4. การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน (CST4) 

4. นักท่องเท่ียวควรสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน
เช่น คํานึงถึงผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวของ
ตนเอง ฯลฯ 

5. การปฏิบัติตามกฏกติกา/ข้อกําหนด
ของแหล่งท่องเท่ียว (CST5) 

5. นักท่องเท่ียวควรปฏิบัติตามกฎกติกาหรือข้อกําหนดของ
แหล่งท่องเท่ียว เช่น การไม่ส่งเสียงดัง ฯลฯ 
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ตารางที่ 8.1 (ต่อ) 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ข้อคําถาม 

2. การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ในสังคม  
(SEN) 

1. ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ
สังคม (SEN1) 

1. ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม 

2. ความสนใจต่อส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคม
(SEN2) 

2. ความตระหนักต่อเร่ืองที่สังคมกําลังกังวลในปัจจุบัน 
6. ความสนใจเก่ียวกับส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคม 

3. ความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคม
(SEN3) 

3. ความห่วงใยที่มีต่อผู้อ่ืนในสังคม 
5. การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

3. มุมมองต่อการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบ  
(PERT) 

1. ประโยชน์ของการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบ (PERT1) 

1. ชุมชนและผู้เยี่ยมเยือนต่างได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ 

2. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 

2. การยอมรับและเคารพกันระหว่าง
คนท้องถิ่นกับนักท่องเทีย่ว (PERT2) 

3. การท่องเ ท่ียวอย่าง รับผิดชอบทําให้เ กิดการยอมรับ
ประสบการณ์ทางสังคม 

4. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน
ผ่านการเช่ือมโยงทางวัฒนธรรรม-สังคม และส่ิงแวดล้อม
ในท้องถิ่น 

5. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้เกิดการเคารพกัน
ระหว่างนักทอ่งเท่ียวกับคนท้องถิ่น 

8. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวเคารพ
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของจุดหมายปลายทาง 

3. การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
(PERT3) 

6. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

7. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบช่วยฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรม
ของแหล่งท่องเท่ียว 

4. พฤติกรรมที่รับผิดชอบของ
ผู้เยี่ยมเยือน (PERT4) 

9. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเที่ยวสนใจ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เช่น ดนตรี อาหาร งานฝีมือ ฯลฯ ของ
จุดหมายปลายทาง 

10. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเท่ียวยอมรับ
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อ 
เชื้อชาติ ฯลฯ 

11. การท่องเ ท่ียวอย่างรับผิดชอบทําให้นักท่องเ ท่ียวซื้อ
ของท่ีระลึกหรือของฝากที่ผลิตในท้องถิ่น 

12. การท่องเ ท่ียวอย่าง รับผิดชอบทําให้นักท่องเ ท่ียวให้
ความสําคัญกับการใช้จ่ายภายในจุดหมายปลายทาง 

4. การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบของจุดหมาย
ปลายทาง 
(PCRT) 

1. การรับรู้เก่ียวกับการดําเนินงาน
(PCRT1) 

1. การกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับผู้มาเยือน 
2. การจัดการที่ลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเท่ียว 
3. การแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว 

2. การรับรู้เก่ียวกับการดูแลแหล่ง
ท่องเท่ียว (PCRT2) 

4. การดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ 
5. การดูแลในเร่ืองความสะอาดและสภาพแวดล้อมของชุมชน 

3. การรับรู้ถึงการเปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วม (PCRT3) 

6. การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการบริหาร
จัดการท่องเท่ียว 

7. การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยขน์จาก
การท่องเท่ียว 
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ตารางที่ 8.1 (ต่อ) 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ข้อคําถาม 

5. พฤติกรรมที่รับผิดชอบ 
ของผู้เยี่ยมเยือน 
(RTB) 

1. การลดผลกระทบเชิงลบ
และสร้างผลประโยชน์ต่อชุมชน 
(RTB1) 

1. ร่วมกิจกรรมท่ีช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม-วัฒนธรรม 
และส่ิงแวดล้อม 

2. เลือกกิจกรรมท่องเท่ียวที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ชุมชน 

8. เดินและ/ใช้จักรยานในการเย่ียมชมสถานที่ท่องเท่ียวในชุมชน 
2. การคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม (RTB2) 5. ท่องเท่ียวโดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่ทิ้งขยะ ลดการใช้

พลาสติก/โฟม ฯลฯ 
6. เลือกท่ีพักแรมที่เป็นมิตรและใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

3. การกระจายผลประโยชน์ในท้องถิ่น
(RTB3) 

7. เลือกที่พักแรมท่ีเป็นของคนท้องถิ่นและ/มีการจ้างงาน
คนท้องถิ่น 

9. ซื้อของที่ระลึกและ/ของฝากที่ผลิตโดยชุมชน 
10. เลือกใช้บริการร้านค้าและ/ร้านอาหารของคนท้องถิ่น 

6. การเลือกจุดหมายปลายทาง 
(ChD) 

1. จุดหมายปลายทางตอบสนอง 
ความต้องการของตนเอง  
(ChD1) 

1. ความเพลิดเพลินที่จะได้รับจากการมาเยือน 
4. ความต้องการผ่อนคลายจากความเครียดในชีวิตประจําวัน 
5. ความต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
8. ความต้องการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 

2. ความน่าสนใจของจุดหมาย
ปลายทาง (ChD2) 

2. อากาศที่เย็นสบาย/มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายน่าพักผ่อน 
3. ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียว 
6. ลักษณะเฉพาะของสิ่งดึงดูดใจ เช่น บ้านเก่า ฟาร์มเกษตร

อินทรีย์ สตรีทอาร์ท 
7. ความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น 
9. ความมีชื่อเสียงของจุดหมายปลายทาง 

จากชุดตัวแปรในตารางที่ 8.1 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 20 ตัวแปร ตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร  
เมื่อตรวจสอบข้อมูลในเบ้ืองต้นที่เก็บรวบรวมมา พบว่า มีตัวแปรบางตัวมีค่าสูญหาย (missing value) จึงได้ตัด
ตัวอย่างดังกล่าวออกจากการวิเคราะห์ เพ่ือให้ตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาแบบจําลองมีข้อมูลครบทุกตัวแปร  
สุดท้ายแล้วมีตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์จํานวน 676 ตัวอย่าง แบ่งเป็น ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากผู้เย่ียมเยือน 
ที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน จํานวน 298 ตัวอย่าง และไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต จํานวน 378 ตัวอย่าง 

ทั้งน้ี แม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้าง 
(structural equation model: SEM) ควรมีขนาดตัวอย่างเท่าไหร่ จึงเพียงพอที่จะให้การวิเคราะห์ด้วย SEM  
มีอํานาจในการทดสอบทางสถิติ และทําให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือในทางสถิติ อย่างไรก็ตาม
การศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเสนอแนะให้มีขนาดตัวอย่างขั้นตํ่าไม่น้อยกว่า 200 ตัวอย่าง (Hoelter, 1983; 
Garver and Meztzer, 1999; Sivo et al., 2006; Kline, 2011; Tabanchik and Fidel, 2012) ดังน้ันจากข้อมูล
ข้างต้น กรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี มีชุดตัวอย่างมากกว่า 200 ตัวอย่าง ซึ่งเพียงพอที่จะทําให้การวิเคราะห์ด้วย SEM  
มีอํานาจในการทดสอบทางสถิติ และทําให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเช่ือถือในทางสถิติ 
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ผลการทดสอบ multivariate normality ที่เป็นหน่ึงในข้อตกลงเบ้ืองต้นที่สําคัญของการประยุกต์ใช้ 
การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ซึ่งแสดงในตารางที่ 8.2 พบว่า ชุดข้อมูลของทั้ง 2 พ้ืนที่ ไม่ผ่านข้อตกลงเบ้ืองต้น 
ในเรื่องของ multivariate normality (ค่า p-value ของสถิติทดสอบ chi-square มีค่าตํ่ากว่าระดับนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า ข้อมูลมีลักษณะ multivariate normality) ทําให้ 
ค่าสัมประสิทธ์ิที่ประมาณค่าได้จากวิธี maximum likelihood estimation (MLE) อคติ (bias) และไม่มี
ประสิทธิภาพ (inefficient) ดังน้ันเพ่ือให้ค่าสัมประสิทธ์ิที่ประมาณได้ไม่มีอคติและมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้ 
จึงใช้วิธี maximum likelihood estimation with robust standard errors (MLR) ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ
และค่านํ้าหนักองค์ประกอบแทนวิธี MLE (Kline, 2012; Muthen and Muthen, 2012) 

ตารางที่ 8.2 ผลการทดสอบ multivariate normality 
ค่าสถิติ ชุมชนเชียงคาน ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต รวมทั้งหมด 

Mardia mSkewness 
122.471 

2 = >1,000 (p = 0.000) 
75.540

2 = >1,000 (p =0.000) 
61.198 

2 = >1,000 (p = 0.000) 

Mardia mKurtosis 
603.347  

2 = >1,000 (p = 0.000) 
575.852 

2 = >1,000 (p =0.000) 
599.261  

2 = >1,000 (p = 0.000) 

Henze-Zirkler 
1.155 

2 = >1,000 (p = 0.000) 
1.180

2 = >1,000 (p =0.000) 
1.248 

2 = >1,000 (p = 0.000) 
Doornik-Hansen 2 = 563.96 (p = 0.000) 2 = 674.65 (p =0.000) 2 = >1,000 (p = 0.000) 
จํานวนตัวอย่าง (n) 298 378 676 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

8.1.3 การพัฒนาแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา 

จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 8.1 และชุดตัวแปรในตารางที่ 8.1 สามารถนํามาพัฒนาเป็นแบบจําลอง 
ตามกรอบแนวคิด (base model) ได้ดังภาพที่ 8.2ก ซึ่งจากการตรวจสอบในเบ้ืองต้นถึงความกลมกลืน (fit) 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากผู้เย่ียมเยือนในทั้ง 2 พ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษา พบว่า แบบจําลอง
ตามกรอบแนวคิดในภาพที่ 8.2ก ไม่กลมกลืน (not fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เย่ียมเยือน 
ที่เป็นตัวอย่างในทั้ง 2 พ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษา (พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนที่แสดงในตารางที่ 8.3 
คอลัมน์ “base model” ดังน้ันจึงปรับปรุงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของแบบจําลองใหม่ตามความสัมพันธ์
ระหว่างชุดของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์) ร่วมกับข้อเสนอแนะที่ได้จาก
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (พิจารณาจาก modification index) และตรรกะที่สมเหตุสมผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
พูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เย่ียมเยือนที่เป็นประชากร รวมถึงสารสนเทศที่ได้จากการทบทวนงานศึกษาในอดีต 
ในที่สุดแล้วสามารถพัฒนาแบบจําลองทางเลือกเพ่ิมเติมได้อีก 3 แบบจําลอง (alternative I – III) สําหรับนํามาใช้
ตรวจสอบเปรียบเทียบว่าแบบจําลองไหนมีความกลมกลืน (fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด (ดูโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของแบบทางเลือกทั้ง 3 แบบจําลอง ได้ในภาพที่ 8.2ข – 8.2ง) 
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ก. แบบจําลองตามกรอบแนวคิด (base model) ข. แบบจําลองทางเลือก I (alternative I) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค. แบบจําลองทางเลือก II (alternative II) ง. แบบจําลองทางเลือก III (alternative III) 

ภาพท่ี 8.2 แบบจําลองตามกรอบแนวคิด (base model) และแบบจําลองทางเลือก (alternative model) 

ตารางที่ 8.3 เป็นค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนของทั้ง 4 แบบจําลอง พบว่า แบบจําลองทางเลือก III 
(alternative III) เป็นแบบจําลองที่มีค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนดีที่สุด (ยกเว้นค่าสถิติ chi-square และ 
SRMR ซึ่งแบบจําลองตามกรอบแนวคิด มีค่าสถิติดังกล่าวดีที่สุด) ดังน้ันในการศึกษาจึงเลือกแบบจําลอง
ทางเลือก III มาใช้ในการศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่
รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 

ตารางที่ 8.3 ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนของแบบจําลองต่างๆ 
ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืน เกณฑ์การพิจารณา Base model Alternative I Alternative II Alternative III

1. Chi-square (2) 
(ค่า p-value) 

low 2  
and not Sig.

438.427
(0.000) 

439.281
(0.000) 

667.254 
(0.000) 

507.411
(0.000) 

2. 2/df  ย่ิงน้อยย่ิงดี 4.567 4.529 4.250 3.211 
3. RMSEA 

(90% confidence interval) ย่ิงน้อยย่ิงดี 0.073
[0.066, 0.080]

0.072
[0.065, 0.079]

0.069 
[0.064, 0.075] 

0.057
[0.052, 0.063]

4. SRMR ย่ิงน้อยย่ิงดี 0.037 0.038 0.048 0.052
5. Comparative Fit Index (CFI) ย่ิงมากย่ิงดี 0.949 0.949 0.942 0.960
6. Tucker Lewis Index (TLI) ย่ิงมากย่ิงดี 0.936 0.937 0.930 0.952
Chi-square difference tests  
(p-value) - - -0.83 

(0.364)
-259.72  
(0.000) 

-66.56
(0.000)

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: RMSEA คือ root mean square error of approximation, SRMR คือ standardized root mean square residual  

SEN 

PCRT 

CST 

RTB ChD SEN 

PCRT

CST 

RTB ChD 

SEN 

PERT 

PCRT 

CST 

RTB 

ChD SEN

PERT 

PCRT 

CST 

RTB

ChD
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จากแบบจําลองทางเลือก III ที่ถูกเลือกมาใช้ในการศึกษา (ภาพที่ 8.2ง) มีสมมติฐานที่ต้องทดสอบ
ในทางสถิติทั้งหมด 12 สมมติฐาน ดังแสดงในภาพที่ 8.3 ซึ่งสามารถแบ่งสมมติฐานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 

1. ชุดของสมมติฐานที่ใช้ทดสอบอิทธิพลทางตรง (direct effect) ระหว่างตัวแปรต่างๆ ภายใน
แบบจําลองจํานวน 11 สมมติฐาน (H1 – H11) เช่น สมมติฐานที่ 1: การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของ 
ผู้เย่ียมเยือน (H1: SEN  CST) เป็นต้น  

2. สมมติฐานที่ 12 (H12) เป็นสมมติฐานที่ใช้ทดสอบว่า โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
แบบจําลองมีความไม่แปรเปลี่ยนตามความแตกต่างของคุณลักษณะที่ซ่อนเร้นของผู้เย่ียมเยือน
ที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน (หรือเรียกว่า model invariance) ซึ่งหากสมมติฐาน
ดังกล่าวถูกปฏิเสธ แสดงว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
ที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนมีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะ
ที่ซ่อนเร้นของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 2 แห่ง 

แบบจําลองในภาพที่ 8.3 มีพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่าทั้งหมด 70 ตัว ดังน้ันแบบจําลองดังกล่าว 
จึงมีองศาความเป็นอิสระ (degree of freedom) เท่ากับ 140 [20*((20+1)/2)–70] แสดงว่า เมทริกซ์ 
variance-covariance ของชุดตัวแปรสังเกตมีสมาชิกมากกว่าพารามิเตอร์ในแบบจําลอง หรือเรียกว่า  
over identified หมายความว่า ตัวแปรแฝงแต่ละตัวในแบบจําลองถูกกําหนดให้วัดค่าได้ และสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของแบบจําลองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8.3 แบบจําลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของ 
ผู้เย่ียมเยือน 

ความแตกต่างของคุณลักษณะท่ีซ่อนเร้นของผู้เยี่ยมเยือนตามการไปเย่ียมเยือนจุดหมายปลายทางท่ีแตกต่างกัน 

การเลือก 
จุดหมายปลายทาง 

ความตระหนักต่อ 
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคม 

การรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ

มุมมองต่อการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบ

H8

H5

H4

H3 

H2 

H1

H6

H7

พฤติกรรมที่รับผิดชอบ
ของผู้เยี่ยมเยือน 

H10

H9

H11

H12 
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การศึกษาในบทน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงสถิต (static) โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) ค้นหาขนาดน้ําหนักความสําคัญของแต่ละตัวแปรสังเกต 
ที่เป็นตัวบ่งช้ีตัวแปรแฝงแต่ละตัว (ทั้งหมด 6 ตัวแปรแฝง) และแบบจําลองสมการโครงสร้าง (structural 
equation model: SEM) ในการตรวจสอบและประมาณค่าขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทาง 
ของผู้เย่ียมเยือนตามท่ีเสนอในภาพที่ 8.3 

8.1.4 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลอง 

การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลองในภาพที่ 8.3 เป็นการทดสอบสมมติฐานหลักที่ว่า 
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจําลองในภาพที่ 8.3 ไม่แปรเปลี่ยนไปตามความแตกต่างของคุณลักษณะ 
ที่ซ่อนเร้นของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน (หรือ สมมติฐานที่ 12 ในภาพที่ 8.3)  
โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด และการทดสอบ 
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลโครงสร้างที่รวมถึงการทดสอบความแตกต่างของเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ 
ภายในแบบจําลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบ
และการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน ตามท่ีได้นําเสนอในภาพที่ 8.3 

การศึกษานี้ทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลการวัดใน 2 ระดับ ได้แก่ 1) การทดสอบ 
ความไม่แปรเปลี่ยนของนํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) หรือ “metric invariance” โดยมีสมมติฐานหลักว่า 
“H0: X1 = … = Xn” ซึ่งหากปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่านํ้าหนักองค์ประกอบระหว่างโมเดลการวัดของ 
ทั้งสองกรณีศึกษาแตกต่างกัน และ 2) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของค่าคงที่ (intercepts) ของตัวแปรสังเกต 
หรือ “scalar invariance” โดยมีสมมติฐานหลักว่า “H0: X1 = … = Xn” ซึ่งหากปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดง
ว่า โมเดลการวัดของแต่ละกรณีศึกษามีค่าคงที่ของตัวแปรสังเกตแตกต่างกัน  

ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดที่แสดงในตารางที่ 8.4 พบว่า ค่า p-value มีค่า
ตํ่ากว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (p-value < 0.05) เกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณีของโมเดลการวัดมุมมอง
ของผู้เย่ียมเยือนที่มีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (PERT) เพียงกรณีเดียว ที่ค่า p-value ของการทดสอบ
ความไม่แปรเปลี่ยนของน้ําหนักองค์ประกอบมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หมายความว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า 
โมเดลการวัดทั้ง 5 โมเดล มีความแปรเปลี่ยนในนํ้าหนักองค์ประกอบ (factorial/matric invariance) ยกเว้น 
โมเดลการวัดมุมมองของผู้เยี่ยมเยือนที่มีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่วนค่าคงที่ของตัวแปรสังเกต 
(scalar invariance) มีความแปรเปลี่ยนในโมเดลการวัดทั้ง 6 โมเดล จากผลการทดสอบสมมติฐานในเรื่องของ
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดอาจกล่าวได้ว่า โมเดลการวัดเกือบทั้งหมดมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
แตกต่างกันระหว่างกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี และโมเดลการวัดทั้งหมดยังมีค่าคงที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มของ 
ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา 
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ตารางที่ 8.4 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนทั้ง 2 ชุมชน 
ตัวแปร Metric Invariance Scalar Invariance  

ความตระหนักตอ่การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน [CST] 2 =149.491*  (df = 14) 2 = 203.748*  (df = 18) 
การให้ความสําคัญกับการมสี่วนรว่มในสังคม [SEN] 2 = 17.958*  (df = 2) 2 = 135.302* (df = 4) 
มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ [PERT] 2 = 8.101  (df = 7) 2 = 111.977*  (df = 10) 
การรบัรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ [PCRT] 2 = 35.630*  (df = 2) 2 = 41.984*  (df = 4) 
พฤติกรรมท่ีรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน [RTB] 2 = 48.132*  (df = 2) 2 = 53.047* (df = 4) 
การเลือกจุดหมายปลายทาง [ChD] - 2 = 12.928*  (df = 1) 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเชียงคาน และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
 : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สําหรับผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลองโครงสร้างที่แสดงในตารางที่ 8.5 พบว่า 
ค่า p-value มีค่าตํ่ากว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 (p-value < 0.10) ในเกือบทุกแบบจําลอง ยกเว้น 
แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมและความตระหนักต่อการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือน (Fix CST on SEN) ที่ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความไม่แปรเปลี่ยนของ
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว  

ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลองโครงสร้าง แสดงให้เห็นว่า สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 หมายความว่า โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ของแบบจําลอง
ตามภาพที่ 8.3 แปรเปลี่ยนไปตามกลุ่มของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางทั้ง 2 ชุมชนที่เป็น
กรณีศึกษา ผลลัพธ์ดังกล่าวสามารถทําให้ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ 12 ที่ว่า “โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของแบบจําลองมีความไม่แปรเปลี่ยนตามความแตกต่างของคุณลักษณะที่ซ่อนเร้นของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือน
จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน” หรืออาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มของ 
ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา 

ตารางที่ 8.5 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลโครงสร้างตามกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนทั้ง 2 ชุมชน 

แบบจําลอง Chi-square 
Scaling 

correction factor 
Chi-square difference tests

(ค่า p-value) 
Free beta and gamma 1,070.82 (df = 343) 1.2038 - 
Fix CST on SEN 1,073.18 (df = 344) 1.2042 -2.44 (0.118)  
Fix PERT on SEN CST 1,128.47 (df = 345) 1.2052 -49.11 (0.000) 
Fix PCRT on SEN CST PERT 1,100.19 (df = 346) 1.2035 -29.96 (0.000) 
Fix RTB on CST PCRT 1,079.15 (df = 345) 1.2024 -8.86 (0.012) 
Fix ChD on RTB PCRT PERT 1,137.83 (df = 346) 1.2035 -68.71 (0.000) 
Fix all  1,237.53 (df = 354) 1.2024 -171.70 (0.000) 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเชียงคาน และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
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ส่วนผลการทดสอบความแตกต่างของเส้นอิทธิพลตามความแตกต่างของคุณลักษณะที่ซ่อนเร้นของ
ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน ที่แสดงในตารางที่ 8.6 คอลัมน์ Wald test พบว่า มีเพียง 
1 เส้นอิทธิพลทางตรง คือ อิทธิพลทางตรงของความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่มีต่อพฤติกรรม 
ที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน (CST  RTB) จากทั้งหมด 11 เส้นอิทธิพลทางตรง ที่ค่าอิทธิพลทางตรงของ 
ทั้ง 2 กลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 (p-value > 0.10) ขณะที่ผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปร Visitor_G (คุณลักษณะ 
ที่ซ่อนเร้นของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน) ที่มีต่อค่าอิทธิพลทางตรงทั้ง 11 ตัว 
(คอลัมน์ t-statistic) พบว่า มีเพียง 1 กรณีเช่นเดียวกัน (กรณีเดียวกันกับข้างต้น) ที่ค่า p-value > 0.10 ดังน้ัน 
อาจกล่าวได้ว่า ความแตกต่างของคุณลักษณะที่ซ่อนเร้นของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน 
มีอิทธิพลทําให้ขนาดอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปรต่างๆ ภายในแบบจําลองเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ 0.10 หรืออาจกล่าวได้ว่า คุณลักษณะที่ซ่อนเร้นของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทาง 
ที่แตกต่างกัน (ตัวแปร Visitor_G) เป็นตัวแปรกํากับ (moderator variable) ที่ทําให้ขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปร
ในแบบจําลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 

ตารางที่ 8.6 ผลการตรวจสอบความแตกต่างของเส้นอิทธิพลทางตรงตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เย่ียมเยือน
ที่ไปเยือนทั้ง 2 ชุมชน 

เส้นอิทธิพลทางตรง Wald Test [CK = PH] t-statistic [Vistor_G] 
SEN  CST 3.116 (p-value = 0.078) -2.016 (p-value = 0.044) 
SEN  PERT 83.079 (p-value = 0.000) -3.899 (p-value = 0.000) 
CST  PERT 35.968 (p-value = 0.000) 1.721 (p-value = 0.085) 
SEN  PCRT 9.686 (p-value = 0.002) -4.099 (p-value = 0.000) 
CST   PCRT 8.009 (p-value = 0.005) 1.939 (p-value = 0.053) 
PERT   PCRT 6.587 (p-value = 0.010) -3.081 (p-value = 0.002) 
CST   RTB 0.224 (p-value = 0.636) -0.044 (p-value = 0.965) 
PCRT   RTB 10.004 (p-value = 0.002) 2.712 (p-value = 0.007) 
RTB   ChD 28.347 (p-value = 0.000) -6.646 (p-value = 0.000) 
PCRT   ChD 8.916 (p-value = 0.003) -5.078 (p-value = 0.000) 
PERT   ChD 10.672 (p-value = 0.001) -4.322 (p-value = 0.000) 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเชียงคาน และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 

จากผลการทดสอบทั้งสองส่วน พบว่า ในภาพรวมสามารถปฏิเสธสมมติฐานที่ 12 (H12) ได้ 
หมายความว่า โมเดลการวัดและโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจําลองในภาพที่ 8.3 แปรเปลี่ยนตาม
กลุ่มของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา และคุณลักษณะที่ซ่อนเร้นของ 
ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันยังทําให้ขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจําลอง
แตกต่างกัน ดังน้ันในการศึกษาการวิเคราะห์ในลําดับต่อไปจะแยกวิเคราะห์แบบจําลองออกตามกลุ่มของผู้เย่ียมเยือน
ที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา (ชุมชนเชียงคาน และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต) 
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8.2 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดของตัวแปรแฝงต่างๆ ในแบบจําลอง 

การนําเสนอในส่วนน้ีเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดของตัวแปรแฝงต่างๆ ตามท่ีเสนอไว้
ในตารางที่ 8.1 ที่เป็นการประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA)  
เพ่ือตรวจสอบขนาดนํ้าหนักความสําคัญที่แตกต่างกันของตัวบ่งช้ีที่ใช้วัดตัวแปรแฝงต่างๆ ที่เป็นการแสดงให้เห็น 
ในเชิงประจักษ์ถึงขนาดความสําคัญของตัวแปรสังเกต (หรือ ตัวบ่งช้ี) ที่ใช้วัดตัวแปรแฝงตามที่เสนอไว้ในตารางที่ 8.1 

ทั้งน้ี เพ่ือความเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดลการวัดของตัวแปรต่างๆ ในที่น้ีจึงขอแบ่ง 
การนําเสนอออกเป็น 6 ส่วน ตามโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 6 ตัว (ดูรายละเอียดของตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง
แต่ละตัวในตารางที่ 8.1) เน่ืองจาก ตัวแปรการเลือกจุดหมายปลายทางมีจํานวนตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร จึงกําหนดให้
ตัวแปรสังเกตหน่ึงตัวแปรมีค่าคงที่ (มีนํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1) เพ่ือให้สามารถทดสอบความเที่ยง 
(reliability) ได้ โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดของตัวแปรแฝงทั้ง 6 ตัวแปร ดังมีรายละเอียด 
พอสังเขปดังต่อไปน้ี 

8.2.1 ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือน 
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดความตระหนักต่อการท่องเที่ยว

อย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือนที่แสดงในตารางที่ 8.7 พบว่า ผลการตรวจสอบความเที่ยงของชุดตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร 
ที่บ่งช้ี “ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือน” แสดงให้เห็นว่า ชุดตัวแปรสังเกตดังกล่าว 
มีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะใช้สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยงในการวัดความตระหนักต่อการท่องเที่ยว 
อย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือน เน่ืองจาก ค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 
ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) [0.60 และ 0.70 ตามลําดับ] โดยมีค่าเท่ากับ 0.89–0 .91 ขณะที่ค่า 
average variance extracted (AVE) ที่คํานวณได้มีค่ามากกว่าร้อยละ 50 โดยมีค่าประมาณร้อยละ 62–67 
หมายความว่า ตัวแปรแฝง (องค์ประกอบที่สกัดได้) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ประมาณ
ร้อยละ 62–67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) 

สําหรับตัวเลขที่นําเสนอในตารางที่ 8.7 เป็นค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (standardized 
factor loading scores) ที่ประมาณค่าด้วยวิธี MLR หากตัวแปรสังเกตใดมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูง 
แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญสูงในการบ่งช้ี “ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของ
ผู้เย่ียมเยือน” ซึ่งจากค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คํานวณได้ (นําค่าสัมประสิทธ์ิมาตรฐานหารด้วยค่าคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน) แสดงให้เห็นว่า ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตแต่ละตัวสามารถบ่งช้ีตัวแปรแฝงได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
ดังน้ันหากพิจารณาร่วมกับผลการตรวจสอบความเที่ยงที่ นําเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดลการวัดตัวแปร  
“ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือน” มีความเที่ยงในการวัดความตระหนักต่อการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือนได้ทั้งในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าที่เป็น
กรณีศึกษาในครั้งน้ี 
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ทั้งน้ีเพ่ือความเข้าใจผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่แสดงในตารางที่ 8.7  
ขอยกตัวอย่างกรณีกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน ที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
พบว่า “การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” เป็นตัวแปรสังเกตที่มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด  
(มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.885) แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัด ความตระหนัก
ต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน โดยตัวแปรดังกล่าวประเมินจากการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้เยี่ยมเยือนว่า นักท่องเที่ยวควรสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เช่น การคํานึงถึง
ผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง ฯลฯ  

เมื่อพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของชุดตัวแปรสังเกตที่วัด “ความตระหนักต่อ 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือน” ที่แสดงในตารางที่ 8.7 พบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน 
และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนแตกต่างกัน เน่ืองจากตัวบ่งช้ีมีลําดับและขนาด
นํ้าหนักความสําคัญแตกต่างกัน โดยผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานมีตัวแปร “การสนับสนุนการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” เป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัด “ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือน”  
(มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.885) ส่วนผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีตัวแปร 
“การรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว” เป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัด “ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของ 
ผู้เย่ียมเยือน” (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.880) หมายความว่า ในกรณีของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือน
ชุมชนเชียงคานมีความคิดเห็นว่า การตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือนเป็นเรื่องของการให้ 
การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เช่น การคํานึงถึงผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการท่องเที่ยวของ
ตนเอง ฯลฯ ขณะที่ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตกลับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่า การรู้คุณค่า
ของทรัพยากรท่องเที่ยว เช่น การเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น การไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ เป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือน 

ตารางที่ 8.7 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
ของผู้เย่ียมเยือน 

ตัวแปรสังเกต ชุมชนเชียงคาน ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
1. การรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว (CST1) 0.757* (0.040) 0.880* (0.025) 
2. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม (CST2) 0.738* (0.040) 0.819* (0.027) 
3. การมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบจากการท่องเท่ียว (CST3) 0.845* (0.027) 0.787* (0.033) 
4. การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (CST4) 0.885* (0.045) 0.739* (0.047) 
5. การปฏิบัติตามกฎกติกา/ข้อกําหนดของแหล่งท่องเท่ียว (CST5) 0.862* (0.026) 0.722* (0.043) 
Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.910 0.894 
Composite reliability [> 0.70] 0.910 0.893 
Average variance extracted [> 50] 67.16 62.64 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคล่ือนมาตฐาน (standard error: SE) 
 : ประมาณค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตฐานด้วยวิธี MLR 
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8.2.2 การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือน 
ตารางที่ 8.8 เป็นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการให้ความสําคัญกับ 

การมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือน พบว่า ชุดตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร ที่ใช้วัด “การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือน” มีค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability สูงกว่า 0.90  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) หมายความว่า ชุดตัวแปรสังเกตที่ใช้วัด “การให้ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือน” มีความสัมพันธ์เพียงพอท่ีจะใช้สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยง 
ในการวัดตัวแปรแฝงดังกล่าว ขณะที่ค่า average variance extracted (AVE) แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรแฝง 
(องค์ประกอบที่สกัดได้) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร ได้ประมาณร้อยละ 78-82  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) ขณะที่ค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คํานวณได้ ก็แสดงให้เห็นว่า 
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ีหากพิจารณา
ร่วมกับผลการตรวจสอบความเที่ยงที่นําเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดลการวัดตัวแปร “การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือน” มีความเที่ยงในการวัดการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของ
ผู้เย่ียมเยือนทั้งในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 

เมื่อพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของชุดตัวแปรสังเกตที่วัด “การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือน” พบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
มีการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมแตกต่างกัน โดยในกรณีผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน 
มีตัวแปร “ความห่วงใยต่อผู ้อื ่นในสังคม” เป็นตัวบ่งชี้สําคัญที ่วัด “การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม 
ในสังคมของผู้เย่ียมเยือน” (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.906) ส่วนผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชน
เมืองเก่าภูเก็ตมีตัวแปร “ความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม” เป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัด “การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือน” (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.945) ซึ่งหมายความว่า  
ในกรณีของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมเป็นเรื่องของ 
ความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมเป็นสําคัญ ขณะที่ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตกลับมองว่า ความสนใจ
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นเรื่องสําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 

ตารางที่ 8.8 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม 
ในสังคมของผู้เย่ียมเยือน 

ตัวแปรสังเกต ชุมชนเชียงคาน ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
1. ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม (SEN1) 0.860* (0.023) 0.864* (0.021) 
2. ความสนใจต่อส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคม (SEN2) 0.877* (0.018) 0.945* (0.013) 
3. ความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคม (SEN3) 0.906* (0.018) 0.900* (0.025) 
Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.911 0.928 
Composite reliability [> 0.70] 0.912 0.930 
Average variance extracted [> 50] 77.65 81.65 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคล่ือนมาตฐาน (standard error: SE) 
 : ประมาณค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตฐานด้วยวิธี MLR 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
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8.2.3 มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

ของผู้เยี่ยมเยือนที่แสดงในตารางที่ 8.9 พบว่า ชุดตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ที่บ่งชี้ “มุมมองต่อการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน” มีค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability สูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า 
ที่เสนอโดย Hair et al. (2010) โดยมีค่ามากกว่า 0.90 หมายความว่า ชุดตัวแปรสังเกตดังกล่าวมีความสัมพันธ์ 
เพียงพอที่จะใช้สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยงในการวัด “มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ 
ผู้เย่ียมเยือน” ขณะที่ค่า average variance extracted (AVE) ที่คํานวณได้มีค่าประมาณร้อยละ 77 แสดงว่า 
ตัวแปรแฝง (องค์ประกอบที่สกัดได้) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ประมาณร้อยละ 77  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) ส่วนค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คํานวณได้ แสดงให้เห็นว่า  
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ันหากพิจารณา
ร่วมกับผลการตรวจสอบความเที่ยงที่นําเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดลการวัด “มุมมองต่อการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน” มีความเที่ยงในการวัดมุมมองที่ผู้เย่ียมเยือนมีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ได้ทั้งในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 

เมื่อพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของชุดตัวแปรสังเกตที่วัด “มุมมองต่อการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน” ที่แสดงในตารางที่ 8.9 พบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชน
เมืองเก่าภูเก็ตมีมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใกล้เคียงกัน โดยมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ตัวแปร 
“การยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว” เป็นตัวบ่งช้ีที่สําคัญที่สุดที่วัด “มุมมองต่อ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน” (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.975 และ 0.969 
สําหรับกรณีกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ตามลําดับ) ทั้งน้ี หากพิจารณา
ลําดับนํ้าหนักความสําคัญของตัวบ่งช้ีในลําดับรองลงมา พบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชน 
เมืองเก่าภูเก็ตมีมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแตกต่างกัน โดยผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน  
มีความเห็นว่า “การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” เป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัด “มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของผู้เย่ียมเยือน” (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.871) ในลําดับรองลงมา ขณะที่ผู้เย่ียมเยือน 
ที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต มีความเห็นที่แตกต่างว่า “พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน” เป็นตัวบ่งช้ีสําคัญ
ที่วัด “มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน” (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.916) 
ในลําดับรองลงมา ผลลัพธ์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชน 
เมืองเก่าภูเก็ตจะมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทําให้เกิดการยอมรับและเคารพกัน
ระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเท่ียวเป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนท้ังสองมีมุมมอง 
และความคิดเห็นที่แตกต่างกันในบางประเด็น โดยผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานมองว่า การท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบเป็นการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในลําดับรองลงมา ขณะที่ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือน
ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีมุมมองที่แตกต่างและให้ความสําคัญในลําดับรองลงมากับประเด็นที่ว่า การท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบเป็นการท่องเที่ยวที่ผู้เย่ียมเยือนต้องมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบ 
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ตารางที่ 8.9 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของผู้เย่ียมเยือน 

ตัวแปรสังเกต ชุมชนเชียงคาน ชุมชนบ่อสวก 
1. ประโยชน์ของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (PERT1) 0.823* (0.023) 0.813* (0.029) 
2. การยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเท่ียว (PERT2) 0.975* (0.009) 0.969* (0.010) 
3. การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (PERT3) 0.871* (0.018) 0.810* (0.026) 
4. พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน (PERT4) 0.838* (0.021) 0.916* (0.020) 
Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.926 0.928 
Composite reliability [> 0.70] 0.931 0.932 
Average variance extracted [> 50] 77.22 77.38 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคล่ือนมาตฐาน (standard error: SE) 
 : ประมาณค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตฐานด้วยวิธี MLR 

8.2.4 การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของผู้เย่ียมเยือน 
ตารางที่ 8.10 เป็นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการรับรู้ถึงการจัดการ

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของผู้เย่ียมเยือน พบว่า ตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร มีค่า Cronbach’s 
alpha และ composite reliability สูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) โดยมีค่าประมาณ 0.85–0.98 
หมายความว่า ชุดตัวแปรสังเกตดังกล่าวมีความสัมพันธ์เพียงพอสําหรับใช้สกัดเป็นองค์ประกอบท่ีมีความเที่ยง 
ในการวัด “การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของผู้เย่ียมเยือน” ขณะที่ค่า average 
variance extracted (AVE) มีค่าระหว่างร้อยละ 66–94 แสดงว่า ตัวแปรแฝง (องค์ประกอบที่สกัดได้) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร ได้ประมาณร้อยละ 66–94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอ
โดย Hair et al. (2010) ขณะที่ค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คํานวณได้ แสดงให้เห็นว่า ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ี หากพิจารณาร่วมกับผลการตรวจสอบ
ความเที่ยงที่นําเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดลการวัด “การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) 
ของผู้เย่ียมเยือน” มีความเที่ยงในการวัดการรับรู้ของผู้เย่ียมเยือนต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
(ในชุมชน) ทั้งในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต อย่างไรก็ตาม  
เป็นที่น่าสังเกตว่า โมเดลการวัดดังกล่าวสามารถวัด “การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) 
ของผู้เย่ียมเยือน” ในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานได้ดีกว่ากรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือน 
ที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 

เมื่อพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของแต่ละตัวแปรสังเกตที่ใช้วัด “การรับรู้ถึง 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของผู้เยี่ยมเยือน” พบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน
และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัดถึงการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) 
แตกต่างกัน โดยในกรณีผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน มีตัวแปร “การรับรู้เก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยว” 
เป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัด “การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของผู้เย่ียมเยือน”  
(มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.988) ส่วนผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีตัวแปร 
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“การรับรู้เก่ียวกับการดําเนินงาน” เป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัด “การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
(ในชุมชน) ของผู้เย่ียมเยือน” (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.881) หมายความว่า ในกรณีของ 
ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) เป็นเรื่อง
ของการรับรู้เก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ 
และการดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อมในชุมชน ขณะที่ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีการรับรู้
ในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงานโดยเฉพาะในเรื่องของการกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับผู้มาเยือน การจัดการที่ลด
ผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยว และการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวว่าเป็นเรื่องสําคัญ 
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของผู้เย่ียมเยือน  

ตารางที่ 8.10 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของผู้เย่ียมเยือน 

ตัวแปรสังเกต ชุมชนเชียงคาน ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต
1. การรับรู้เก่ียวกับการดําเนินงาน (PCRT1) 0.951* (0.008) 0.881* (0.029)
2. การรับรู้เก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเท่ียว (PCRT2) 0.988* (0.005) 0.804* (0.026)
3. การรับรู้ถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม (PCRT3) 0.970* (0.007) 0.746* (0.036)
Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.972 0.849
Composite reliability [> 0.70] 0.979 0.853
Average variance extracted [> 50] 94.05 65.97

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคล่ือนมาตฐาน (standard error: SE) 
 : ประมาณค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตฐานด้วยวิธี MLR 

8.2.5 พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน  

ที่แสดงในตารางที่ 8.11 พบว่า ค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability ที่คํานวณได้มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ขั้น ตํ่าที่ เสนอโดย  Hair et al. (2010) โดยมีค่า  Cronbach’s alpha และ  composite reliability 
ประมาณ 0.89–0.97 หมายความว่า ชุดตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร มีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะใช้สกัดเป็น
องค์ประกอบที่มีความเที่ยงในการวัด “พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน” โดยตัวแปรแฝง (หรือ 
องค์ประกอบท่ีสกัดได้) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร ได้ประมาณร้อยละ 74–88 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ข้ันตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) (พิจารณาค่า average variance extracted) ขณะที่
ค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คํานวณได้ แสดงให้เห็นว่า ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ีหากพิจารณาร่วมกับผลการตรวจสอบความเที่ยงที่นําเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า 
โมเดลการวัด “พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน” มีความเที่ยงในการวัดตัวแปรดังกล่าว ทั้งในกรณีของ
กลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า โมเดลการวัด
ดังกล่าวสามารถวัด “พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน” ในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชน 
เมืองเก่าภูเก็ตได้ดีกว่ากรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน 
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จากการพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตที่วัด “พฤติกรรมที่รับผิดชอบของ
ผู้เย่ียมเยือน” พบว่า ผู้เย่ียมเยือนทั้งสองกลุ่มที่เป็นกรณีศึกษา มีตัวแปร “การกระจายผลประโยชน์ในท้องถิ่น” 
เป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัด “พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน” โดยมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 
0.959–0.999 โดยตัวแปรดังกล่าวประเมินจากพฤติกรรมที่เป็นการเลือกที่พักแรมที่เป็นของคนท้องถิ่นและ/มีการ
จ้างงานคนท้องถิ่น การซื้อของที่ระลึกและ/ของฝากที่ผลิตโดยชุมชน และการเลือกใช้บริการร้านค้าและ/ร้านอาหาร
ของคนท้องถิ่น   
ตารางที่ 8.11 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน 

ตัวแปรสังเกต ชุมชนเชียงคาน ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
1. การลดผลกระทบเชิงลบและสร้างผลประโยชน์ต่อชุมชน (RTB1) 0.749* (0.040) 0.927* (0.014) 
2. การคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม (RTB2) 0.814* (0.034) 0.924* (0.015) 
3. กระจายผลประโยชน์ในท้องถิ่น (RTB3) 0.999* (0.026) 0.959* (0.010) 
Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.885 0.968 
Composite reliability [> 0.70] 0.894 0.956 
Average variance extracted [> 50] 74.05 87.76 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคล่ือนมาตฐาน (standard error: SE) 
 : ประมาณค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตฐานด้วยวิธี MLR 

8.2.6 การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 
การออกแบบโมเดลการวัดตัวแปรแฝง “การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน” เป็นการ

ออกแบบบนพ้ืนฐานของแนวคิดที่เสนอโดย Un and Crompton (1990) ที่มีชุดตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการวัด  
4 ตัวแปร ได้แก่ จุดหมายปลายทางตอบสนองความต้องการของตนเอง ความน่าสนใจของจุดหมายปลายทาง 
ความต้องการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด และความสะดวกในการเข้าถึงจุดหมายปลายทาง 
ซึ่งหลังจากการตรวจสอบสหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรสังเกต และโมเดลการวัดด้วย CFA ในเบ้ืองต้น พบว่า  
มีตัวแปรสังเกตเพียง 2 ตัวแปร เท่าน้ัน ได้แก่ จุดหมายปลายทางตอบสนองความต้องการของตนเอง และ 
ความน่าสนใจของจุดหมายปลายทาง ที่มีความสัมพันธ์และนํ้าหนักองค์ประกอบเพียงพอที่จะนํามาสกัด
องค์ประกอบร่วมกันได้ โดยตัวแปรทั้งสองสอดคล้องกับแนวคิดแรงจูงใจที่แบ่งออกเป็นแรงดึง (pull motivation) 
และแรงผลัก (push motivation) ดังน้ันในการพัฒนาโมเดลการวัดตัวแปรแฝง “การเลือกจุดหมายปลายทาง 
ของผู้เย่ียมเยือน” จึงมีตัวแปรสังเกตเพียง 2 ตัวแปร ทําให้ต้องกําหนดให้ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมีค่าคงที่ 1 ค่า 
เพ่ือให้ชุดตัวแปรสังเกตในโมเดลการวัดมีสมาชิกมากกว่าพารามิเตอร์ในแบบจําลอง  

ตารางที่ 8.12 เป็นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด “การเลือกจุดหมาย
ปลายทางของผู้เย่ียมเยือน” พบว่า ค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability ที่คํานวณได้มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ขั้นตํ่าที่เสนอโดย Hair et al. (2010) โดยมีค่า Cronbach’s alpha สูงกว่า 0.90 แสดงว่า ชุดตัวแปรสังเกต 
มีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะใช้สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเท่ียงในการวัด “การเลือกจุดหมายปลายทางของ 
ผู้เย่ียมเยือน” ขณะที่ค่า average variance extracted (AVE) แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรแฝง (องค์ประกอบที่สกัดได้) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตทั้ง 2 ตัวแปร ได้ประมาณร้อยละ 85-90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า 
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ที่เสนอโดย Hair et al. (2010) ขณะที่ค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คํานวณได้ แสดงให้เห็นว่า ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ีหากพิจารณาร่วมกับผลการตรวจสอบ
ความเที่ยงที่นําเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดลการวัด “การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน” มีความเที่ยง 
ในการวัดถึงการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนทั้งในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน
และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 

สําหรับผลการพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของแต่ละตัวแปรสังเกตที่วัด “การเลือก
จุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน” พบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีตัวบ่งช้ี
สําคัญที่วัด “การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน” แตกต่างกัน โดยในกรณีของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชน
เชียงคาน มีตัวแปร “จุดหมายปลายทางตอบสนองความต้องการของตนเอง”เป็นตัวบ่งชี้สําคัญที่วัด “การเลือก
จุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน” (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.956) ส่วนผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือน
ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีตัวแปร “ความน่าสนใจของจุดหมายปลายทาง” เป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัด “การเลือกจุดหมาย
ปลายทางของผู้เย่ียมเยือน” (มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.939) หมายความว่า ในกรณีของ 
ผู้เย่ียมเยือนที่เลือกไปเยือนชุมชนเชียงคาน เน่ืองจาก ชุมชนเชียงคานสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง 
ได้เป็นสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของการตอบสนองต่อความเพลิดเพลินที่จะได้รับจากการมาเยือน ความต้องการ 
ผ่อนคลายจากความเครียดในชีวิตประจําวัน ความต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน และความต้องการ
ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ส่วนในกรณีของผู้ เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต เน่ืองจาก ชุมชน 
เมืองเก่าภูเก็ตมีความน่าสนใจที่ดึงดูดให้ไปเยือน โดยเฉพาะเรื่องของบรรยากาศที่ผ่อนคลายน่าพักผ่อน  
ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว ลักษณะเฉพาะของสิ่งดึงดูดใจ เช่น บ้านเก่า สตรีทอาร์ท เป็นต้น รวมถึง 
ความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น และความมีช่ือเสียงของเมืองเก่าภูเก็ต 

ตารางที่ 8.12 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 
ตัวแปรสังเกต ชุมชนเชียงคาน ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต

1. จุดหมายปลายทางตอบสนองความต้องการของตนเอง (ChD1) 0.956* (0.013) 0.906* (0.016)
2. ความน่าสนใจของจุดหมายปลายทาง (ChD2) 0.942* (0.014) 0.939* (0.013)
Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.948 0.919
Composite reliability [> 0.70] 0.948 0.920
Average variance extracted [> 50] 90.07 85.13

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคล่ือนมาตฐาน (standard error: SE) 
 : ประมาณค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตฐานด้วยวิธี MLR 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงทั้ง 6 ตัวแปร พบว่า การสนับสนุนการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและการรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่ใช้วัดความตระหนักที ่
ผู้เย่ียมเยือนมีต่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ขณะที่การมีความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมและความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ในสังคมเป็นสองตัวบ่งช้ีสําคัญที่ใช้วัดการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการสังคมของผู้เย่ียมเยือน โดยมี 
การยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่วัดถึงมุมมองที่ผู้เย่ียมเยือน 
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มีต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ส่วนการรับรู้เก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวและการดําเนินงานของจุดหมาย
ปลายทางเป็นสองตัวบ่งช้ีสําคัญที่ใช้วัดการรับรู้ของผู้เย่ียมเยือนเกี่ยวกับการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ
ของจุดหมายปลายทาง สําหรับตัวบ่งช้ีสําคัญที่ใช้วัดพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน ได้แก่ กระจาย
ผลประโยชน์ในท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกใช้บริการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นของคนท้องถิ่น ทั้งน้ี 
หากวัดถึงการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนพบว่ามีตัวบ่งช้ีสําคัญที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฏีแรงจูงใจ 
ได้แก่ การที่จุดหมายปลายทางน้ันสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง (แรงผลัก) และความน่าสนใจ
ของจุดหมายปลายทาง (แรงดึง) (ดูรายละเอียดในตารางที่ 8.13) 

ตารางที่ 8.13 ตัวบ่งชี้สําคัญที่ใช้วัดความตระหนัก มุมมอง การรับรู้ พฤติกรรมที่รับผิดชอบ และการเลือก
จุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 

สิ่งท่ีต้องการวัด ตัวบ่งชี้สําคัญ 
1. ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือน - การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

- การรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว 
2. การมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือน - ความห่วงใยท่ีมีต่อผู้อ่ืนในสังคม 

- ความสนใจต่อสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
3. มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน - การยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถ่ินกับนักท่องเท่ียว 
4. การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ

จุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 
- การรับรู้เกี่ยวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยว 
- การรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานของจุดหมายปลายทาง 

5. พฤติกรรมท่ีรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน - กระจายผลประโยชน์ในท้องถ่ิน 
6. การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน - การตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง (แรงผลัก) 

- ความน่าสนใจของจุดหมายปลายทาง (แรงดึง) 
ที่มา: สังเคราะห์จากการผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

8.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือก
จุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน  

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้แบบจําลองสมการโครงสร้าง 
(structrual equation mode: SEM) ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลอง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน (ภาพที่ 8.3) 
โดยประมาณค่าสัมประสิทธ์ิมาตรฐานของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลองตามภาพที่ 8.3  
ด้วยวิธี MLR เพ่ือแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ถึงขนาดอิทธิพลที่แตกต่างกันของตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลอง 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน และ 
ยังทําให้ทราบถึงปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน และช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ 
ในการเลือกจุดหมายปลายทางที่สามารถตอบสนองและมีสิ่งดึงดูดใจที่ตรงกับความต้องการของผู้เย่ียมเยือน 
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จากผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลโครงสร้างที่นําเสนอในหัวข้อที่ 8.1.4 พบว่า 
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจําลองในภาพที่ 8.3 แตกต่างกันตามความแตกต่างของคุณลักษณะ 
ที่ซ่อนเร้นของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน ดังน้ันการศึกษาส่วนน้ีจึงแยกวิเคราะห์
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจําลองในภาพที่ 8.3 ออกตามกลุ่มของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมาย
ปลายทางทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา (ชุมชนเชียงคาน และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต) 

ทั้งน้ีเพ่ือให้แบบจําลองในภาพที่ 8.3 กลมกลืน (fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
ผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่างในแต่ละจุดหมายปลายทางที่เป็นกรณีศึกษา จึงปรับปรุงแบบจําลองด้วยการเพ่ิม
ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนจากการวัด (measurement error) ของตัวแปรภายนอก
และภายใน รวมทั้งการปรับเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรตามคําแนะนําที่สอดคล้องกับวรรณกรรมในอดีต เพ่ือให้
ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนที่แสดงในตารางที่ 8.14 ทั้ง 6 ค่า มีค่าภายใต้เง่ือนไขที่กําหนด 

ตารางที่ 8.14 ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืน (goodness of fit) 
ค่าสถิติท่ีใช้วัดความกลมกลืน เกณฑ์การพิจารณา ชุมชนเชียงคาน ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 

1. Chi-square (2)  
(ค่า p-value) 

low 2  
and not sig. 

172.478 (p = 0.174) 
 

172.975 (p = 0.167) 
 

2. 2/df   2.00 
(Tabachnick&Fidell,2007) 

 3.00 
(Kline, 2005) 

1.106 
 

1.109 
 

3. RMSEA 
(90% confidence interval) 

 0.07 
(Steiger, 2007) 

0.019 (0.000, 0.034) 
 

0.017 (0.000, 0.030) 
 

4. SRMR  0.08 
(Hu & Bentler, 1999) 

0.044 
 

0.032 
 

5. Comparative Fit Index  
(CFI) 

 0.95 
(Hu & Bentler, 1999) 

0.996 
 

0.996 
 

6. Tucker Lewis Index 
(TLI) 

 0.95 
(Hu & Bentler, 1999) 

0.995 
 

0.996 
 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : RMSEA = root mean square error of approximation, SRMR = standardized root mean square residual 
 :  หมายถึง ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด และ  หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 

จากข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 8.14 พบว่า ค่าไคสแควร์ (chi-square: 2) ที่เป็นค่าสถิติสําหรับ
ทดสอบสมมติฐานหลักที่ว่า covariance matrix ของข้อมูลเชิงประจักษ์ (S) เท่ากับ covariance matrix ของ
แบบจําลอง () [H0: S = ] (Hair et al., 2010) มีค่า p-value ที่คํานวณได้มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
แสดงว่า ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักดังกล่าว ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือกล่าวได้ว่า แบบจําลอง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ขณะที่ดัชนีวัดความกลมกลืนอีก 4 ตัว รวมทั้งค่าสถิติ chi-square ที่ปรับด้วย 
degree of freedom มีค่าอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่แสดงให้เห็นว่า แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 พบว่า แบบจําลองความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 
ทั้งในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
ที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 8.15 

ตารางที่ 8.15 ผลการทดสอบสมมติฐานหลัก 
สมมติฐานหลัก ชุมชนเชียงคาน ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต

H1: SEN  CST   
H2: SEN  PCRT   
H3: SEN   PERT  
H4: CST   PERT  
H5: PERT   PCRT  
H6: PCRT   RTB  
H7: PERT   RTB   
H8: SEN   RTB   
H9: RTB   ChD   
H10: PCRT  ChD  

H11: PERT ChD  

รวมสมมติฐานหลักท่ียอมรับ 10 8
หมายเหตุ : SEN คือ การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม, CST คือ ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน, 

PERT คือ มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ, PCRT คือ การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่าง
รับผิดชอบ, RTB คือ พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน และ ChD คือ การเลือกจุดหมายปลายทาง 

 : หมายถึง ยอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05 ส่วน  หมายถึง ยอมรับ
สมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 สําหรับ  หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับ 
นัยสําคัญทางสถิตที่ 0.10 

จากตารางที่ 8.15 พบว่า ในกรณีของจุดหมายปลายทางที่เป็นชุมชนเชียงคานสามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลักเพียงสมมติฐานเดียว ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 ซึ่งได้แก่ สมมติฐานที่ 8 ที่เป็นการทดสอบ
อิทธิพลทางตรงของการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน 
(H8: SEN  RTB) ส่วนสมมติฐานอ่ืนๆ อีก 10 สมมติฐาน ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ 0.10 ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า ในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่มาเยือนชุมชนเชียงคาน การให้ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมในสังคมและความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายของผู้เย่ียมเยือน โดยมีมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดของจุดหมายปลายทางเป็นสองตัวแปรคั่นกลางที่สําคัญในการ
ส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรดังกล่าวไปยังพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายของผู้เยี่ยมเยือน ขณะที่
มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นสองตัวแปร 
ที่มีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน โดยมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบเป็น 
ตัวแปรคั่นกลางที่สําคัญในการส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรทั้งสองไปยังการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน  



รายงานฉบับสมบูรณ ์
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ส่วนในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่มาเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตพบว่า สามารถปฏิเสธสมมติหลัก 
ได้ถึง 3 สมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 ได้แก่ สมมติฐานที่ 7 10 และ 11 (H7: PERT  RTB, 
H10: PCRT  ChD และ H11: PERT  ChD) แสดงให้เห็นว่า มุมมองที่ผู้ เ ย่ียมเยือนมีต่อการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 
ขณะที่การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนเป็นอีกหน่ึงตัวแปร
ที่ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ (squared multiple correlations: R2) พบว่า  
ชุดตัวแปรในแบบจําลองสามารถอธิบายตัวแปรตามภายในแบบจําลองได้แตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้เย่ียมเยือน 
ที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต โดยในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน  
ชุดตัวแปรในแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทาง
ของผู้เย่ียมเยือนได้ร้อยละ 25.4 และ 44.0 ตามลําดับ ส่วนมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการรับรู้ถึง 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนเป็นสองตัวแปรตามท่ีตัวแปรภายใน
แบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ประมาณร้อยละ 58.7 และ 26.7 ตามลําดับ โดยความคิดเห็นต่อ
มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนเป็นตัวแปรที่ชุดตัวแปรในแบบจําลองสามารถอธิบาย 
ความแปรปรวนได้สูงสุด (ประกอบด้วยตัวแปรการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และความตระหนักถึง
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน) สําหรับตัวแปรความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนถูกตัวแปรการให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคมอธิบายความแปรปรวนได้ประมาณร้อยละ 26.0 (ดูรายละเอียดในภาพที่ 8.4ก) 

สําหรับกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต พบว่า ชุดตัวแปรในแบบจําลอง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 
ได้เพียงร้อยละ 20.6 และ 1.1 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม มุมมองของผู้เย่ียมเยือนต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ยังคงเป็นตัวแปรที่ชุดตัวแปรในแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนได้สูงสุด คือ ร้อยละ 50.8 ในขณะที ่
ชุดตัวแปรในแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนได้ประมาณร้อยละ 11.8 ส่วนความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
ถูกตัวแปรการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมอธิบายความแปรปรวนได้ประมาณร้อยละ 15.1  
(ดูรายละเอียดในภาพที่ 8.4ข) ทั้งน้ี เป็นที่น่าสังเกตว่า ชุดตัวแปรในแบบจําลองในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือน 
ที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมาย
ปลายทางของผู้เย่ียมเยือนได้น้อยกว่าในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน ในขณะทีตั่วแปร
ความคิดเห็นของผู้เย่ียมเยือนต่อมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบยังคงเป็นตัวแปรที่ตัวแปรการให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และความตระหนักถึงการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือนสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้สูงสุดทั้งกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
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2 = 172.478 (p = 0.174); 2/df = 1.106,  

RMSEA = 0.019; SRMR = 0.044; CFI = 0.996; TLI = 0.995 
2 = 172.975 (p = 0.167); 2/df = 1.109,  

RMSEA = 0.017; SRMR = 0.032; CFI = 0.996; TLI = 0.996 

ก. ชุมชนเชียงคาน ข. ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : SEN คือ การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม, CST คือ ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, PERT คือ มุมมองต่อ 

การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ, PCRT คือ การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ, RTB คือ พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน 
และ ChD คือ การเลือกจุดหมายปลายทาง  

 **, * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ  

ภาพท่ี 8.4 ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 

จากผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิมาตรฐานของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนทั้งในกรณีของผู้เย่ียมเยือน 
ที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ด้วยวิธี MLR ที่แสดงในภาพที่ 8.4 พบว่า  

1) ในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน การเลือกไปเยือนชุมชนเชียงคานของ 
ผู้เย่ียมเยือนได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 3 ตัวแปร โดยได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรพฤติกรรมที่รับผิดชอบ 
มากที่สุด (มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.325) รองลงมาได้แก่ ตัวแปรมุมมองที่ผู้เย่ียมเยือนมีต่อการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทาง โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางตรงเท่ากับ 0.290 และ 0.224 ตามลําดับ ขณะที่ในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
พบว่า มีเพียงตัวแปรพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือนเท่าน้ัน ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเลือกไปเยือนชุมชน
เมืองเก่าภูเก็ตของผู้เย่ียมเยือน โดยมีเครื่องหมายของอิทธิพลทางตรงเป็นเคร่ืองหมายลบ หมายความว่า ผู้เย่ียมเยือน
ที่มีพฤติกรรมที่รับผิดชอบสูงจะไม่นิยมเลือกไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตที่ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
อาจไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือ green destionation แต่เป็นจุดหมาย
ปลายทางประเภทวัฒนธรรมที่มาเพ่ือเย่ียมชมความเป็นเมืองเก่า หรือสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ 

2) ตัวแปรพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี ่ยมเยือนในแบบจําลองทั้งสองชุมชนมีตัวแปรที ่มี
อิทธิพลทางตรงที่แตกต่างกัน โดยในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานพบว่า พฤติกรรม 
ที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 2 ตัวแปร คือ มุมมองที่ผู้เย่ียมเยือนมีต่อการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบ และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทาง โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางตรงเท่ากับ 0.336 และ 0.253 ตามลําดับ ขณะที่ในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 

SEN 

CST PERT

PCR

RTB ChD
0.510** 

0.197** 

0.168* 

0.378** 
0.336** 

0.647** 
0.253** 

0.224** 

0.290** 

0.325** 

R2=0.260 

R2=0.267 

R2=0.587 

R2=0.440

R2=0.254 SEN

CST PERT

PCR

RTB ChD
0.388**

0.284**

0.344** -0.105** 

0.204** 

0.665**

0.104**

0.116**

R2=0.151

R2=0.118 

R2=0.508 

R2=0.011R2=0.206 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
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พบว่า พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 2 ตัวแปร เช่นเดียวกัน ได้แก่ การรับรู้ 
ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทาง และการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม
ของผู้เย่ียมเยือน โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.204 และ 0.344 ตามลําดับ ซึ่งแตกต่างจากกรณีของ 
กลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน 

3) การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางของทั้งสองกลุ่ม 
ผู้เย่ียมเยือน ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 2 ตัวแปร เหมือนกัน ได้แก่ ตัวแปรมุมมองที่ผู้เย่ียมเยือนมีต่อการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ และการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือน แต่มีขนาดอิทธิพลทางตรง 
ที่แตกต่างกันระหว่างกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต กล่าวคือ ในกรณี
ของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน ตัวแปรทั้งสองมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.168 และ 0.378 
ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่ากรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ที่มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 
0.116 และ 0.284 ตามลําดับ  

4) ตัวแปรมุมมองที่ผู้เย่ียมเยือนมีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้รับอิทธิพลทางตรงจาก  
2 ตัวแปร เหมือนกันทั้งสองกลุ่มผู้เย่ียมเยือน ได้แก่ ตัวแปรความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และการให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือน โดยตัวแปรทั้งสองมีขนาดอิทธิพลทางตรงต่อมุมมอง 
ที่ผู้เย่ียมเยือนมีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง 2 กรณีศึกษา โดยในกรณีของ
กลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน ตัวแปรทั้งสองมีขนาดอิทธิพลทางตรงต่อมุมมองที่ผู้เย่ียมเยือนมีต่อ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเท่ากับ 0.197 และ 0.647 ตามลําดับ ขณะที่กรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือน
ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ตัวแปรทั้งสองมีขนาดอิทธิพลทางตรงต่อมุมมองที่ผู้เ ย่ียมเยือนมีต่อการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบเท่ากับ 0.665 และ 0.104 ตามลําดับ  

5) ตัวแปรการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสงัคมของผู้เย่ียมเยือนเป็นตัวแปรเดียวที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของผู้เย่ียมเยือน โดยมีความแตกต่างของขนาดอิทธิพลทางตรง
เพียงเล็กน้อยระหว่างกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี โดยมีขนาดอิทธิพลดังกล่าวเท่ากับ 0.510 สําหรับกรณีของกลุ่ม 
ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน และ 0.388 สําหรับของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 

ตารางที่ 8.16 เป็นผลการประมาณค่าขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม 
ที่ชุดตัวแปรในแบบจําลองมีต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน ซึ่งพบว่า 
ในกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี มีความแตกต่างกันของขนาดอิทธิพลและทิศทางของตัวแปรต่างๆ โดยในกรณีของกลุ่ม 
ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน ตัวแปรในแบบจําลองทั้งหมดมีทิศทางของอิทธิพลในทิศทางบวก 
หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตัวแปรเหล่าน้ี เช่น การที่ผู้เย่ียมเยือนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ในชุมชนมากขึ้น มีความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเพ่ิมขึ้น มีมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบดีขึ้น 
และได้รับข้อมูลเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชนเพ่ิมขึ้น ต่างก็มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ 
ผู้เย่ียมเยือนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อการท่องเท่ียวของตนเองเพ่ิมขึ้น และกระตุ้นให้ผู้เย่ียมเยือนตัดสินใจ
เลือกไปเยือนเชียงคานเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี การที่ผู้เย่ียมเยือนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวของตนเอง
เพ่ิมขึ้นยังมีผลต่อเน่ืองในการเพ่ิมโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกไปเยือนเชียงคานเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 
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แต่สําหรับในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตพบว่า การที่ผู้เย่ียมเยือน 
ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น และได้รับข้อมูลเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ในชุมชนเพ่ิมขึ้นมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนภูเก็ตมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบเพ่ิมขึ้น แต่กลับทําให ้
ผู้เย่ียมเยือนลดโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกมาเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต เช่นเดียวกับการที่ผู้เย่ียมเยือนที่มี
พฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวของตนเองเพ่ิมขึ้นก็จะมีโอกาสท่ีจะตัดสินใจมาเยือนเมืองเก่าภูเก็ตลดลง
เช่นเดียวกัน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 8.16) 

ตารางที่ 8.16 ขนาดของอิทธิพลที่ตัวแปรต่างๆ มีผลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทาง
ของผู้เย่ียมเยือน 

สมมติฐาน 
ชุมชนเชียงคาน ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 

DE IE TE DE IE TE 
พฤติกรรมท่ีรับผดิชอบของผู้เยี่ยมเยือน       
1. การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม - 0.359** 0.359** 0.344** 0.067** 0.411** 
2. ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน - 0.061** 0.061** - 0.016ns 0.016ns 
3. มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 0.253** 0.057* 0.310** - 0.024ns 0.024ns 
4. การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่าง

รับผิดชอบ 
0.336** - 0.336** 0.204** - 0.204** 

ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) 0.254 0.206 
การเลือกจุดหมายปลายทางของผูเ้ยี่ยมเยือน       

1. การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม - 0.446** 0.446** - -0.043** -0.043** 
2. ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน - 0.084** 0.084** - -0.002ns -0.002ns 
3. มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 0.290** 0.138** 0.428** - -0.002ns -0.002ns 
4. การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่าง

รับผิดชอบ 
0.224** 0.109** 0.333** - -0.021* -0.021* 

5. พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน - 0.325** 0.325** -0.105** - -0.105** 
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) 0.440 0.011 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : DE คือ อิทธิพลทางตรง, IE คือ อิทธิพลทางอ้อม และ TE คือ อิทธิพลรวม 
 : **, * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ ส่วน ns = ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขนาดอิทธิพล พบว่า ชุดตัวแปรในแบบจําลองของทั้งสองกรณีศึกษา 
มีลําดับของขนาดอิทธิพลรวมแตกต่างกัน โดยในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน การให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือนเป็นตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบ
ของผู้เย่ียมเยือนมากที่สุด (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.359) ซึ่งสูงกว่าขนาดอิทธิพลรวมของตัวแปรการรับรู้ถึง 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างผิดชอบของจุดหมายปลายทาง และมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ 
ผู้เย่ียมเยือนที่มีขนาดอิทธิพลรวมรองลงมา ประมาณ 1.1 และ 1.2 เท่า ตามลําดับ ขณะที่การเลือกจุดหมาย
ปลายทางของผู้เย่ียมเยือนก็ได้รับอิทธิพลรวมจากการท่ีผู้เย่ียมเยือนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 
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มากที่สุดเช่นเดียวกัน (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.446) ซึ่งสูงกว่าตัวแปรมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างผิดชอบของจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนที่มีขนาดอิทธิพล
รวมรองลงมาประมาณ 1.04 และ 1.34 ตามลําดับ และยังสูงกว่าพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนที่มี
เฉพาะอิทธิพลทางตรงต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนประมาณ 1.34 เท่า ทั้งน้ี เป็นที่น่าสังเกตว่า  
ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่มีเพียงอิทธิพลทางอ้อมเท่าน้ัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบ  
และการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนน้อยที่สุดเพียง 0.061 และ 0.084 เท่าน้ัน (ดูรายละเอียดใน 
ตารางที่ 8.16 คอลัมน์ชุมชนเชียงคาน) 

ส่วนในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตพบว่า การให้ความสําคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคม และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางของ 
ผู้เย่ียมเยือน ยังคงเป็นสองตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนเช่นเดียวกับ
กรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน โดยมีขนาดอิทธิรวมเท่ากับ 0.411 และ 0.204 ตามลําดับ 
ขณะที่การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนได้รับอิทธิพลรวมจากตัวแปรพฤติกรรมที่รับผิดชอบของ 
ผู้เย่ียมเยือนมากที่สุด (แต่เป็นไปในทิศทางลบ) โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ -0.105 ซึ่งสูงกว่าขนาดอิทธิพล
ของตัวแปรการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนประมาณ 2.4 และ 5.0 เท่า ตามลําดับ ส่วนตัวแปรอ่ืนๆ เป็นชุดตัวแปร
ที่ไม่มีทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมาย
ปลายทางของผู้เย่ียมเยือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 8.16 คอลัมน์ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต) 

ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าจุดหมายปลายทางที่เป็นกรณีศึกษาจะมีภาพลักษณ์ของ 
จุดหมายปลายทางที่คล้ายคลึงกันในลักษณะของการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม
บ้านเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ แต่ด้วยคุณลักษณะที่ซ่อนเร้นและลักษณะเฉพาะบางประการของผู้เย่ียมเยือน 
จึงทําให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้ เ ย่ียมเยือน 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และ 
การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนยังคงเป็นสองปัจจัยสําคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน และยังมีผลต่อเน่ืองถึงการตัดสินใจเลือก
จุดหมายปลายทางเพ่ือการท่องเที่ยวของตนเองด้วย 

8.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการมาเยือนจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 

จากแบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการมาเยือนจุดหมาย
ปลายทางที่เป็นสมการ reduced form ที่นําเสนอในบทที่ 1 ถูกนํามาเป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการกําหนด 
ชุดตัวแปรที่คาดว่าจะใช้พัฒนาแบบจําลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการมาเยือนจุดหมายปลายทาง  
ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดและคําอธิบายตัวแปรแต่ละตัวได้พอสังเขป ดังแสดงในตารางที่ 8.17 
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ตารางที่ 8.17 ตัวแปรที่คาดว่าจะใช้ในแบบจําลองปัจจัยที่อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมาย
ปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 

ตัวแปร สัญลักษณ์ คําอธิบายตัวแปร
ความพึงพอใจในการมาเยือนจุดหมายปลายทาง TS/FTS ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียที่ได้จากการหาค่าเฉล่ียของชุดตัวแปรท่ีใช้วัด

ความพึงพอใจในการมาเยือนจุดหมายปลายทาง หรือค่าคะแนนองค์ประกอบ 
(factor score) ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของชุดตัวแปรท่ีใช้วัด
ความพึงพอใจในการมาเยือนจุดหมายปลายทาง หรือ 

ค่าใช้จ่าย ณ จุดหมายปลายทาง (บาท/คน/ทริป) Cost เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ระหว่างไปเยือนจุดหมายปลายคร้ังนี้ทั้งหมดของผู้เยี่ยมเยือน
อายุ (ปี) Age อายุของผู้เยี่ยมเยือน
เพศ Gen เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = เพศหญิง, 0 = อ่ืนๆ 
มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน DInc เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน, 0 = อ่ืนๆ
มีการศึกษาสูงสุดไม่เกินประถมศึกษา DEdu1 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีการศึกษาสูงสุดไม่เกินประถมศึกษา, 0 = อ่ืนๆ
มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา/อาชีวะ DEdu1 เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกําหนดให้ 1 = มีการศึกษาสูงสุดเกินประถมศึกษา แต่ไม่เกิน

มัธยมศึกษา/อาชีวะ, 0 = อ่ืนๆ 
อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ DOCC1 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ, 0 = อ่ืนๆ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/โรงงาน DOCC2 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = พนักงานบริษัทเอกชน/โรงงาน, 0 = อ่ืนๆ
อาชีพนักธุรกิจ DOCC3 เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = นักธุรกิจ, 0 = อ่ืนๆ 
พํานักอยู่ในเขตเทศบาล DCity เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = พํานักอาศัยในเขตเทศบาล, 0 = อ่ืนๆ 
ใช้บริการสถานที่พักแรมของคนในชุมชน DAcom เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีการใช้บริการสถานที่พักแรมของคนในชุมชน, 

0 = อ่ืนๆ 
ใช้บริการร้านค้าของคนในชุมชน DComS เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีการใช้บริการร้านค้าของคนในชุมชน, 0 = อ่ืนๆ
เดินเท่ียวหรือซื้อของในถนนคนเดิน DWWS เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีการเดินเที่ยวหรือซื้อของในถนนคนเดิน, 

0 = อ่ืนๆ 
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเท่ียวของชุมชน DVATT เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีการเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน, 

0 = อ่ืนๆ 
เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ของชุมชน DVCLB เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีการเย่ียมชมฐานเรียนรู้ของชุมชน, 0 = อ่ืนๆ
ร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน DPAct เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีการร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน, 0 = อ่ืนๆ
มีการใช้บริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมของชุมชน 
สูงกว่าคนทั่วไป 

DFB เป็นตัวแปรหุ่นที่กําหนดให้ 1 = มีการใช้บริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมของชุมชน
สูงกว่าค่าเฉลี่ย, 0 = อ่ืนๆ

 
 ตารางที่ 8.18 เป็นค่าสถิติพรรณาของตัวแปรที่คาดว่าจะใช้ในการพัฒนาแบบจําลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน ซึ่งมีจํานวนตัวอย่างรวมท้ังหมด 416 ตัวอย่าง 
แบ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน 297 ตัวอย่าง และไปเยือนชุมชนเมืองเก่า
ภูเก็ต 119 ตัวอย่าง (เลือกเฉพาะตัวอย่างที่มีข้อมูลของตัวแปรที่คาดว่าจะใช้ในแบบจําลองครบถ้วนสมบูรณ์)  
โดยตัวแปรที่มีลักษณะข้อมูลต่อเน่ืองทั้งหมด (มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ความพึงพอใจในการมาเยือนจุดหมาย
ปลายทาง ค่าใช้จ่าย ณ จุดหมายปลายทาง และอายุ) มีการแจกแจงแบบปกติอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ส่วนตัวแปรหุ่นที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ระดับรายได้ อาชีพ เป็นต้น 
และการร่วมและ/ใช้บริการท่ีเป็นลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่น การเดินเย่ียมชมหรือ 
ซื้อของในถนนคนเดิน การเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน เป็นต้น มีการแจกแจงสัดส่วนที่สามารถใช้ในการ
พัฒนาแบบจําลองได้  
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ในภาพรวมของชุดตัวอย่างทั้งหมดพบว่า ผู้เย่ียมเยือนมีคะแนนความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมาย
ปลายทางเฉลี่ยประมาณ 8.81 (พึงพอใจมากที่สุด) โดยผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานมีความพึงพอใจเฉลี่ย
สูงกว่าผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.051 และยังมีการใช้จ่ายเฉล่ีย 
ต่อคนต่อทริปสูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 อีกด้วย2 ทั้งน้ียังพบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่าง 
มีอายุเฉลี่ยประมาณ 37 ปี เป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท/เดือน 
ประมาณร้อยละ 57 และกว่าร้อยละ 67 มีการศึกษาเกินกว่าระดับมัธยมศึกษา/อาชีวะ มีอาชีพข้าราชการ 
พนักงาน และนักธุรกิจมากกว่าครึ่งหน่ึง พํานักอยู่ในเขตเทศบาลเกือบประมาณร้อยละ 70 นอกจากน้ี ในการไปเยือน
จุดหมายปลายทางน้ีครั้งน้ีตัวอย่างเกือบคร่ึงหน่ึงใช้บริการสถานที่พักแรมของคนในชุมชน และกว่าร้อยละ 70-90 
ใช้บริการร้านค้าชุมชน ร้านอาหารและเครื่องด่ืมของชุมชน และเดินเที่ยวหรือซื้อของในถนนคนเดิน ส่วนตัวอย่าง 
ที่มีการเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน และฐานเรียนรู้ของชุมชนมีสัดส่วนร้อยละ 43 และ 2 ตามลําดับ  
และร้อยละ 11 ได้ร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 8.18) 

ตารางที่ 8.18 ค่าสถิติพรรณาของตัวแปรที่คาดว่าจะใช้ในแบบจําลองปัจจัยที่อิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
ในการไปเยือนจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 

n = 416 (เชียงคาน n = 297, เมืองเก่าภูเก็ต n = 119) 
ตัวแปร สัญลักษณ์ ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย S.D. Jarque-Bera

ความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมายปลายทาง TS 5 10 8.81 1.01 98.15*
 FTS -3.180 1.240 0.170 0.891 98.13*
ค่าใช้จ่าย ณ จุดหมายปลายทาง (บาท/คน/ทริป) Cost 60 12,100 2,286 2,156 > 1,000*
อายุ (ปี) Age 18 74 37 13.72 25.41*
เพศ Gen 0 1 0 = 47.84%,  1 = 52.16%
มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน Inc 0 1 0 = 56.97%,  1 = 43.03%
มีการศึกษาสูงสุดไม่เกินประถมศึกษา DEdu1 0 1 0 = 96.39%,  1 = 3.61%
มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา/อาชีวะ DEdu1 0 1 0 = 66.59 %,  1 = 33.41%
อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ DOCC1 0 1 0 = 75.00 %,  1 = 25.00%
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/โรงงาน DOCC2 0 1 0 = 84.13%,  1 = 15.87%
อาชีพนักธุรกิจ DOCC2 0 1 0 = 72.84%,  1 = 27.16%
พํานักอยู่ในเขตเทศบาล DCity 0 1 0 = 30.77%,  1 = 69.23%
ใช้บริการสถานที่พักแรมของคนในชุมชน DAcom 0 1 0 = 50.24%,  1 = 49.46%
ใช้บริการร้านค้าของคนในชุมชน DComS 0 1 0 = 9.61%,  1 = 90.38%
เดินเที่ยวหรือซื้อของในถนนคนเดิน DWWS 0 1 0 = 12.98%,  1 = 87.02%
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเท่ียวของชุมชน DVATT 0 1 0 = 56.73%,  1 = 43.27%
เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ของชุมชน DVCLB 0 1 0 = 97.84%,  1 = 2.16%
ร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน DPAct 0 1 0 = 88.94%,  1 = 11.05%
ใช้บริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมของชุมชนสูงกว่าคนทั่วไป DFB 0 1 0 = 29.33%,  1 = 70.67%

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
                                                 
1 ผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานมีความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากับ 9.02 ส่วนที่ไปเยือนชุมชนเมืองภูเก็ตมีความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากับ 8.21  
(t-statistic = 6.972, p-value = 0.00) 
2 ผู้เยี่ยมเยือนท่ีไปเยือนชุมชนเชียงคานมีการใช้จ่ายเฉล่ียประมาณ 2,500 บาท/คน/ทริป ส่วนที่ไปเยือนชุมชนเมืองภูเก็ตมีการใช้จ่ายเฉล่ียประมาณ 
1,750 บาท/คน/ทริป (t-statistic = 4.214, p-value = 0.00) 
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 เน่ืองจาก การวัดความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมายปลายทางในการศึกษานี้ใช้ชุดคําถาม 4 ข้อ ในการวัด 
ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้วิธียุบรวมค่าคะแนนของข้อคําถามทั้ง 4 ข้อ ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีหาค่าเฉลี่ย
แบบเลขคณิต (arithmatic mean) ในการการยุบรวมข้อคําถามทั้งสี่ข้อให้เป็นค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (TS) 
และ 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน (confirmatory factor analysis) ในการหาค่าคะแนนองค์ประกอบ 
(factor score) ของตัวแปรความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมายปลายทาง (FTS) โดยค่าคะแนนของตัวแปร
ความพึงพอใจที่ได้จากทั้ง 2 วิธี มีลักษณะต่อเน่ืองและตัดปลาย ดังน้ันเพ่ือให้แบบจําลองที่พัฒนามีความเหมาะสม
กับคุณลักษณะของตัวแปรตาม จึงได้พัฒนาแบบจําลองในเบ้ืองต้นเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของ  
2 แบบจําลอง ประกอบด้วย tobit model และ regression model ซึ่งจากการพิจารณาค่าสถิติการตัดสินใจ 
ที่แสดงในตารางที่ 8.19 พบว่า แบบจําลอง regression ที่ ใช้คะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจ  (FTS)  
เป็นแบบจําลองที่มีค่าสถิติการตัดสินใจในภาพรวมที่ดีที่สุด หมายความว่า แบบจําลอง regression มีความเหมาะสม
และกลมกลืน (fit) กับคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจ (FTS) จนทําให้แบบจําลองที่พัฒนามีความคลาดเคลื่อน
น้อยที่สุด ตัวแปรอิสระในแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ดีที่สุด ดังน้ัน จึงเลือก
แบบจําลองดังกล่าวมาใช้ในการศึกษา 

ตารางที่ 8.19 ค่าสถิติการตัดสินใจสําหรับพิจารณาเลือกแบบจําลองที่เหมาะสม 

ค่าสถิติการตดัสินใจ 
คะแนนรวมความพึงพอใจ (TS) คะแนนองค์ประกอบความพงึพอใจ (FTS) 

Tobit model Regression model Tobit model Regression model
log-likelihood -541.384 -541.384 -493.158 -493.197 
R2 /Pseudo R2 0.086 0.207 0.090 0.209 
AIC 2.680 2.675 2.453 2.448 
sum squared residue  328.855 328.855 260.888 260.851 
S.E. of regression 0.907 0.906 0.809 0.808 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 แบบจําลอง regression ถูกประยุกต์ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
ในการไปเยือนจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนใน 3 กรณี ได้แก่ 1) กรณีกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชน
เชียงคาน 2) กรณีกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต และ 3) กรณีที่รวมข้อมูลทั้งสองกรณี 
เข้าด้วยกันโดยในการศึกษาจะประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจําลองด้วยวิธีการถดถอยน้อยที่สุด (ordinary 
least square: OLS) และมีการ robust standard errors    
  จากตารางที่ 8.20 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดในแต่ละแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรตามได้แตกต่างกันโดยมีค่าระหว่างร้อยละ 12.4-20.9 (พิจารณาจากค่า R2) และเฉพาะแบบจําลอง 
กรณีกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตที่ค่า adjusted R2 แตกต่างจากค่า R2 ค่อนข้างมาก แสดงว่า 
การเพ่ิมจํานวนตัวอย่างหรือตัวแปรอิสระมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า R2 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาค่าสถิติ F  
(F-statistic) พบว่า ทั้ง 3 กรณี มีค่า p-value ของค่าสถิติ F น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมายปลายของผู้เย่ียมเยือน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากน้ี ค่า Breusch-Pagan-Godfrey test ที่คํานวณได้มีค่าตํ่ากว่า 
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ค่าวิกฤติ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเว้น กรณีที่รวมข้อมูลทั้งสองกรณีเข้าด้วยกัน แสดงว่า  
เฉพาะแบบจําลองกรณีที่มีการรวมข้อมูลทั้งสองกรณีเข้าด้วยกันเพียงแบบจําลองเดียวที่เผชิญกับปัญหา 
heteroscedasticity ซึ่งได้บรรเทาปัญหาดังกล่าวด้วยวิธี heteroscedasticity-consistent covariance matrix 
estimator ในขณะที่ค่า VIF (variance of inflation factos) แสดงให้เห็นว่า แบบจําลองทั้ง 3 กรณี ไม่เผชิญ
กับปัญหา multicollinearity (VIF มีค่าน้อยกว่า 5) 

ตารางที่ 8.20 ค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมาย
ปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 

ตัวแปร 
สัญลักษณ์
ของตัวแปร 

ชุมชนเชียงคาน ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต รวม
Coeff. t-stat. Coeff. t-stat. Coeff. t-stat.

ค่าคงท่ี  -1.519 -4.150*** -2.458 -2.791*** -2.079 -4.457***

ค่าใช้จ่าย ณ จุดหมายปลายทาง (บาท/คน/ทริป)  0.114 2.593** 0.317 2.462** 0.172 3.201***

อายุ (ปี) Age 0.007 2.404** - - 0.008 2.850*** 
เพศ Gen 0.192 2.391** - - 0.278 3.415*** 
มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน DIn - - 0.283 1.636 0.165 1.862* 
อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ DOCC1 - - - - -0.139 -1.306 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/โรงงาน DOCC1 - - - - -0.224 -1.772* 
อาชีพนักธุรกิจ DOCC3 - - - - -0.219 -2.061** 
พํานักอยู่ในเขตเทศบาล DCity - - - - -0.098 -1.397 
ใช้บริการสถานที่พักแรมของคนในชุมชน DAcom 0.058 0.455 -0.008 -0.023 0.034 0.249 
ใช้บริการร้านค้าของคนในชุมชน DComS - - -0.126 -0.419 0.223 1.287 
เดินเที่ยวหรือซื้อของในถนนคนเดิน DWWS 0.469 1.989** 0.154 0.699 0.373 2.633*** 
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเท่ียวของชุมชน DVATT 0.236 2.866*** -0.382 -2.092** 0.006 0.066 
เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ของชุมชน DVCLB 0.125 1.198 -0.692 -1.424 -0.434 -1.144 
ร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน DPAct -0.156 -1.122 0.274 1.646 -0.013 -0.102 
ใช้บริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมของชุมชนสูงกว่าคนทั่วไป DFB 0.138 0.989 -0.176 -0.780 0.206 1.757* 
log-likelihood -293.725 -169.957 -493.197
F-statistic 5.938*** 1.714* 7.029***

R2 0.157 0.124 0.209
adjusted R2 0.131 0.052 0.180
sum squared residue  125.688 121.227 260.851
S.E. of regression 0.662 1.055 0.809
AIC (Akaike information criterion) 2.045 3.024 2.448
Breusch-Pagan-Godfrey test 1.264 1.038 2.590***
ช่วงของค่า VIF (variance inflation factors) 0.000-0.134 0.017-0.776 0.000-0.217
จํานวนตัวอย่าง 297 119 416 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : Coeff. คือ ค่าสัมประสิทธิ์ (coefficients), t-stat. คือ ค่าสถิติ t (t-statistic) 
   ***, **, * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ 
   ตัวแปรหุ่นเก่ียวกับระดับการศึกษาทั้งสองตัวแปรไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 จึงตัดออกจากแบบจําลอง 
 : บรรเทาปัญหา heteroscedasticity ด้วยวิธี heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimator 
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 ทั้งน้ี หากพิจารณาค่า p-value ของค่าสถิติ t ของตัวแปรอิสระที่ใช้ในแต่ละแบบจําลอง พบว่า แบบจําลอง
แต่ละกรณีมีตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนแตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อทริป ณ จุดหมายปลายทางของแบบจําลองทุกกรณีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการไปเยือนจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อคนต่อทริป ณ จุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนจะส่งผลให้ผู้เย่ียมเยือนมีความพึงพอใจในการไปเยือน
จุดหมายปลายทางเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้เย่ียมเยือนมีการใช้จ่าย ณ จุดหมาย
ปลายทางเพ่ือให้ตนเองได้รับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมาเยือนจุดหมายปลายทาง  

สําหรับการใช้บริการหรือการทํากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ)  
ในท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ในแต่ละกรณีก็มีความแตกต่างกัน โดยในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานพบว่า 
การเดินเย่ียมชมหรือซื้อของในถนนคนเดิน และการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน (ไม่ได้เป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยตรง) เป็นสองกิจกรรมท่องเที่ยวที่ทําให้ผู้เย่ียมเยือนมีความพึงพอใจในการไปเยือน
ชุมชนเชียงคานเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05 ส่วนกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่มาเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต
พบว่า เฉพาะการเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนเท่าน้ันที่ทําให้ผู้เย่ียมเยือนมีความพึงพอใจในการไปเยือน
ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 8.20) 
 เมื่อนําค่าสัมประสิทธ์ิที่ประมาณค่าได้ (เฉพาะที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการมาเยือนจุดหมาย
ปลายทางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10) ไปประเมินราคาเงา (shadow price) ภายใต้แนวคิด tourist 
satisfaction approch (TSA) ดังที่แสดงในตารางที่ 8.21 ทั้งน้ีเพ่ือความเข้าใจผลการประเมินดังกล่าว จึงขอ
ยกตัวอย่างในกรณีของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน ซึ่งจากผลการประเมินราคาเงาพบว่า การที่ผู้เย่ียมเยือน
ไม่ได้เดินเย่ียมชมหรือซื้อของที่ถนนคนเดินของเชียงคานต้องชดเชยด้วยจํานวนเงินประมาณ 2,500 บาท/คน/ทริป 
เพ่ือให้ความพึงพอใจในการมาเยือนเชียงคานของบุคคลน้ันๆ เท่ากับผู้เย่ียมเยือนที่ได้เดินเย่ียมชมหรือซื้อของ 
ที่ถนนคนเดินของเชียงคาน หรืออาจกล่าวได้ว่า ราคาเงาของการที่ผู้เย่ียมเยือนได้เดินเย่ียมชมหรือซื้อของ 
ที่ถนนคนเดินของเชียงคานเม่ือตัดสินใจเดินทางไปเยือนชุมชนเชียงคานมีค่าประมาณ 2,500 บาท/คน/ทริป  
ซึ่งจากการสํารวจพบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่เป็นตัวอย่างเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99) มีการเดินเย่ียมชมหรือซื้อของ 
ที่ถนนคนเดินของเชียงคานเมื่อเดินทางมาเยือนชุมชนเชียงคาน โดยเฉล่ียจะใช้เวลาในการเดินเย่ียมชมหรือซื้อของ 
ที่ถนนคนเดินประมาณ 2-3 ช่ัวโมง/คน/ทริป 
 ผลการประเมินราคาเงาในตารางที่ 8.21 แสดงให้เห็นว่า การใช้บริการและ/การเข้าร่วมกิจกรรม 
การท่องเที่ยว (กิจกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยตรง) ของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือน
ชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีราคาเงาที่แตกต่างกันตามกิจกรรมท่องเที่ยวที่ทําให้ผู้เย่ียมเยือน 
ที่ไปเยือนชุมชนทั้งสองมีความพึงพอใจในการไปเยือนเพ่ิมขึ้นแตกต่างกัน โดยในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือน 
ที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานพบว่า กิจกรรมการเดินเย่ียมชมหรือซื้อของในถนนคนเดิน และการเย่ียมชมสถานที่
ท่องเที่ยวของชุมชน มีราคาเงาประมาณ 2,500 และ 2,200 บาท/คน/ทริป ตามลําดับ ส่วนในกรณีของผู้เย่ียมเยือน
ที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตพบว่า กิจกรรมการเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน มีราคาเงาประมาณ  
1,200 บาท/คน/ทริป  



รายงานฉบับสมบูรณ ์
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ตารางที่ 8.21 ผลการประเมินราคาเงาของกิจกรรมท่องเท่ียวของจุดหมายปลายทางท่ีผู้เย่ียมเยือนไปเยือน 

กิจกรรมการท่องเท่ียว 
ราคาเงา (บาท/คน/ทริป) 

ชุมชนเชียงคาน ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต รวม 
ค่าใช้จา่ยเฉลี่ยต่อทริป ณ จุดหมายปลายทาง (บาท/คน/ทริป) 2,500 1,750 2,290 
การเดินเย่ียมชมหรือซ้ือของในถนนคนเดิน 2,500 - 2,000 
การเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชน 2,200 1,200 - 
การใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มของชุมชนสูงกว่าคนท่ัวไป - - 1,600 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 





บทที่ 9
สรุปและข้อเสนอแนะ

 การพัฒนาการท่องเท่ียวของไทยในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา (ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19) 
ประสบความสําเร็จอย่างเด่นชัดในด้านการเพ่ิมขึ้นของรายรับและขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเห็นได้จาก
การเพ่ิมขึ้นของจํานวนและรายรับจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไทยสามารถก้าวสู่
การเป็นหน่ึงในสี่ประเทศที่มีรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุดในโลก ขณะเดียวกัน ภาคเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวยังกลายมาเป็นหน่ึงในภาคเศรษฐกิจสําคัญของไทยทั้งในแง่ของการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการจ้างงาน 
อย่างไรก็ตาม กว่าทศวรรษที่ผ่านมา การท่องเที่ยวไทยยังคงมีปัญหาในเร่ืองความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยภายในประเทศ ตลอดจนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของการพ่ึงพา 
การท่องเที่ยว และประเด็นความท้าทายเกี่ยวกับความย่ังยืนของการท่องเที่ยวไทย 

การสร้างความย่ังยืนให้กับการท่องเที่ยวถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ต่อเน่ืองจนถึงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) ที่ได้มี
การระบุเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยเน้นไปที่มิติสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมุงหวังให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่า มีความสามารถ 
ในการปรับตัว เติบโตอย่างย่ังยืนและสร้างการมีส่วนร่วมในสังคม โดยหน่ึงในแนวทางที่สามารถทําให้เดินไปสู่
เป้าหมายน้ันได้ คือ การจัดการและการดําเนินการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เป็นหน่ึงในการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่ (regenerative tourism) ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงต้ังแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา 
เน่ืองจาก การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism: RT) เป็นหน่ึงในรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีบทบาท
ความสําคัญที่จะทําให้จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวมีความย่ังยืน และยังเป็นส่วนหน่ึงของการเดินทาง 
(journey) มุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (sustainable tourism) ที่เป็นรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือทั้งในระดับผู้ประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ บนพ้ืนฐานของการสร้างความสมดุล 
และประโยชน์สูงสุดในด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
นักทอ่งเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่นที่เป็นเจ้าบ้าน 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีความสอดคล้องและเป็นแนวทางการดําเนินการที่จะนําไปสู่ 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนมักจะเก่ียวข้องกับประเด็นในระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate change) และพยายามเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม (มุ่งเน้น
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว) ในขณะที่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะมุ่งเน้นที่การดําเนินการของแต่ละบุคคล 
และแต่ละจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ดังน้ันการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจึงเก่ียวข้องกับการระบุ
ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความสําคัญในท้องถิ่น นอกจากน้ียังเก่ียวข้องกับการนํา 



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันดําเนินการเพ่ือรับผิดชอบในประเด็นดังกล่าวด้วย หรืออาจจะกล่าวได้ว่า  
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของผู้คน ธุรกิจ และรัฐบาล ในการเพ่ิมผลกระทบ 
เชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว (มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น) 

ดังน้ันแนวนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจึงเป็นหน่ึงในแนวทางท่ีจะ
นําพาการท่องเที่ยวไทยไปสู่การเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (และ/กิจกรรม) การท่องเที่ยว และความย่ังยืนของ 
การท่องเที่ยวไทยในอนาคต ซึ่งการออกแบบและวางแนวนโยบาย มาตรการ และการปฏิบัติตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีความจําเป็นต้องมีความเข้าใจถึงผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในส่วนของภาคธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน รวมท้ังจําเป็นต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ที่สําคัญสําหรับประกอบการวางนโยบายและมาตรการที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลเก่ียวกับต้นทุน-ผลประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รวมถึงความรับผิดชอบ
ของนักท่องเที่ยวต่อผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเท่ียวของตนเองแทนการผลักภาระให้กับสังคม  
หรือชุมชน หรือผู้ให้บริการ และความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับการตัดสินใจ 
เลือกท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่กระตุ้นและ/มีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 

ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และเพ่ือให้ได้ชุดข้อมูล 
เชิงประจักษ์ดังกล่าว การศึกษานี้พยายามประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว 
ในการศึกษาทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ โดยการศึกษาทางด้านอุปทานจะทําให้ทราบขนาดของต้นทุน-ผลประโยชน์ 
ที่เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รวมถึงผลจากการจัดการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นที่พํานักอาศัยในจุดหมายปลายทางที่มีการจัดการตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งอาจมีผลต่อเน่ืองถึงการสนับสนุนและ/การมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่นในการ
ดําเนินการจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ณ จุดหมายปลายทางที่ตนเองพํานักอาศัย ขณะที่
การศึกษาด้านอุปสงค์จะทําให้ทราบในเบ้ืองต้นถึงมูลค่าที่นักท่องเที่ยวให้กับผลิตภัณฑ์ (และ/กิจกรรม)  
การท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) และปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมและตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบหรือจุดหมายปลายทางที่มีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา 
ทั้งสองส่วนจะเป็นสารสนเทศสําคัญสําหรับนําไปใช้ประกอบในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ  
และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ (เช่น ค่าธรรมเนียม การเก็บและ/ลดหย่อนภาษี เป็นต้น) ที่จะช่วยกระตุ้น
และ/สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการจัดการและ/การดําเนินการและ/การพัฒนาตามแนวทางการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบที่จะนําไปสู่การเพ่ิมคุณค่าให้ กับการท่องเที่ยวไทย และยังส่งผลต่อเน่ืองต่อการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย รวมถึงความย่ังยืนของการท่องเที่ยวไทยในอนาคต 

การศึกษานี้ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาที่สําคัญ 3 วิธี ได้แก่ 1) การประเมินต้นทุน-ผลตอบแทนตามแนวคิด
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์ของการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบในกรณีศึกษา 3 กรณี ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมบูติก ธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์ และชุมชนท่องเที่ยว 
(ถนนคนเดินเชียงคาน) 2) การประยุกต์ใช้แนวคิด life satisfaction approach (LSA) ในการประเมินราคาเงา 
(shadow price) ของกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยว 
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ที่แตกต่างกัน 2 แห่ง สําหรับกรณีของคนท้องถิ่น ได้แก่ ชุมชนบ่อสวก และชุมชนเชียงคาน ส่วนกรณีของผู้เย่ียมเยือน 
เป็นการประเมินราคาเงาของการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) ของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือน
จุดหมายปลายทาง 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเชียงคาน และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต และ 3) การประยุกต์ใช้สมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ในการค้นหาปัจจัยที่อ ธิบายการสนับสนุนการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น (ศึกษา 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ่อสวก และชุมชนเชียงคาน)  
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 
(ศึกษา 2 จุดหมายปลายทาง ได้แก่ ชุมชนเชียงคาน และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต) 

9.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาที่ได้สามารถสรุปได้เป็น 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของ 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใน 3 กรณีศึกษา คือ ธุรกิจโรงแรมบูติก ธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์ และ
ชุมชนท่องเที่ยว (ถนนคนเดินเชียงคาน) 2) ผลการสํารวจมุมมองและการรับรู้ต่อการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นและผู้เย่ียมเยือน 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบาย 
การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น และผลการประเมินราคาเงาของการมีส่วนร่วม 
การรับรู้ การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และการสนับสนุนการจัดการและการดําเนินงานเก่ียวกับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น และ 4) ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน และผลการประเมินราคาเงา
ของการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) เช่น การใช้บริการที่พักแรม ร้านค้า ร้านอาหาร 
และเครื่องด่ืมของคนในชุมชน การเดินเย่ียมชมหรือซื้อของในถนนคนเดิน การเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยว 
ของชุมชน การร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน เป็นต้น ดังมีรายละเอียดในแต่ละเรื่องพอสังเขป ดังน้ี 

9.1.1 ต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
1) กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมบูติก 

โรงแรมบูติกที่เป็นกรณีศึกษาเป็นโรงแรมท่ีอยู่ในจังหวัดน่าน ที่มีการจัดการและการดําเนินงาน
ภายใต้มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel) โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับทอง  
(Green Hotel Gold Class) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อ พ.ศ. 2558 มีห้องพักให้บริการ 32 ห้อง 
(ขนาด 35 ตารางเมตร 28 ห้อง ขนาด 50 ตารางเมตร 4 ห้อง) ใน พ.ศ. 2562 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีประมาณ
ร้อยละ 55 และมีราคาห้องพักที่ขายได้เฉลี่ยประมาณ 1,900 บาท/ห้อง/คืน มีรายรับจากการขายห้องพัก
ประมาณปีละ 12 ล้านบาท โดยประมาณร้อยละ 60 ของรายรับ จะเป็นต้นทุนการดําเนินการ โรงแรมมีกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องและเข้าข่ายการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 4 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมการประหยัดพลังงาน กิจกรรมการประหยัดนํ้า กิจกรรมการใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน  
และกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม 



ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน 

9-4 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของทั้ง 4 กิจกรรม ใน พ.ศ. 2562 พบว่า โรงแรมมี
ผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนินกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ซึ่งหากไม่นับรวมการต่อยอดทางธุรกิจอันเกิดจาก 
การใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ทําให้โรงแรมได้รับผลตอบแทนสุทธิต่อเดือนสูงถึงประมาณ 25,510 บาท 
กิจกรรมการประหยัดพลังงานเป็นกิจกรรมที่ทําให้โรงแรมได้รับผลตอบแทนสุทธิมากที่สุด (คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 73 ของผลตอบแทนสุทธิที่เกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรม) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการประหยัดนํ้า 
ที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรม สําหรับกิจกรรมการจัดการและการดูแล
สิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่เป็นภาระต้นทุนที่โรงแรมต้องแบกรับ แต่ยังคงได้รับผลตอบแทนสุทธิจํานวนมาก 
จากการเปลี่ยนมาใช้ขวดนํ้าที่เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติก ทําให้กิจกรรมในส่วนน้ีได้รับผลตอบแทนสุทธิ 
ประมาณร้อยละ 2 ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมทั้ง 3 ประเภท จะทําให้โรงแรมได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิต่อห้องที่ขายได้รวมกันประมาณ 7.91 บาท/วัน/ห้องที่ขายได้ หรือประมาณ 4.39 บาท/ผู้เข้าพัก  
1 คน ดังน้ัน เมื่อเทียบกับกําไรที่โรงแรมได้รับจากการขายห้องพัก 1 ห้อง การจัดการและการดําเนินงานตาม 
แนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะทําให้โรงแรมมีผลตอบแทนสุทธิในสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.05 ของกําไร
จากการขายห้องพัก (ดูรายละเอียดในตารางที่ 9.1) 

ตารางที่ 9.1 ประมาณการผลตอบแทนสุทธิของการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบของกรณีศึกษาโรงแรมบูติก พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
ผลตอบแทนสุทธิต่อห้องท่ีขายได้ 

บาท/วัน บาท/คน บาท/เดือน 
1) การประหยัดพลังงาน 5.83 3.24 3,100 
2) การประหยัดน้ํา 1.95 1.08 1,040 
3) การใช้สินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถ่ิน 1,167 - 25,510 
4) การจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม 0.13 0.07 100 
สัดส่วนต่อกําไร (ร้อยละ) (ไม่นับรวมกิจกรรมท่ี 3) 1.05

ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 
2) กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์ 

ร้านอาหารอินทรีย์ที่เป็นกรณีศึกษา นอกจากจะมีการประกอบธุรกิจร้านอาหารแล้ว ยังมี 
การดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro-tourism) ที่อยู่บนพ้ืนฐานของการทําการเกษตร
อินทรีย์ (organic agriculture) ที่เป็นส่วนหน่ึงของโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry 
Village: CIV) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในฟาร์มอินทรีย์ (organic farm) ขนาด 4 ไร่  
และมีการขายอาหารอินทรีย์ที่ใช้ผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์เป็นวัตถุดิบสําคัญในการประกอบอาหาร รวมทั้ง 
ยังมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ร้านอาหารอินทรีย์
แห่งนี้มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือเข้าข่ายการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง กิจกรรมร้านอาหารอินทรีย์ และกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งมีต้นทุน-ผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมร้านอาหารอินทรีย์
ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลัก โดยมีสัดส่วนของรายรับประมาณร้อยละ 75 ของรายรับทั้งหมดของทั้ง 3 กิจกรรม 
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ผลการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของทั้ง 3 กิจกรรม พบว่า พ.ศ. 2562 ร้านอาหารอินทรีย์
แห่งน้ีมีผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ประมาณ 868,100 บาท/ปี หรือประมาณ 
72,300 บาท/เดือน โดยร้านอาหารอินทรีย์เป็นกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนสุทธิสูงสุด โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ  
68 ของผลตอบแทนสุทธิทั้งหมด รองลงมาได้แก่ การขายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง ที่มีผลตอบแทนสุทธิในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 17 ของผลตอบแทนสุทธิทั้งหมด สําหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีผลตอบแทนสุทธิ 
ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของผลตอบแทนสุทธิทั้งหมด ทั้งน้ี หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
พบว่า ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีมีผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 0.37 โดยกิจกรรมการขายข้าวสารอินทรีย์ 
บรรจุถุงเป็นกิจกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด รองลงมาได้แก่ ร้านอาหารอินทรีย์ ส่วนกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีอัตราการผลตอบแทนจากการลงทุน 0.29 ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกันใน 3 กิจกรรม  
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 9.2) 

ตารางที่ 9.2 ประมาณการผลตอบแทนสุทธิของการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบของกรณีศึกษาร้านอาหารอินทรีย์ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม ผลตอบแทนสุทธิต่อปี (บาท) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
1) การขายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง 1 กิโลกรัม 147,100 1.75 
2) ร้านอาหารอินทรีย์ 593,000 0.33 
3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 128,000 0.29 

รวมทั้ง 3 กิจกรรม 868,100 0.37 
ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 

3) กรณีศึกษาชุมชนท่องเที่ยว (ถนนคนเดินเชียงคาน) 
ชุมชนท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินเชียงคานเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มี

ช่ือเสียงของจังหวัดเลย และเป็นพ้ืนที่ที่มีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตําบล) ภาคธุรกิจ (ที่พักแรม) 
และชุมชน (รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน) ที่มีความเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด โดยบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน 
มีมรดกสําคัญที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีเสน่ห์ เช่น การแต่งกาย 
การใส่บาตรข้าวเหนียว พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ เป็นต้น และ 2) มรดกบ้านไม้เก่าที่มีชีวิตที่เป็นศิลปะดั้งเดิม
แบบล้านนาผสมล้านช้างที่มีความเก่าแก่กว่า 100 ปี ต้ังอยู่ตลอดริมฝั่งแม่นํ้าโขงกว่า 2 กิโลเมตร 

พ.ศ. 2562 เชียงคานมีนักท่องเท่ียวมาเยือนประมาณ 1.11 ล้านคน คิดเป็นรายรับประมาณ 
2.76 พันล้านบาท (มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียประมาณร้อยละ 15.11 และ 30.80 ต่อปี ตามลําดับ ในช่วงระหว่าง 
พ.ศ. 2558–2562) ผู้มาเยือนกว่าร้อยละ 95 เป็นคนไทย อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของเชียงคานมีความเป็น
ฤดูกาลสูง โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ (4 เดือน) เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของเชียงคาน ส่วนช่วงระหว่าง
เดือนมีนาคม–ตุลาคม (8 เดือน) จะเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวของเชียงคาน 

เทศบาลตําบลเชียงคานมีการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบใน 3 เรื่องสําคัญ ได้แก่ การจัดการและการดําเนินงานเก่ียวกับชุมชน การจัดการขยะ และการดูแล 
ในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยการจัดการและการดําเนินงานเก่ียวกับชุมชนที่สําคัญจะเป็น
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เรื่องของการอนุรักษ์บ้านไม้เก่าร่วมกับชุมชน และการสนับสนุนส่งเสริมภายใต้การบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกับชุมชน สําหรับในส่วนที่เก่ียวข้องกับการดูแลในเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสาธารณูปโภคและความปลอดภัยเป็นสําคัญ รวมถึง 
การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรมที่สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงคาน 

สําหรับการจัดการและการดําเนินงานเก่ียวกับขยะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของเทศบาลฯ  
ในการดําเนินการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งจากการประมาณการปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
จากนักท่องเที่ยวพบว่า พ.ศ. 2562 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเชียงคานจะมีปริมาณขยะที่เกิดจากการมาเยือนของ
นักท่องเที่ยวประมาณ 663.24 ตัน หรือประมาณร้อยละ 28.37 ของปริมาณขยะทั้งหมดที่เทศบาลฯ จัดเก็บได้ 
(ประมาณ 2,337.77 ตัน) โดยปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวดังกล่าวทําให้เทศบาลฯ มีภาระทางด้าน
งบประมาณสําหรับใช้ในการจัดการขยะดังกล่าวประมาณ 0.49 ล้านบาท/ปี หรือประมาณร้อยละ 28 ของ
งบประมาณรายจ่ายงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เป็นงบดําเนินการ โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลตําบลเชียงคาน 1 คน จะมีอัตราการก่อขยะประมาณ 0.60 กิโลกรัม/คน หรือคิดเป็นภาระทางด้าน
งบประมาณของเทศบาลฯ ประมาณ 0.47 บาท/คน 

ส่วนกรณีของที่พักแรมซึ่งเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนมากที่สุดในบริเวณ
ถนนคนเดินเชียงคาน โดยสูงกว่าธุรกิจร้านอาหารประมาณ 4 เท่า (พ.ศ. 2562 ในพ้ืนที่เทศบาลฯ มีจํานวนที่พักแรม
ประมาณ 222 แห่ง เป็นโรงแรมจํานวน 5 แห่ง และที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์/โฮมสเตย์รวมกันประมาณ 217แห่ง  
ส่วนร้านอาหารมีจํานวน 50 แห่ง) มีรูปแบบการให้บริการตามลักษณะของสถานที่พักแรม 4 รูปแบบหลักที่สําคัญ 
ได้แก่ ที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ ที่พักแรมแบบเกสต์เฮาส์ที่เป็นบ้านไม้เก่า ที่พักแรมแบบเกสต์เฮาส์ที่เป็นบ้านไม ้
ที่ก่อสร้างใหม่ และที่พักแรมที่เป็นโรงแรมประเภทบูติกโฮเทล โดยทั้ง 4 รูปแบบ มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องและเข้าข่าย
การจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่สําคัญใน 4 กิจกรรมสําคัญ ได้แก่ 
กิจกรรมการประหยัดพลังงาน กิจกรรมการประหยัดนํ้า กิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
การอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่า 

ทั้งน้ีด้วยข้อจํากัดของข้อมูลและขนาดของที่พักแรม จึงประเมินต้นทุน-ผลตอบแทนของทั้ง  
4 กิจกรรมเฉพาะในส่วนของที่พักแรมที่เป็นโรงแรมประเภทบูติกโฮเทลเท่าน้ัน โดยโรงแรมดังกล่าวได้ผ่าน 
การรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับเงิน (Green Hotel Silver Class) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
เมื่อ พ.ศ. 2563 มีห้องพักให้บริการ 20 ห้อง (ขนาด 25 ตารางเมตร) ใน พ.ศ. 2562 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปี
ประมาณร้อยละ 40 สามารถขายห้องพักได้ประมาณ 2,900 ห้อง และมีราคาห้องพักเฉลี่ยที่ขายได้ประมาณ 
1,600 บาท/ห้อง/คืน มีรายรับจากการขายห้องพักทั้งปีประมาณ 7.5 ล้านบาท จากการเก็บข้อมูลของโรงแรม
ทําให้ทราบว่า ผู้เข้าพักใน พ.ศ. 2562 มีการใช้ไฟฟ้าเฉล่ียประมาณ 6.94 หน่วย/คน/คืนพัก หรือประมาณ 
21.86 บาท/คน/คืนพัก มีการใช้นํ้าเฉลี่ยประมาณ 240 ลิตร/คน/คืนพัก หรือประมาณ 6.72 บาท/คน/คืนพัก 
และมีอัตราการก่อขยะประมาณ 0.51 กิโลกรัม/คน/คืน 
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ผลการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของทั้ง 4 กิจกรรม ในกรณีของโรงแรมประเภทบูติกโฮเทล 
ที่เปิดให้บริการในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน พบว่า พ.ศ. 2562 โรงแรมมีผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนิน
กิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมการประหยัดพลังงาน กิจกรรมการประหยัดนํ้า และกิจกรรมการจัดการและ 
การดูแลสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 3 กิจกรรม มีผลตอบแทนสุทธิรวมกันประมาณ 3,250 บาท/เดือน หรือคิดเป็น  
13.36 บาท/ห้องพักที่ขายได้/วัน หรือ 7.22 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน โดยกิจกรรมการประหยัดพลังงานเป็นกิจกรรม 
ที่ทําให้โรงแรมได้รับผลตอบแทนสุทธิมากที่สุด (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 63 ของผลตอบแทนสุทธิที่เกิดจาก  
3 กิจกรรม) ส่วนกิจกรรมการประหยัดนํ้าและกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมมีผลตอบแทนสุทธิ 
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 18 สําหรับกิจกรรมการอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่าเป็นกิจกรรม 
ที่โรงแรมต้องแบกรับภาระต้นทุน ซึ่งมีประมาณ 5,700 บาท/เดือน หรือคิดเป็น 23.79 บาท/ห้องพักที่ขายได้/วัน 
หรือ 13.22 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน ดังน้ันเมื่อนําไปหักลบกับผลตอบแทนสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมข้างต้น พบว่า  
การดําเนินกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมที่เก่ียวข้องและเข้าข่ายการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบใน พ.ศ. 2562 จะทําให้โรงแรมมีภาระต้นทุนต่อห้องที่ขายได้ประมาณ 10.43 บาท/วัน/ห้อง 
ที่ขายได้ หรือประมาณ 6.00 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน หรือประมาณเดือนละ 2,450 บาท/เดือน (ดูรายละเอียด 
ในตารางที่ 9.3) 

ตารางที่ 9.3 ประมาณการผลตอบแทนสุทธิของการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบของกรณีศึกษาโรงแรมบูติกโฮเทลที่ต้ังอยู่บนถนนคนเดินเชียงคาน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
ผลตอบแทนสุทธิต่อห้องท่ีขายได้ 

บาท/วัน บาท/คน บาท/เดือน
1) กิจกรรมการประหยัดพลังงาน 8.51 4.57 2,040
2) กิจกรรมการประหยัดน้ํา 2.54 1.37 610
3) กิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม 2.31 1.28 600

รวมผลตอบแทนสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรม 13.36 7.22 3,250
4) กิจกรรมการดูแลและอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่า1/ -23.79 -13.22 -5,700

ผลตอบแทนสุทธิของทั้ง 4 กิจกรรม -10.43 -6.00 -2,450
ที่มา: ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และข้อสมมติเบื้องต้นบางประการ 
หมายเหตุ : 1/เป็นกิจกรรมท่ีเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระ 

9.1.2 มุมมองและการรับรู้ต่อการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
จากการสํารวจคนท้องถิ่นในชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย และชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน และ 

ผู้เย่ียมเยือนที่มาเยือนชุมชนเชียงคานเก่ียวกับมุมมองและการรับรู้ต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
พบว่า ในภาพรวมแล้วคนท้องถิ่นทั้งสองพ้ืนที่มีมุมมองต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ต่างก็เห็นถึง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะคนท้องถิ่นในชุมชนบ่อสวกที่ซึ่งมีทัศนคติ 
ที่เห็นด้วยกับประโยชน์ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยฟ้ืนฟู
ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ทําให้นักท่องเที่ยวเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชน รวมถึง
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สนใจวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เช่น ดนตรี อาหาร งานฝีมือ ฯลฯ ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับในกรณีของชุมชนเชียงคาน
ที่คนท้องถิ่นมีมุมมองที่เห็นด้วยกับประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับมาก โดยเฉพาะ
ประโยชน์ที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม และการเคารพกันระหว่างนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น ขณะที่ผลการประเมินการรับรู้
เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พบว่า คนท้องถิ่นของทั้งสองชุมชนมีการรับรู้เก่ียวกับการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชนในระดับมาก อย่างไรก็ตาม คนท้องถิ่นในชุมชนบ่อสวก มีการรับรู้เก่ียวกับ 
การจัดการที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยว และการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก 
การท่องเที่ยวในระดับปานกลางเท่าน้ัน 

ส่วนผลการสํารวจในกรณีของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน พบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือน 
ชุมชนเชียงคาน โดยรวมแล้วมีมุมมองที่เห็นด้วยกับประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับมาก 
โดยเฉพาะประโยชน์ที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม และการเคารพกันระหว่างผู้มาเยือนและคนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
กรณีของคนท้องถิ่นในชุมชนเชียงคาน ขณะที่ผลการประเมินการรับรู้ พบว่า ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน 
มีการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชนในระดับมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับ
การรับรู้ของคนท้องถิ่นในชุมชนเชียงคานแล้ว พบว่า ผู้ เ ย่ียมเยือนมีสัดส่วนของผู้ที่รับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชนในระดับมากตํ่ากว่าคนท้องถิ่น 

สําหรับสิ่งที่บ่งช้ี (หรือวัด) ถึงมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตามมุมมองของคนท้องถิ่น
และผู้เย่ียมเยือน พบว่า การยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญถึงมุมมอง
ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยทั้งคนท้องถิ่นและผู้เย่ียมเยือนต่างก็มีมุมมองดังกล่าวที่สอดคล้องกัน และ 
ยังสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสําหรับชุมชนท่ีจัดการท่องเที่ยว และแนวทางปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบที่นําเสนอในบทที่ 2 นอกจากน้ี ในกรณีของคนท้องถิ่นยังพบว่า การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ยังเป็นอีกหน่ึงตัวบ่งช้ีถึงมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่วนสิ่งที่บ่งช้ีถึงการรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชน พบว่า ทั้งในกรณีของคนท้องถิ่นและผู้เย่ียมเยือนต่างก็มีการรับรู้เก่ียวกับ 
การดูแลแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งสําคัญ และในกรณีของผู้เย่ียมเยือนยังพบว่า การรับรู้เก่ียวกับการดําเนินงานของ
จุดหมายปลายทางเป็นอีกหน่ึงตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการวัดในเรื่องดังกล่าว (ดูรายละเอียดในตารางที่ 9.4) 

ตารางที่ 9.4 ตัวบ่งชี้สําคัญที่ใช้วัดมุมมอง และการรับรู้ต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
สิ่งท่ีต้องการวัด คนท้องถ่ิน ผู้เยี่ยมเยือน 

1. มุมมองต่อการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ 

- การยอมรับและเคารพกันระหว่าง 
คนท้องถ่ินกับนักท่องเท่ียว 

- การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- การยอมรับและเคารพกนัระหว่าง 
คนท้องถ่ินกับนักท่องเที่ยว 

2. การรับรู้ถึงการจดัการการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ในชุมชน 

- การรับรู้เกี่ยวกับการดูแล 
แหล่งท่องเที่ยว 

- การรับรู้เกี่ยวกับการดูแล 
แหล่งท่องเที่ยว 

- การรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
จุดหมายปลายทาง 

ที่มา: สังเคราะห์จากการผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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9.1.3 ปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ิน 
จากการตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลโครงสร้าง (structural invariance) และ 

ความแตกต่างของเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบาย 
การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น พบว่า ความแตกต่างของชุมชน  
และลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันของชุมชนส่งผลทําให้โมเดลโครงสร้างและขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ภายใน
โมเดลโครงสร้างมีความแตกต่างกัน หมายความว่า ควรแยกวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย 
ที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นออกตามชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา  
2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ่อสวก และชุมชนเชียงคาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโมเดลโครงสร้างมีขนาดของอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลองแตกต่างกัน แต่ลําดับของขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลอง 
มีรูปแบบที่สอดคล้องกันในบางประเด็น ดังสรุปได้พอสังเขปดังน้ี 

1) การให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบกับคนท้องถิ่น โดยเฉพาะเร่ืองของ 
การดูแลแหล่งท่องเที่ยว เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่กระตุ้นให้คนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ัน ในการส่งเสริมให้คนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
กับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลแหล่งท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะในเรื่องของการรับรู้ถึงการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ และการดูแลในเรื่องความสะอาด 
และสภาพแวดล้อมของชุมชน 

2) การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมได้ช่วยเสริมสร้างให้คนท้องถิ่นมีความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้น และมากกว่าการได้รับรู้ถึงข้อมูลเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
อย่างไรก็ตามด้วยความแตกต่างของบริบทของสังคมและชุมชน ทําให้ในกรณีของชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท  
(ชุมชนเชียงคาน) เป็นชุมชนที่มองและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมทางสังคมในเรื่องของความห่วงใยต่อผู้อ่ืน
ในสังคมเป็นสําคัญ ขณะที่ชุมชนชนบท (ชุมชนบ่อสวก) นอกจากจะให้ความสําคัญในเร่ืองดังกล่าวแล้ว ยังให้
ความสําคัญกับความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วย 

3) มุมมองที่ดีต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีส่วนช่วยให้คนท้องถิ่นให้ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่วมในสังคมเพ่ิมขึ้น รวมทั้งยังทําให้คนท้องถิ่นรับรู้เพ่ิมขึ้นถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ในชุมชน ดังน้ันในการกระตุ้นให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถกระตุ้นผ่าน
การให้ข้อมูลและความรู้ที่ทําให้คนท้องถิ่นมีมุมมองที่ดีต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะ 
ในเรื่องของการยอมรับและการเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หากมีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบภายในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 

นอกจากน้ี ขนาดอิทธิพลโดยรวม (total effect) ของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิต และการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่า ชุมชน 
ที่เป็นกรณีศึกษาทั้งสองกรณี ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น 
และการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การที่คนท้องถิ่น
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ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมโดยเฉพาะในเร่ืองของความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมเป็นปัจจัยสําคัญที่มี
ผลทําให้คนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้น สําหรับการกระตุ้นให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบภายในท้องถิ่นตนเอง ควรให้ความสําคัญกับการให้ข้อมูลกับคนท้องถิ่นเก่ียวกับ 
การจัดการและดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นของตนเอง 
โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ข้อมูลเก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นของตนเอง 

สําหรับผลการประเมินราคาเงาของกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชนเชียงคานและบ่อสวกมีราคาเงา 
ที่แตกต่างกันตามผลที่ทําให้คนท้องถิ่นของทั้งสองชุมชนมีความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมขึ้นแตกต่างกัน และ 
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันของทั้งสองชุมชน โดยในกรณีของชุมชนเชียงคาน พบว่า การมีส่วนร่วม 
ของคนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นของตนเอง ความยินดีในการสนับสนุนและส่งเสริม 
การใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สูงกว่าคนท่ัวไป ความห่วงใยที่มีต่อผู้อ่ืนในสังคมท่ีสูงกว่าคนทั่วไป และการรับรู้ถึง 
การดูแลแหล่งท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นที่สูงกว่าคนทั่วไป มีราคาเงาประมาณ 12,100 9,500  
9,300 และ 7,800 บาท/เดือน ตามลําดับ ส่วนในกรณีของชุมชนบ่อสวก พบว่า การที่คนท้องถิ่นรับรู้ถึงการเปิด
โอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นที่สูงกว่าคนทั่วไป และ 
การรับรู้ถึงการดูแลแหล่งท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นที่สูงกว่าคนท่ัวไปมีราคาเงาประมาณ 11,200  
และ 8,700 บาท/เดือน ตามลําดับ 

9.1.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน 
ผลการตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลโครงสร้าง และความแตกต่างของเส้นอิทธิพล

ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน พบว่า กลุ่มของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมาย
ปลายทางที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมือนกัน แต่มีคุณลักษณะซ่อนเร้นของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมาย
ปลายทางที่แตกต่างกัน ทําให้ขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจําลองแตกต่างกัน ดังน้ันจึงควรแยกวิเคราะห์
แบบจําลองออกตามกลุ่มของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางทั้ง 2 พ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษา (ชุมชนเชียงคาน 
และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต) ซึ่งผลการวิเคราะห์แบบจําลองทั้งสองด้วยแบบจําลองสมการโครงสร้าง พบว่า  
ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 กรณี 
ได้พอสังเขปดังน้ี 

1) การที่ผู้เย่ียมเยือนมีพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาเยือนชุมชน
เชียงคานของผู้เย่ียมเยือนมากที่สุด ขณะที่ในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตกลับให้
ผลลัพธ์ในทางกลับกันว่า ผู้เย่ียมเยือนที่มีพฤติกรรมท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบสูงจะไม่นิยมเลือกไปเยือนชุมชน
เมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตอาจไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เป็นการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบหรือ green destination แต่เป็นจุดหมายปลายทางประเภทวัฒนธรรมที่ผู้มาเย่ียมเยือนต้องการ
มาท่องเที่ยวเพ่ือเย่ียมชมความเป็นเมืองเก่า หรือสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ 
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2) มุมมองที่ดีของผู้เย่ียมเยือนที่มีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการได้รับข้อมูลเก่ียวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางเป็นสองสิ่งสําคัญที่กระตุ้นให้ผู้เย่ียมเยือน 
มีพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในขณะท่ีไปเยือนจุดหมายปลายทางน้ันๆ ดังน้ัน การให้ข้อมูลและความรู ้
ที่ทําให้ผู้เย่ียมเยือนมีมุมมองที่ดีต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (โดยเฉพาะในเรื่องของความตระหนัก
ต่อการยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว) และการให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะในเรื่องของการรับรู้เก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยว
และการรับรู้เก่ียวกับการดําเนินงานของจุดหมายปลายทาง จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เย่ียมเยือนมีพฤติกรรมท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบในขณะที่ไปเยือนจุดหมายปลายทาง 

3) การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือน โดยเฉพาะในเรื่องของความห่วงใยต่อ
ผู้อ่ืนในสังคมและความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมได้กระตุ้นให้ผู้เย่ียมเยือนให้ความสําคัญกับการค้นหาข้อมูล
เก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทาง และยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เย่ียมเยือน 
มีมุมมองที่ดีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รวมท้ังช่วยเสริมสร้างให้ผู้เย่ียมเยือนมีความตระหนักถึงการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนด้วย 

4) การที่ผู้เย่ียมเยือนมีความตระหนักถึงการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนเป็นหน่ึงในสิ่งที่กระตุ้นให ้
ผู้เย่ียมเยือนมีมุมมองที่ดีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะในเรื่องของการตระหนักและให้ความสําคัญ
กับการสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของนักท่องเที่ยว เช่น การคํานึงถึงผลกระทบเชิงลบที่เกิดจาก 
การท่องเที่ยวของตนเอง เป็นต้น และการรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เช่น การเคารพต่อ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

ผลลัพธ์จากการประเมินอิทธิพลโดยรวมแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าจุดหมายปลายทางที่เป็นกรณีศึกษา
จะมีภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางที่คล้ายคลึงกันในลักษณะของการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
เชิงสถาปัตยกรรมบ้านเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ แต่ด้วยคุณลักษณะที่ซ่อนเร้นและลักษณะเฉพาะบางประการ
ของผู้เย่ียมเยือน จึงทําให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการเลือกจุดหมาย
ปลายทางของผู้เย่ียมเยือนมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และ 
การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนยังคงเป็นสองสิ่งสําคัญ
ที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนเมื่อไปเยือนจุดหมายปลายทาง และ 
ยังมีผลต่อเน่ืองถึงการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางเพ่ือการท่องเที่ยวของตนเองด้วย 

สําหรับผลการประเมินราคาเงาของการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) ของ 
ผู้เย่ียมเยือน พบว่า การใช้บริการและ/การเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ 
ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีราคาเงาท่ีแตกต่างกันตามกิจกรรมที่ทําให้ 
ผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนทั้งสองมีความพึงพอใจในการไปเยือนเพ่ิมขึ้นแตกต่างกัน และตามการใช้จ่าย 
ที่แตกต่างกันของผู้เย่ียมเยือน โดยในกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน พบว่า กิจกรรม 
การเดินเย่ียมชมหรือซื้อของในถนนคนเดิน และการเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน มีราคาเงาประมาณ 
2,500 และ 2,200 บาท/คน/ทริป ตามลําดับ ส่วนในกรณีของผู้เย่ียมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต พบว่า 
กิจกรรมการเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน มีราคาเงาประมาณ 1,200 บาท/คน/ทริป 
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9.2 ข้อเสนอแนะ 

1) เน่ืองด้วยผลตอบแทนสุทธิที่เกิดจากการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบที่มีมูลค่าเพียงเล็กน้อย ดังน้ันภาครัฐจึงควรมีนโยบายสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจทางธุรกิจ 
ที่เพียงพอในการจูงใจให้ภาคธุรกิจที่สนใจหันมาจัดการและดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
เช่น การกําหนดระเบียบราคาการเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการให้มีระดับราคาสูงขึ้นหากเลือกใช้บริการ
ธุรกิจที่พักหรือร้านอาหารท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน green hotel หรือ green restaurant หรือมีการจัดการ 
และการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การลดค่าไฟฟ้าและ/ค่านํ้าประปาให้กับ 
สถานประกอบการหากมีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการใช้นํ้า เป็นต้น 

2) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเข้ามาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระยะยาว
จากการจัดการและการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้กับผู้ประกอบการ รวมท้ัง 
การจัดหาแหล่งสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดการและดําเนินงานตามแนวทางดังกล่าว  
เพราะแม้ว่าการจัดการและการดําเนินการในเร่ืองการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การประหยัดการใช้นํ้า และการดูแล
และการจัดการสิ่งแวดล้อม จะมีการลงทุนสูงในระยะแรก แต่จะสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาว โดยเฉพาะ
ผลประโยชน์ที่เป็นคุณค่าที่สามารถนํามาสู่การเพ่ิมมูลค่าได้ในอนาคต เช่น การกําหนดราคาขายห้องพักได้เพ่ิมขึ้น 
จากการมีภาพลักษณ์ของ green hotel หรือ green restaurant 

3) เน่ืองด้วยภาระต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของการท่องเท่ียวในท้องถิ่น เช่น ภาระทางด้าน
งบประมาณในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ดังน้ัน จึงควรปรับปรุงและออกกฎหมายที่ให้อํานาจ 
กับหน่วยงานและ/องค์กรท้องถิ่น (เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก่อขยะ 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นของการท่องเที่ยว เพ่ือนํารายรับดังกล่าวมาใช้ในการจัดการขยะ  
และดูแลพัฒนาสาธารณูปโภค รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

4) เน่ืองจากการสนับสนุนและการดําเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ในบางครั้งเป็นไปในลักษณะของการจัดต้ังกลุ่มขึ้นมาใหม่ในชุมชน ซึ่งอาจทําให้ทุนชุมชน (social capital)  
มีความอ่อนแอลง เน่ืองจาก แต่ละกลุ่มจะมุ่งทํางานให้กับกลุ่มของตนเองมากขึ้นจึงไม่มีเวลามาทํางานสาธารณะ
ร่วมกัน และขาดจิตสาธารณะในการทํางานในลักษณะของการเช่ือมโยงเครือข่าย ดังน้ัน การเข้าไปสนับสนุน
และดําเนินโครงการต่างๆ จึงควรเป็นไปในลักษณะของการเสริมให้ชุมชนมีทุนสังคมท่ีเข้มแข็งมากขึ้น  
ผ่านการทํางานร่วมกันในลักษณะของการเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกันแทนการทํางานเป็นกลุ่มหรือแบ่งแยก 
การทํางานภายในชุมชนเดียวกัน 

5) เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว และรับรู้ถึงการดูแลแหล่งท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ในท้องถิ่นเป็นสองสิ่งที่คนท้องถิ่นให้ความสําคัญในอันดับแรก ดังน้ันหากต้องการกระตุ้นให้คนท้องถิ่นเข้ามา 
มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของท้องถิ่น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรเปิด
โอกาสและจัดเวทีให้คนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการและการดําเนินงาน รวมท้ังการให้ข้อมูลกับ 
คนท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของการให้
ข้อมูลเก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
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6) เน่ืองจากการให้ข้อมูลและความรู้ทําให้ผู้ เย่ียมเยือนมีมุมมองที่ ดีต่อการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ (โดยเฉพาะในเร่ืองของความตระหนักต่อการยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่นกับ
นักท่องเที่ยว) และการให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทาง 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการรับรู้เก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวและการรับรู้เก่ียวกับการดําเนินงานของจุดหมาย
ปลายทาง จะช่วยให้ผู้เย่ียมเยือนมีพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในขณะท่ีไปเยือนจุดหมายปลายทาง และ
มีผลต่อเน่ืองต่อการเลือกจุดหมายปลายทางที่มีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังน้ัน ภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องจึงควรมีการจัดทําและเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น คลิปวิดีโอ การสื่อสารผ่าน
สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย (social media) การใช้อินฟูลเอนเซอร์ (influencer) ฯลฯ ที่สามารถสื่อสารได้โดยตรง
กับนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจ เป็นต้น 
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