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บทสรปุสำหรบัผูบ้รหิาร 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตนำมาซึ่งรายได้และ

ก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมากและต่อเนื่องเป็นเวลานาน การระบาดของโรคโควิด - 19 ได้สร้างความ
เสียหายให้กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตอย่างหนัก ภาครัฐบาลและภาคเอกชนจึงมีนโยบาย
สร้างความร่วมมือเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและปรับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด
ให้สามารถรองรับสถานการณ์อื ่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายภาคหน้า  รวมทั้งมุ ่งเน้นการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวท่ียั่งยืน 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism: RT ) เป็นหนึ่งในแนวคิดท่องเที่ยววิถี
ใหม่ (New Normal) ท่ีสามารถลดผลกระทบเชิงลบ (minimize negative impacts) ของการท่องเท่ียว 
และเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ชุมชน
และคนท้องถิ่นรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างช่วยกันลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและพื้นที่ท่องเท่ียว จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ 
ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน โดยใช้กรณีศึกษาย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย 1) ประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มท่ีเกิดจากการจัดการและ/การดำเนินงานตาม
แนวทางของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเท่ียว 2) ศึกษาปัจจัยท่ีเป็น
สาเหตุในการอธิบายการสนับสนุนการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นท่ีพำนักอาศัยย่านเมืองเก่า
จังหวัดภูเก็ตท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 3 ) ค้นหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการกระตุ้นให้ผู้เยี่ยม
เยือน (ชาวไทย) มีพฤติกรรมและตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางท่ีมีการจัดการและ/การดำเนินงานตามแนว
ทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 4) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และเครื่องมือ ท่ีช่วยกระตุ้นและ/
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการและ/การดำเนินงานท่ีเป็นการพัฒนาตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

       การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ  เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน คนในชุมชน และเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาท
สำคัญในการบริหารการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าและการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
จากคนท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมเยือน  

  ผลการศึกษาพบว่าในการดำเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีต้องแบก
รับและผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดจากการดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานมีมูลค่าเล็กน้อย โดยการดำเนินกิจกรรม

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
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ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้ประกอบการ ชุมชน และอปท มีการลงทุนสูงในช่วงแรกในโครงการต่าง ๆ และ
สามารถสร้างคุณค่าและผลตอบแทนระยะยาวทั้งในรูปแบบท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินซึ่งในที่สุดสามารถ
สร้างผลประโยชน์ท่ีมีคุณค่าและมีอัตลักษณ์รวมท้ังสามารถสนับสนุนต่อยอดกิจกรรมของท้องถิ่นนำมาซึ่งการ
เพิ่มมูลค่าและดึงดูดผู้มาเยือนได้ในอนาคต คนท้องถิ่นในย่านเมืองเก่ามีมุมมองที่ดีต่อการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ มีการรับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นยินดีสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่น  นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนมีส่วนเข้ามาช่วยในการตัดสินใจต่อการพัฒนารวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม  มรดกทางวัฒนธรรม สร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวโดย
การเช่ือมโยงกับประเพณีวัฒนธรรมและสังคมในท้องถิ่น ในกรณีของผู้มาเยือนจากการวิเคราะห์แบบจำลอง
สมการโครงสร้าง ( Structural Equation Model: SEM)  ในกรณีของย่านเมืองเก่าพบว่า “พฤติกรรมท่ี
รับผิดชอบของผู้มาเยี่ยมเยือน” มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเลือกจุดหมายปลายทาง” ซึ่ง
หมายความว่า ผู้มาเยือน ที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จะไม่เลือกมาเยือนย่านเมืองเก่า อาจ
เนื่องมาจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูเก็ตส่วนใหญ่ต้องการมาเที่ยวทะเล ย่านเมืองเก่าเป็นเพียงหนึ่งหมุด
หมายท่ีต้องแวะสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย จึงไม่ได้เน้นเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมรวมถึงการคำนึงถึงการลด
ผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดขึ้นมากนัก 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาจะนำไปใช้ประกอบในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และการ
พัฒนาตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท่ีจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเท่ียวและความยั่งยืนของการท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าในอนาคต 

 

คำสำคัญ: การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ, การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน, ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต 
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Executive Summary 
The tourism industry is an important economic pillar of Phuket, bringing in huge 

amounts of income and continual employment for a long time. The COVID-19  outbreak has 
seriously damaged Phuket's tourism industry. The government and private sectors therefore 
have a policy to create cooperation to help stimulate the province's economy and adjust the 
province's industrial development guidelines to be able to support other situations that may 
arise in the future including focusing on sustainable tourism development 

Responsible tourism (RT) is one of the New Normal tourism concepts that can 
minimize negative impacts of tourism. RT is a form of tourism that stakeholders whether 
entrepreneurs’ communities and locals as well as tourists are helping to reduce the negative 
impact of tourism and promoting activities that have a positive impact on communities and 
tourism areas. It can be seen that responsible tourism is a form of tourism that will enable 
sustainable development of tourist attractions. 

This study is part of the project “The Effect of Responsible Tourism management 
on Business, Community and Visitors” using a case study of the old town of Phuket. 
The objectives of this study were 1) to assess the incremental cost-benefit arising from 
the management and/operation in accordance with the guideline of responsible 
tourism among tourism stakeholders; 2 )  to study the causal factors to explain, 
supporting responsible tourism for locals resident in destinations with responsible 
tourism activities 3 )  to  identify influencing factors in motivating visitors (Thais) to 
behave and make decisions about managed destinations and/ Implementation of 
responsible tourism guidelines. 4 )  recommend policies, measures and tools. to 
stimulate and/support to promote management and/operation that is developed 
according to responsible tourism guidelines. 

this study It is a mix method study between qualitative and quantitative research. For 
qualitative research, an in-depth interview and focus group are conducted for entrepreneurs, 
community leaders, people in the community and the Phuket municipality (one of the key 
players in tourism management in the Old Town).  For quantitative research, questionnaires 
were collected from local residents and visitors. 



ง 

 

  The results of the study revealed that in conducting responsible tourism activities there 
is a marginal cost to bear and the net return incurred from operating activities is minimal for 
carrying out responsible activities. There was a high investment in the early stages in various 
projects, however, it can generate long-term value and returns in both monetary and non-
monetary form, which ultimately can generate valuable and unique benefits, and also can 
support local activities, resulting in increased value and attract future visitors. The results found 
that the local residents in the old town have a positive outlook on responsible tourism. There 
was a good level of awareness and participation in local tourism activities, and have a high 
level of satisfaction with the quality of life. Awareness and quality of life of residents are factors 
that encourages local people to be willing to support local tourism activities. It was also found 
that the community played a part in the decision-making on the development and promoted 
the conservation of architecture, cultural heritage, create a fun and enjoyable experience for 
tourists by connecting with local traditions, culture and society. In case of visitors, the analysis 
of the Structural Equation Model (SEM) was used.  The result found that “Responsible visitor 
behavior” is inversely related to destination selection” meaning that visitors with responsible 
tourism behavior will not choose to visit the old town Phuket.  This may be because most of 
the tourists who come to Phuket want to go to the beach. The old town is just one of the 
must-visit destinations for Thai tourists. Therefore, it does not focus much on participation in 
activities, and the reduction of negative impacts that occur. 

The results of the study will be used to provide recommendations for policies, measures 
and developments in accordance with the responsible tourism approach that will lead to 
increased tourism competitiveness and sustainability of tourism. Travel to the Old Town in 
the future 

 

Keywords: Responsible Tourism, Sustainable Tourism, Phuket Old Tow
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บทที ่1 บทนำ 
 

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา 

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในภูเก็ตเติบโตอย่างรวดเร็วก่อนทศวรรษ 1970 และชะลอตัวลงในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1970 – 1990 ใบอนุญาตสิทธิบัตรการทำเหมืองทั้งหมดได้หมดอายุลงตั้งแต่ปี 2014 ทำให้หลุมขุดเก่า
กลายเป็นแหล่งน้ำในเมือง เป็นแหล่งน้ำท่ีสำคัญในช่วงฤดูการขาดแคลนน้ำ และสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ 
(พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่) การพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตเริ่มหลังจากหมดยุคความรุ่งเรืองของเหมืองแร่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ได้ริเริ่มการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย โดยระบุถึงการพัฒนาและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ ในศูนย์กลางภูมิภาค จังหวัดภูเก็ตซึ่ง
เป็นศูนย์กลางสำคัญแห่งหนึ่งท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในส่วนต่าง ๆ อาทิ สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง 
และการสื่อสาร เช่น การระดมทุนเพื่อสร้างถนน สนามบิน และท่าเรือน้ำลึก นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบาย
สนับสนุนให้ภูมิภาคอันดามัน รวมทั้งภูเก็ต กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝ่ังระดับ
โลก  

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัดภูเก็ต ทั้งด้านการสร้างรายได้และการจ้างงานรวมไปถึงการก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชน   
ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตมีความได้เปรียบในเรื่ องความสวยงามของท้องทะเลและมีทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยธรรมอันสวยงาม และที ่สำคัญคือภูเก็ตได้เป็นเมืองแรกของไทย   เมืองแรกของ
อาเซียน  เป็นหนึ่งใน ๑๘ เมืองท่ัวโลก ท่ีได้รับประกาศยกย่องเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารจากยูเนสโก 
ภูเก็ตจึงเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหลักที่สร้างรายได้ภาคการ
ท่องเท่ียวให้กับประเทศไทยสะท้อนได้จากจำนวนและรายได้จากการท่องเท่ียว จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนนักท่องเท่ียว
จำนวน 14.4 ล้านคน1 ทำรายได้ให้ประเทศ 4 แสนล้านบาทต่อปี มีเที่ยวบินมากกว่า 120,000 เที่ยวจากประเทศ
ต่าง ๆ สู่ภูเก็ต อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยังทำให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น 323,219 ตำแหน่ง นำไปสู่ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products: GPP) ถึง 245,958 ล้านบาทต่อปี2  ภาคบริการซึ่งมีสัดส่วนสูงกว่า
ร้อยละ 80 ของ GPP โรงแรมและร้านอาหารในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 41.9 ของ GPP จังหวัดภูเก็ต ถือว่าจังหวัด
ภูเก็ตประประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัดในด้านการเพิ่มขึ้นของรายรับและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
1 ขอ้มูลปี 2562 ที่มา:  ส านักงานการคลงัจงัหวดัภูเก็ต. 2562. รายงานประมาณการเศรษฐกจิจงัหวดัภูเก็ต. หน้า 7. Available:  
   https://www.cgd.go.th/ Accessed 14 มถุินายน 2563. 
2 เล่มเดยีวกัน, หน้า 16 
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 แต่การท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตก็มีปัญหาเนื่องจากพึ่งพิงเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียวและพึ่งพิงตลาด
ต่างประเทศมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 (statistic)  

การระบาดของโรคโควิด - 19 ได้สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตอย่าง
หนักเนื่องจากพึ่งพาเศรษฐกิจขาเดียวและรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
จึงมีนโยบายสร้างความร่วมมือเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและปรับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
จังหวัดให้สามารถรองรับสถานการณ์อื ่น ๆ  ที ่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายภาคหน้า  รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวท่ียั่งยืน มุ่งเน้นความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวที่มีต่อสังคม-วัฒนธรรม แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะ 5 ปี มีประเด็นการพัฒนาท่ี
มุ่งเน้นสนับสนุนและพัฒนาการท่องเท่ียวเน้นคุณค่าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้น พัฒนาและฟื้นฟูโครงสร้าง
พื้นฐาน ส่ิงอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัย พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์การ
ท่องเท่ียวที่สร้างสรรค์ หลากหลาย ตอบสนองการท่องเที่ยววิถีใหม่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการ
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism: RT ) เป็นหนึ่งในแนวทางที่สามารถลด
ผลกระทบเชิงลบ (minimize negative impacts) ของการท่องเที่ยว และเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ชุมชนและต่างยินดีรับผิดชอบต่อผลกระทบ
ภายนอกท่ีเป็นต้นทุนของการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวก็มีพฤติกรรมที่รับผิดชอบจะยินดีจ่ายเพิ่ มขึ้นเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ
ตนเอง (Camilleri, 2016 ; Kim, Park, Reisinger and Lee, 2018 ; Zagonari, 2019) จะเห็นได้ว่าการ
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งท่ีจะทำให้แหล่งท่องเท่ียวมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Goodwin, 2002; 2011; Paul and Rupesh, 2014; Stoffelen, Adiyia, Vanneste and Kotze, 
2020). จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน (sustainable tourism) เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญทั้ง
ในระดับนานาชาติระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นในการสร้างสมดุลในสามมิติที ่สำคัญ ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม (Dredge, 2008; Mathew and Sreejesh, 2017)และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียบนพื้นฐานของการเพิ่มผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม คำนึงถึงผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและอนาคตและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยว  
(UNDP and WTO, 2005) 

จากการทบทวนวรรณกรรมของ ดร.อัครพงศ์ และคณะ (2021) พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนมักมุ่งเน้นและให้สำคัญกับมิติทางด้านส่ิงแวดล้อมเป็นสำคัญ (Robinot and Giannelloni 
2010; Ballantyne, Packer and Falk, 2011; Lee, Jan and Yang; 2013; Caruana, Glozer, Crane and 
McCabe, 2014) ขณะท่ีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับ
มิติทางด้านสังคม (Davis, Green and Reed, 2009; Dolnicar, 2010; Ballantyne Packer and Falk, 2011; Lee, 
Jan and Yang, 2013; Zgolli and Zaiem, 2018) ซึ่งการมีส่วนร่วมทางสังคม (social engagement)  
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ณ จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว และการที่นักท่องเที่ยวมีความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(concern with sustainable tourism) เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของจุดหมายปลายทางท่ีตนไปเยือนหรือไปท่องเท่ียว (Gonzalez, Korchia, Menuet and 
Urbain, 2009; Diallo et al., 2015; Zgolli and Zaiem, 2018) เนื่องจาก การท่องเท่ียวรูปแบบนี้มีเป้าหมายสำคัญ
ที่จะลดผลกระทบเชิงลบ (negative impact minimization) ของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคม-วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม (Goodwin, 2002; 2011; Frey and George, 2010; Mathew and Sreejesh, 2017; Yoon, Jeong, 
Chon and Yoon, 2019) นอกจากนี้จากการทบทวนการศึกษาในอดีตในประเทศไทยของ ดร อัครพงศ์ และคณะ
(2021)  พบช่องว่างทางความรู้ท่ีจะนำไปสู่การวางแนวทางเชิงนโยบายและการปฏิบัติท่ีสำคัญคือ ในประเทศไทยยัง
ขาดงานศึกษาเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงต้นทุน-ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการตามแนว
ทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ อย่างเช่น หากภาคเอกชน (หรือผู้ประกอบการ) มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความยั่งยืน
โดยใช้การดำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility: CSR) ในโครงการ
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม แต่ขณะเดียวกันการดำเนินกิจกรรมท่องเท่ียวของผู้ประกอบการรายนี้ก็ยังคงสร้างปัญหาหรือมี
ผลกระทบเชิงลบบางประการต่อสังคม เนื่องจากไม่มีการจัดการท่ีรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว (หรือราคา/มูลค่าท่ี
นักท่องเที ่ยวจ่าย) เพื ่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที ่เกิดขึ ้นจากการท่องเที ่ยวของตนเอง  
(นักท่องเที่ยวยินดีแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแทนการผลักภาระให้กับสังคม หรือชุมชน หรือผู้ให้บริการ ) 
และความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบกับการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียว รวมถึงปัจจัยต่าง 
ๆ ที่กระตุ้นและ/มีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งการศึกษานี้พยายามประยุกต์ใช้
แนวคิดและทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวในการเติมเต็มความรู้ให้กับช่องว่างดังกล่าว ด้วยการ
การศึกษาถึงผลของการจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างธุรกิจ 
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้เยี่ยมเยือน  

การศึกษาในครั้งนี้ใช้ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตเป็นกรณีศึกษาและต้องการตอบคำถามที่สำคัญว่า การ
จัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีต้นทุน-ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเท่ียวอย่างไร 
และการจัดการตามแนวทางด ังกล่าวสามารถเพ ิ ่มคุณค ่า (ม ูลค่า) ให้ก ับผลิตภัณฑ์ (และ/กิจกรรม)  
การท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใดโดยใช้ข้อมูลที่มาจากการศึกษาทั้งทางด้านอุปทานและอุปสงค์ โดยในด้านอุปทาน
จำเป็นการศึกษาต้นทุน-ผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม (marginal cost and marginal revenue/benefit) ที่เกิดกับผู้มี
ส ่วนได้ส ่วนเสียก ับการจัดการการท่องเที ่ยวอย ่างร ับผิดชอบและผลกระทบที ่ม ีต ่อค ุณภาพชี ว ิตของ 
คนท้องถิ่นท่ีพำนักอาศัยในจุดหมายปลายทางท่ีมีการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ขณะท่ีการศึกษาด้านอุปสงค์จะเป็น
การศึกษาเพื่อประเมินถึงมูลค่าข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ช่วยในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมและตัดสินใจ
เลือกท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือจุดหมายปลายทางที่มีการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การศึกษาจะนำไปใช้ประกอบในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และการพัฒนาตามแนวทางการ
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ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท่ีจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวและความยั่งยืนของ
การท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) ประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที ่เกิดจากการจัดการและ/การดำเนินงานตามแนวทาง 
ของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเท่ียว  

2) ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุในการอธิบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นท่ี
พำนักอาศัยในจุดหมายปลายทางท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ  

3) ค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกระตุ้นให้ผู ้เยี ่ยมเยือน (ชาวไทย) มีพฤติกรรมและตัดสินใจเลือก
จุดหมายปลายทางท่ีมีการจัดการและ/การดำเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

4) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และเครื่องมือ ท่ีช่วยกระตุ้นและ/สนับสนุนส่งเสริมการจัดการและ/การ
ดำเนินงานท่ีเป็นการพัฒนาตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้ประกอบการ ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษามีข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับ
ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการจัดการและ/การพัฒนาการท่องเที่ยวของตนเอง เพื่อให้เกิดผล
กระทบเชิงลบน้อยลงกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงการร่วมกันสร้างมูลค่า (หรือคุณค่า) ให้กับกิจกรรมและ/บริการการ
ท่องเที่ยว ที่จะนำมาสู่การเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่นอื่น ๆ ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ใน
อนาคต 

2) เกิดการเรียนรู้และนำแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปใช้ในการดำเนินงานและ/
จัดการการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีสนใจ ซึ่งจะนำมาสู่การใช้ทรัพยากรท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนใน
อนาคต   

3) เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และเครื ่องมือที ่จะช่วยกระตุ ้นและ/ส่งเสริมให้เกิด 
การจัดการและ/การพัฒนาตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ที่จะนำมาสู่การยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของไทย และการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนของไทยได้ในอนาคต 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism) ภายใต้การศึกษานี้ หมายถึง รูปแบบและ/กิจกรรม
การท่องเท่ียวท่ีสามารถลดผลกระทบเชิงลบของการท่องเท่ียวและ/ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนย่านเมือง
เก่าภูเก็ตของการท่องเที่ยวทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  โดยกิจกรรมและ/จุดหมาย
ปลายทางท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของการศึกษานี้ มีลักษณะท่ีสำคัญ 2  ประการ 
ได้แก่ 

1) รูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเท่ียวนั้นต้องสามารถลดผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวและ/
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและ/พื้นท่ีท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบ
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ทางเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยคนในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตรับรู้ถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นดังกล่าว 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น ๆ  สามารถรับรู้และอธิบายต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากรูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นการจัดการและ/การดำเนินงานตามแนว
ทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

โดยรูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท่ีเป็นเป้าหมายภายใต้การศึกษานี้มีการดำเนินการ
และให้บริการแก่ผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเท่ียวและนักทัศนาจร) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 3 ระดับ คือ ผู้ประกอบการ 
ชุมชนที่มีการท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนึ่งใน
หน่วยงานท่ีมีบทบาทสำคัญในการจัดการการท่องเท่ียว ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี ้

1) ระดับผู้ประกอบการที่ให้บริการที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ที่พักแรม (โรงแรม/เกสต์เฮ้าส์) 
ร้านอาหาร การนำเที่ยว เป็นต้น หากผู้ประกอบการมีการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(corporate social responsibility: CSR) กิจกรรมนั้นต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามนิยามของการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบของการศึกษานี้ 

2) ระดับชุมชนที่มีการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ/การท่องเที่ยวในชุมชน 
โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามนิยามของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบขอ ง
การศึกษานี้ และจะต้องสามารถประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์ และการแบ่งสันปันส่วนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
เชิงประจักษ์ได้ 

3) ระดับจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนึ่งในหน่วยงาน 
ท่ีมีบทบาทสำคัญในการจัดการท่องเท่ียว โดยกิจกรรมและ/การจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับท่องเท่ียวต้องเป็นรูปแบบการ
จัดการที่อยู ่ภายใต้ขอบเขตตามนิยามของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของการศึกษานี้ และในการศึกษาจะให้
ความสำคัญกับการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับความสามารถในการรองรับ (carrying capacity: 
CC) ในเรื่องขยะ และน้ำ (น้ำใช้และน้ำเสีย) หรือประเด็นอื่น ๆ ตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำหรับทางด้านอุปสงค์หรือผู้ใช้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พิจารณาจากผู้เยี่ยมเยอืน 
(visitors) ทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยว (tourists) และนักทัศนาจร (excursionists) เฉพาะที่เป็นคนไทย ซึ่งต้องรับรู้และ
ใช้บริการกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ณ  ย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต 

1.5 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

การศึกษานี้มีกรอบแนวคิดของการศึกษาในภาพรวมดังแสดงในภาพที่ 1.1 เป็นการศึกษาทั้งทางด้าน
อุปทานและอุปสงค์ โดยทางด้านอุปทานจะรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต 
ได้แก่ ผู้ประกอบการ ชุมชน (รวมถึงคนท้องถิ่น) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางด้านอุปสงค์จะเป็นการ
เก็บแบบสอบถามจากผู้มาเยือนย่านเมืองเก่า โดยมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้น จูงใจ และส่งเสริมให้เกิดการจัดการและ/การ
พัฒนาตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (ท้ังในส่วนของผู้ประกอบการ ชุมชน/ท้องถิ่น และนักท่องเท่ียว) 
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นโยบาย มาตรการ  
และเครือ่งมอืที่ชว่ย

กระตุน้และ/สง่เสรมิให้
เกิด 

การจดัการและ/การ

ผูเ้ยีย่มเยอืนยนิดรีบัผดิชอบ 
ตน้ทนุจาก externalities 
ศึกษาปัจจัยที ่มีอิทธิพลกระตุ ้นให้ 
ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรมและตัดสินใจ
เลือกท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

 

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งยนิดี
รบัผดิชอบ 

ตน้ทนุจาก externalities 
1. ประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

จากการจัดการและ/การดำเนินงาน
ตามแนวทางการท่องเท ี ่ยวอย ่ าง
รับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีกับ
การท่องเที่ยว  

2. ค้นหาปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับบริการท่องเที่ยวยินดีแบก
ร ั บและร ั บผ ิ ดชอบต ้ นท ุ นจาก 
externalities ที่เกิดจากการให้บริการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนการ

 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในภาพรวมของการศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบจำลองตามสมมติฐานของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลกระตุ้นให้ผู้เยี ่ยมเยือนมี
พฤติกรรมและตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท่ีย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตดังแสดงในภาพท่ี 1.2  

 

ภาพที่ 1.2 แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการเลือกจุดหมาย
ปลายทางอย่างรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือนย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

การเลือก 
มาเยือนย่านเมอืงเก่า

จงัหวัดภเูกต็ 
พฤตกิรรมรบัผดิชอบ

ของผูเ้ยีย่มเยอืน 

การรับรูถ้งึการจัดการ
ท่องเที่ยวอยา่ง

รบัผดิชอบ 

ความตระหนกัต่อ 
การทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยืน 

การใหค้วามสำคญักบั 
การมสีว่นรว่มในสงัคม 
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จากแบบจำลองภาพท่ี 1.2 ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร ซึ่งมีนิยามพอสังเขป ดังนี ้

ตัวแปรที่ 1: ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง ความรู้สึกของผู้เยี่ยมเยือน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างรู ้คุณค่าและเหมาะสม และรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น  
จากการท่องเท่ียวโดยเฉพาะในประเด็นของส่ิงแวดล้อม 

ตัวแปรที่ 2: การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม หมายถึง การที่ผู้เยี่ยมเยือนมีความ
กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ห่วงใย และแบ่งปันกับสังคม รวมถึงการความตระหนักและความสนใจสิ่งต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นภายในสังคม 

ตัวแปรที่ 3: การรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การที่ผู้เยี่ยมเยือนรบัรู้
เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ จุดหมายปลายทางที่ไปเยือนว่า มีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวท่ีให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบเชิงลบ การแบ่งปันผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมกับการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

ตัวแปรที่ 4: พฤติกรรมรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน หมายถึง การที่ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความห่วงใยต่อผลกระทบของการท่องเท่ียวท่ีจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม โดย
ให้ความสำคัญกับการสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนและ/จุดหมายปลายทางท่ีไปเยือน 

ตัวแปรที่ 5: การเลือกจุดหมายปลายทาง หมายถึง การที่ผู ้เยี ่ยมเยือนเลือกจุดหมายปลาย 
ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง ตอบสนองต่อข้อตกลงร่วมกันหรือความคิดเห็นของผู้ร่วมเดินทาง 
(ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด) และสามารถเดินทางไปได้ 

 

ตารางที่ 1.1 วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา และที่มาของข้อมูล 

วัตถุประสงค์ แนวคิดและวิธีการศึกษา ที่มาของข้อมูล 

1. ประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์จากการ
จัดการและ/การดำเนินงานตามแนว
ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว 
ณ ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต 

- ประเมินต้นทุน ของการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียบนพื้นฐานของการประเมิน
ตามแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

- ประยุกต์แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยและ/
แรงจูงใจที่ทำให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียเลือก
จัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ณ จุดหมายปลายทางที่เป็น
กรณีศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการ 
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ  
การดำเนินงาน และการพัฒนาตาม
แนวทางการท ่องเท ี ่ ยวอย ่ าง
รับผิดชอบ 
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วัตถุประสงค์ แนวคิดและวิธีการศึกษา ที่มาของข้อมูล 

2. ศึกษาปัจจัยที ่อธิบายการสนับสนุน
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคน
ท้องถิ่นที่พำนักในจุดหมายปลายทาง
ที ่ม ีก ิจกรรมการท่องเท ี ่ยวอย ่าง
รับผิดชอบ 

วิเคราะห์และสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการ
สนับสนุนการจัดการและ/การพัฒนา
ตามแนวทางการท ่องเท ี ่ ยวอย ่ าง
รับผิดชอบของคนท้องถ่ิน  

สัมภาษณ์คนท้องถิ ่น ณ จุดหมาย
ปลายทางที่มีการจัดการและ/การ
พัฒนาตามแนวทางการท่องเที ่ยว
อย่างรับผิดชอบ 

 

 
3.  ศึกษาปัจจัยที ่มีอิทธิพลกระตุ ้นให้ผู้
เยี ่ยมเยือน (คนไทย) มีพฤติกรรมและ
ตัดสินใจท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เช ิงสาเหตุของ
ปัจจัยที ่กระตุ ้นให้เกิดพฤติกรรมการ
ท่องเท ี ่ยวอย ่างร ับผ ิดชอบและการ
ตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทาง 

สัมภาษณ์นักท่องเที ่ยวที่ใช้บริการ
การท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทาง
และ/พื้นที่เป้าหมายที่มีการจัดการ
และ/การพัฒนาตามแนวทางการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
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บทที ่2  
การทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

ภูเก็ตเมื่อประมาณ 100 กว่าปีท่ีแล้ว ไม่ได้เป็นเมืองท่องเท่ียวชายทะเลเช่นทุกวันนี้ แต่เป็นเมืองท่ีมีทรัพยากรแร่
ธาตุเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะแร่ดีบุก ซึ่งในสมัยนั้นแร่ดีบุกเป็นแร่ที่มีราคาแพง หลายประเทศมีความต้องการใช้ในการ
พัฒนาประเทศเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ทำให้ภูเก็ตมีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกเข้ามาร่วมลงทุนในเหมืองแร่และ
มีชาวจีนมาเป็นแรงงานบ้างก็ผันตัวเองมาเป็นนายเหมืองหรือพ่อค้า ภูเก็ตในตอนนั้นจึงมีวัฒนธรรมแบบตะวันตกและจีน
ผสมอยู่ การสร้างบ้านในตอนนั้นจึงมีลักษณะการผสมผสานสถาปัตยกรรมท้ังสองแบบเข้าด้วยกันกลายเป็นสถาปัตยกรรม
แบบชิโนโปรตุกีส แม้ว่าบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุกีสจะมีอยู่ด้วยกันในหลายจังหวัดในภาคใต้แต่ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มี
บ้านเรือนในลักษณะดังกล่าวอยู่เป็นจำนวนมากและยังคงอยู่ในสภาพท่ีดีท่ีสุด โดยคำว่า ชิโน (Sino) หมายถึง จีน ส่วนโปร
ตุกีส (Portuguese) หมายถึง ยุโรป (โปรตุเกส อังกฤษ ฮอลันดา ฝรั่งเศส) เมื่อรวมเป็นชิโนโปรตุกีส ก็เป็นสถาปัตยกรรมท่ี
ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปได้อย่างลงตัว การชมบ้านเมืองเก่าชิโนโปรตุกีสย่านเมืองเก่าภูเก็ตจะสะดุดตากับตึกแถวแบบ
โบราณเรียงรายสองฝ่ังถนน เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีการทำเหมืองแร่เฟื่องฟู ได้สัมผัสเสน่ห์
สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสและชมความงดงามแบบคลาสสิก ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตและชุมชนได้ร่วมกันส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเขตอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีเนื้อที่ 2.7 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วยถนน 10 สาย ได้แก่ 1) ถนนถลาง 2) ถนนพังงา  3) ถนนรัษฎา 4) ถนนดีบุก 5) ถนนกระบี่ 6) ถนน
เทพกษัตรีย์     7) ถนนภูเก็ต 8) ถนนเยาวราช 9) ถนนสตูล และ 10) ซอยรมณีย ์

สถาปัตยกรรม ชิโนโปรตุกีส (Sino-Portuguese) แบ่งเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ ตึกแถว ที่คนภูเก็ตเรียกว่า 
“เตียมฉู่” มีลักษณะเป็นอาคารพักอาศัยกึ่งพาณิชย์ลักษณะลึกและแคบ มีทางเดินด้านหน้าท่ีเรียกว่า “หง่อคาขี่” และ
อีกรูปแบบคือ “อั่งม้อหลาว” หรือคฤหาสน์ของนายเหมืองชาวจีน อั่งม้อ แปลว่า ฝรั่ง หรือชาวต่างชาติ หลาว แปลว่า 
ตึกคอนกรีต ซึ่งปัจจุบันบางแห่งได้แปรเปล่ียนเป็นร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ แต่ก็ยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมในอดีต
อันทรงคุณค่า นอกจากนี้ยังมีประเพณีและขนบธรรมเนียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาหารท่ีมีอัตลักษณ์ในการหลอม
รวมวัฒนธรรมท้ังจากจีนฮกเกี้ยน มลายู และท้องถิ่นเดิม ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐมีการผลักดันจังหวัดภูเก็ตจนได้รับ
การยกย่องเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจากยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นหนึ่งใน 18 เมืองของโลก ที่โดดเด่น
ด้านอาหาร อาทิ หมูฮ่อง เส่วโบ๋ย (ต่ิมซำภูเก็ต) ข้าวยำ หมี่หุ้นน้ำซุปกระดูกหมู โลบะ โอ้วต้าว ขนมอาโป้ง ป่าวล้าง โอ้ว
เอ๋ว บูหลูหรือขนมไข่ เป็นต้น ภายในย่านเมืองเก่าภูเก็ตยังเต็มไปด้วยสตรีทอาร์ทที่โดดเด่นด้วยกลิ่นอายวิถีชีวิตและ
ประเพณีท้องถิ่น เช่น อาแปะขายโอต้าว อาม่ากำลังจะไปวัด รูปนกหลากสีสันที่แฝงไปด้วยขนมหลากหลายชนิด 
รูปภาพน้องมาร์ด้ีในชุดเต่าแดงแหง่เทศกาลพ้อต่อ ฯลฯ 
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ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 170 ปี ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต มีเนื้อที่ราว 210 ไร่ (คณะการบริหารและการท่องเที่ยว, 2561) ทิศเหนือจดถนนดีบุก ทิศ
ตะวันออกจดถนนเทพกษัตรี ทิศตะวันตกจดถนนเยาวราช ทิศใต้จดถนนพังงาบริเวณเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์  (ศิ
รินทร์ สังข์ทอง และอารีย์ฏา ถิรสัตยาพิทักษ์, 2562) 

ภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต 

 
ท่ีมา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2556) 

ตามประวัติการพัฒนาโดยกรมศิลปากร (2530) อธิบายไว้ว่าย่านนี้เป็นชุมชนเมืองในสมัยรัชกาลท่ี 4 เมื่อ
ปี พ.ศ. 2392 หลวงพิทักษ์ทวีปได้เป็นเจ้าเมืองภูเก็ต จึงได้ย้ายเมืองจากบ้านเก็ตโฮ่ (อำเภอกะทู้ในปัจจุบัน) ซึ่ง
เป็นแหล่งแร่ดีบุกเช่นกัน มาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านทุ่งคาซึ่งก็คือเมืองภูเก็ตในปัจจุบัน ด้วยชัยภูมิที่ตั้งเป็นแหล่งแร่
ดีบุกใกล้ปากอ่าวทุ่งคาและมีลำคลองบางใหญ่ไหลผ่านเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ และเป็นสถานีการค้าสินแร่ดีบุก 
จึงก่อเกิดเป็นชุมชนท่ีประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเช้ือชาติเข้ามาต้ังถิ่นฐานนำมาซึ่งพหุสังคมทางวัฒนธรรมเกิด
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มีวิถีชุมชน ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมสืบทอดกันมายาวนาน 

การผสมผสานวัฒนธรรมของเมืองภูเก็ตยังคงหลงเหลือและสืบทอดมาจนปัจจุบัน โดยหลักฐานท่ีเห็นได้
ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะของการผสมผสานจากหลายอิทธิพล ทั้งจากจีน มาเลย์ อาหรับ 
ยุโรป รวมทั้งของไทยด้วย ซึ่งการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่สำคัญนั้นอยู่ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2405 เมื่อแรกต้ัง
เมืองจนถึงราว พ.ศ. 2490 โดยมีอาคารตึกแถวที่ตั้งอยู่ตามถนนสายต่าง ๆ ผสมผสานกับคฤหาสน์และอาคาร
พาณิชย์ท่ีพบเห็นได้ท่ัวพื้นท่ีในย่านเมืองเก่า นอกจากนี้โครงสร้างผังเมืองท่ีเป็นย่านการค้าก็ยังดำรงรักษาไว้ให้มี
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ลักษณะเหมือนกับในอดีต ถึงแม้จะมีการเปล่ียนแปลงไปบ้างแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของการวางผังเมืองไว้อย่างเดิม 
(ตรีชาติ เลาหนูแก้ว, 2556) 

สำหรับการท่องเที่ยวในย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถเทียบเคียงได้กับคำนิยาม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism) เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็น
พื้นท่ีท่ียังรักษาเอกลักษณ์ด้านอาคารสถาปัตยกรรมซึ่งต้ังอยู่ท้ังสองข้างทางของถนนถลาง ถนนดีบุก และกระจัด
กระจายตามถนนพังงา กระบี่ และเยาวราช (คณะการบริการและการท่องเท่ียว, 2561) วิวัฒนาการการท่องเท่ียว
ในย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตได้ถูกศึกษาโดย ศิรินทร์ สังข์ทอง และอารีย์ฏา ถิรสัตยาพิทักษ์ (2562) ซึ่งพบว่าท่ี
ผ่านมากิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าคือการเดินชมอาคารบ้านเรือน และสถาปัตยกรรมที่ทรุด
โทรมไปตามกาลเวลา จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้เข้ามา
ผลักดันการท่องเท่ียวในพื้นท่ีนี้อย่างจริงจัง รวมท้ังปรับปรุงทัศนียภาพเพื่ออนุรักษ์พื้นท่ีย่านเมืองเก่า นอกจากนี้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังได้จัดให้มีงาน “หลาดใหญ่” เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ และงาน “ตรุษจีน ย้อน
อดีตเมืองภูเก็ต” เป็นประจำทุกปีเพื ่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต       
ทำให้คนในชุมชนตระหนักและรับรู้รวมถึงทำให้ผู้มาเยือนเข้าใจถึงรากเหง้าวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชน 
เข้าใจถึงรากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 

โครงการถนนน่าเดิน “หลาดใหญ่” เป็นถนนคนเดินที่จัดขึ ้นทุกวันอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้
ประชาชนในพื้นที่และผู้มาเยือนได้มาสัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมือง การแต่งกายด้วย    
ชุดพื้นเมือง รวมทั้งมีการเล่าเรื่องวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  บนถนนน่าเดิน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 
โซนกิจกรรม โซนของที่ระลึก โซนของนักเรียน นักศึกษา และโซนจำหน่ายอาหาร จากรายงานของเทศบาลนคร
ภูเก็ต (2561) พบว่าก่อนผลกระทบจากสถาณการณ์โควิด โครงการถนนน่าเดิน “หลาดใหญ่” มีผู้เยี่ยมเยือน โดย
เฉล่ียวันละ 4,844 คน ร้อยละ 83 เป็นนักทัศนาจร และอีกร้อยละ 17 เป็น นักท่องเท่ียว   กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที ่เกิดขึ ้นในโครงการนี ้ก ่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สร้างผลกระทบสุทธิกว่า (Total Net Impact) 
6,302,028 บาท บาทต่อวันในจังหวัดภูเก็ต 
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งาน “ตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต” เป็นเทศกาลท่ีทางเทศบาลนครภูเก็ตและชุมชนย่านเมืองเก่าร่วมใจ
กันจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์อาคารเก่าและส่งเสริมการท่องเท่ียว ในงานจะมีขบวนแห่ท่ีรวบรวม
ศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นมานำเสนอผ่านรูปขบวนอันสวยงาม  นิทรรศการท้องถิ่น และการออกร้านจำหน่าย
อาหารพื้นเมือง  เป็นต้น จากรายงานการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ตปี  2561 พบว่างาน “ตรุษจีน ย้อนอดีต
เมืองภูเก็ต”ในปี2561 สามารถดึงดูดผู้ร่วมงานได้กว่า 10,553 คนต่อวัน ร้อยละ 88 เป็นนักทัศนาจร อีกร้อยละ 
12 เป็น นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจสร้างเงินสะพัด (Total Net Impact) กว่า 7,020,918 
บาทต่อวันในจังหวัดภูเก็ต 

2.2 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable tourism) 

2.2.1 แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

          การพัฒนาแบบยั่งยืน คือการพัฒนาที่สามารถจะบรรลุความต้องการทั้งหลายในปัจจุบัน โดยไม่ทำให้
เกิดผลเสียหายต่อความสามารถในการพัฒนาของคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต โดยความยั่งยืนดังกล่าวประกอบด้วย 
ความยั่งยืนทางความยั ่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมและสังคม ดังแสดงในภาพที่ 2.2  (CREM BV & 
Rainforest Alliance., 2005; UN World Commission on Environment and Development) ซึ่ ง ก า ร
พัฒนาการท่องเท่ียวทียั่งยืนควรมีความสมดุลท้ัง 3 มิติ คือ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องจะต้องรับรู ้และมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา อาศัยกระบวนการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการ
วางแผน การดำเนินงานและการติดตามผลกระทบจากการดำเนินการทั้งนี้เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีรวมทั ้งสามารถอนุร ักษ์และเพิ ่มโอกาสสำหรับอนาคต 
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องสามารถรักษาระดับความพอใจที่สูงของนักท่องเที่ยวไว้ให้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการยกระดับการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
แนวการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (UNWTO 2007) 
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ภาพที่ 2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวทียั่งยืน 

 
 

 

ท่ีมา: SNV (2009) 

      

ภาพที่ 2.3 แสดงถึงกลไกของการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรมีจุดเริ ่มต้นที่การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ มีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการมีความร่วมมือระหว่างกนั 
ซึ่งเกิดขึ้นผ่านการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและการประสานงานระหว่างกัน โดยกลไกกระบวนการเหล่านี้ เป็น
แนวคิดของการใช้กลไกของการเรียนรู้มาเป็นกลไกการขับเคลื่อน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย 
Schianetz และคณะ (2009) 
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ภาพที่ 2.3 กลไกของการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ท่ีมา: Schianetz และคณะ (2009) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบเป็นเส้นทางนึงท่ีจะนำมาซึ่งการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน (Godfrey, 1998; Stanford, 2006; Zgolli and Zaiem, 2018; Zagonari, 2019)  ดร อัครพงศ์และ
คณะได้เสนอแนวคิด foresight ฉายภาพอนาคตของการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีมุ่งสู่ความยั่งยืน ดังภาพท่ี 2.4 
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ภาพที่ 2.4 แนวคิด foresight ฉายภาพอนาคตของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:  ดร อัครพงศ์ และคณะ (2565) 

 

2.2.2 เป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือความต้องการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องพร้อมกับหาแนว
ทางการอยู่ร่วมกันของการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น ในขณะที่คงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สำหรับคนรุ่นหลัง 
(TIIS 2022) (https://www.nstda-tiis.or.th)  เป้าหมายของวาระการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั ่งยืน (Agenda 
Sustainable Tourism) คือการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้นการลดผลกระทบทางลบของการท่องเที่ยวต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและมุ่งเน้นพัฒนาท่องเที่ยวโดยสร้างผลกระทบในทางบวกให้มากที่สุด โดยมี
เป้าหมาย 12 ประการคือ 

1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ: โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชน

และท้องถิ่นในระยะยาว 

2. การกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น: การทำให้ท้องถิ่นได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่าง

ท่ัวถึง มีการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น 

3. การจ้างงาน: การเพิ่มท้ังจำนวนงานท่ีมากขึ้นและคุณภาพของงานท่ีดีขึ้นจากกิจกรรมการท่องเท่ียว 

https://www.nstda-tiis.or.th/
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4. ความเป็นธรรมทางสังคม: มีการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่เพิ่มโอกาส รายได้ 

และการเข้าถึงบริการแก่ผู้ยากจน 

5. การตอบสนองความต้องการนักท่องเท่ียว: การส่งมอบประสบการณ์ท่ีปลอดภัย ตอบสนองความคาดหวัง

ของนักท่องเท่ียวทุกคนโดยปราศจากการแย่ง นำมาซึ่งความพึงพอใจรวมท้ังมีการคำนึงถึงความปลอดภัย

ของนักท่องเท่ียว 

6. การมีส่วนร่วมจัดการ: การมีส่วนร่วมและมีอำนาจในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการการ

ท่องเท่ียวในชุมชน 

7. คุณภาพของคนในชุมชน: การทำให้ชุมชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดีขึ้น ท้ังด้านโครงสร้างทางสังคม 

การเข้าถึงทรัพยากรและสาธารณูปโภค และหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมทางสังคม 

8. การอนุรักษ์วัฒนธรรม: การเคารพและเห็นคุณค่ามรดกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และ 

อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 

9. ความกลมกลืนทางสถาปัตยกรรม: มีการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพทางภูมิสถาปัตยกรรมและหลีกเล่ียง

การก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อมท้ังทางกายและทางสายตา 

10. ความหลากหลายทางชีวภาพ: สนับสนุนการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ ถิ่นอาศัย และลดผลกระทบต่อส่ิง

เหล่านี้ให้น้อยท่ีสุด 

11. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: การใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลนและสิ้นเปลืองให้น้อยที่สุดในการ

พัฒนาและดำเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 

12. สิ่งแวดล้อม: การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ น้ำ และดินให้น้อยที่สุด และมีวิธีการจัดการขยะที่ดีมี

ประสิทธิภาพ  

ท่ีมา: SNV (2009) 

นอกจากนี้เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั้งยืนต้องมีทำให้ชุมชนหรือท้องถิ่นมีความพึงพอใจกับการเป็น
แหล่งท่องเท่ียวซึ่งสามารถพิจารณาจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นท่ี 
(infrastructu re) เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  (วรานันต์ ตันติเวทย์ และโสมสกาว เพชรานนท์ 
2557) 

2.2.3 การศึกษาในอดีตเกี่ยวกับตัวชี้วัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

             จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตได้มีการนำเสนอตัวชี้วัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ UNWTO 
(2004) EU (2003) และ Tour Operators Initiative (2002) ได้เสนอตัวบ่งชี้ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน ดังนี้ 1) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเท่ียว 2) มีการบำบัดน้ำเสีย 3) มีระบบการจัดการ
ขยะ และ 4) มีการจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบในการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว   
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Roberts และ Tribe (2008) กำหนดตัวช้ีวัดการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเท่ียวที่ยั่งยืนของวิสาหกิจ
ขนาดย่อมในประเทศ สหราชอาณาจักร ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ 2) ความยั่งยืนทางด้านการบริการจัดการ 3) ความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อม 4) ความยั่งยืนทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (ตารางท่ี 2.1) 

ตารางที่ 2.1 ตัวชี้วัดการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวอยา่ง

ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ควรจะเป็น ตัวชี้วัด 

1. ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

ผลกำไร - การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การ
เจริญเติบโตทางธุรกิจ 

- ความรู้ทางการตลาด 

- มีความตระหนักและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ความร่วมมือทางการตลาดและการปันราคา 

- เพ่ิมจำนวนของลูกค้า 

- เพ่ิมการใช้จ่ายของลูกค้าโดยค่าเฉลี่ย 

- ค่าจ้างและเงินเดือนของลูกจ้าง 

- ค่าเฉลี่ยการใช้จ่าย 

รายได ้ท ี ่หม ุนเว ียนใน

ท้องถิ่น 
- แทนที่การนำเข้า 

- การลงทุนภายในท้องถ่ิน 

ความเชื่อถือที่มีขอบเขตบนใบอนุญาตและโควตา

นำเข้า 

- นโยบายซื้อของภายในท้องถ่ิน 

- ระดับการใช้จ่ายของเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

- เปอร ์ เซ ็ นต ์ ของส ิ นค ้ านำ เข ้ าจาก
ต่างประเทศ 

- เปอร์เซ็นต์ของสินค้าท้องถ่ินที่มีใช้ในธุรกิจ 

การจ้างงาน - ตัวเลขของการจ้างงานที่สอดคล้องกัน 

- การจ้างงานจากชุมชนท้องถ่ิน 

- การเพ่ิมและลดจำนวนของลูกจ้าง 

- เปอร์เซ็นของการถูกจ้างานในท้องถ่ิน 

คุณภาพของการจ้างงาน - ไม ่ม ีการหาผลประโยชน์จากการดูแลของ
เจ้าหน้าที่ 

- ความสอดคล ้องก ันของกฎหมายแรงงาน

แห่งชาติและกฎหมายการจ้างงาน 

- การเปรียบเทียบค่าจ้างกับธุรกิจอื่น ๆ  ใน
กลุ่มเดียวกัน 

- การจัดหาผลประโยชน์ของลูกจ้าง 
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ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวอยา่ง

ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ควรจะเป็น ตัวชี้วัด 

แรงจ ูงใจในการดำเนิน

ธุรกิจ 

- ข้อผูกมัดด้านผลกำไรทางธุรกิจและความย่ังยืน

ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
- แนมโน้มที่สำคัญสู่การกระตุ้นการดำเนิน
ชีวิต 

- แนวโน้มที่สำคัญสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ 

2. ความยั่งยืนทางด้านการบริการจัดการ 

การบริหารจัดการและการ

ฝึกอบรม 

- โปรแกรมการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง 

การเตรียมโปรแกรมฝึกอบรมด้านการท่องเท่ียวที่

ย่ังยืนทั้งภายในและภายนอก 

- ประสบการณ์การทำงานจริงในธ ุรกิจ
ท่องเที่ยว 

- รับประกันด้านการฝึกอบรมทางด้านการ
จัดการจริง 

- สัดส่วนของบุคคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม
แล้ว 

- ความสัมพันธ์ของการฝึกอบรมบุคคลากรที่
สู่หน้าที่จริง 

โอกาสทางการเงิน - ข้อมูลด้านเอกสารจากการประกอบอาชีพ เช่น 
ใบกำกับภาษี รายจ่าย รายได้และอื่น ๆ 

แผนทางธุรกิจที่ชัดเจนและประสบความสำเร็จ 

- ขอบเขตของความง่ายและความยากต่อ
การได้รับเงินที่มูลค่าเพ่ิมมากข้ึน 

3. ความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ก า ร จ ั ด ก า ร แล ะ ก า ร

ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม 

- มีนโนบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่ความย่ังยืน 

- มีการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่สนับสนุนการจัดการ 

- มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- การจ ั ดการทางการประ เม ิ น ด ้ า น
สิ่งแวดล้อม 

- เป็นสมาชิกในโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม 

- มีการแก้ไขประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นข้ันตอน 

ประสทิธิภาพทางพลังงาน - พัฒนาแผนอนุรักษ์พลังงาน 

- การใช้เครื่องมือประหยัดพลังงาน 

- สังเกตการใช้พลังงานจากเครื ่องอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ 

- แผนอนุรักษ์พลังงาน 

- สังเกตการณ์ใช้พลังงาน 

วัดการอนุรักษ์พลังงาน 
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ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวอยา่ง

ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ควรจะเป็น ตัวชี้วัด 

- พัฒนากลยุทธ์และทางเลือกอย่างเหมาะสม
สำหรับการจัดการทรัพยากรทางพลังงาน 

- แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถงประโยชน์ของ
ประสิทธิภาพทางพลังงาน 

ประสิทธิภาพของน้ำและ

การสังเกตการณ์ 

- พัฒนาแผนการจัดการน้ำ 

- พัฒนาแผนบำรุงสำหรับการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมของใช้ในบ้านและการจัดเก็บรักษา
แท็งก์อย่างเป็นประจำ 

- สังเกตคุณภาพน้ำ 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- แผนอนุรักษ์น้ำ 

- ตารางสังเกตการณ์การใช้น้ำ 

ตรวจวัดการอนุรักษ์น้ำ 

การนำกลับมาใช้ใหม่ - นโยบายการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

ระบบจัดการกับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
ได้ 

- แยกประเภทของขยะ 

เปอร์เซ็นต์ของการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ 

การจัดการขยะมูลฝอย - แผนพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย 

- การจัดเก็บสะสมและการจำกัดขยะที่สอดคล้อง
กับความสำคัญของข้อบัญญัติ 

- มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน 

- แผนการจัดการขยะมูลฝอย 

ระบบกำจัดขยะที่แยกได้และไม่สามารถแยก
ได้ในวิธีซึ ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่
ก่อให้เกิดมลพิษ 

การจัดการน้ำเสีย - พัฒนาแผนการจัดการน้ำเสีย 

- การจัดเก็บสะสมและการกำจัดน้ำเสียอย ่าง
เหมาะสม 

โรงงานบำบัดน้ำเสียมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

- แผนการจัดการน้ำเสีย 

- ทัศนะคติต่อการจัดการน้ำเสีย 

- ระบบกำจัดน้ำเสีย 

- การจัดการะบบระบายของเสียออกทางท่อ
ระบาย 

การจัดการผลกระทบด้าน

มลพิษ 

- พัฒนาแผนการจัดการของเสียที่เป็นอันตราย 

- ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพของมลภาวะที่เป็นที่
รู้จัก 

- การวางแผนที่ได้รับการอนุญาต 

สอดคล้องกับภาษาในท้องถ่ิน 
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ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวอยา่ง

ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ควรจะเป็น ตัวชี้วัด 

ใช้สารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อโรคน้อยกว่า 
0.5 % ฟอสเฟต 

มลพ ิษทางท ัศน ียภาพ

สอดคล ้องก ับภาษาใน

ท้องถิ่น 

- การวางแผนการปร ับปร ุงก ่อนที ่จะม ีการ
ก่อสร้างอาคาร 

- การรักษารูปแบบอาคารด้ังเดิม 

ออกแบบและวางแผนของโครงสร้างทางกายภาพ
ให้เข้ากันกับแนวทางการก่อตั้งและหลักการทาง
วัฒนธรรมเดิม 

 

 

- การวางแผนที่ได้รับการอนุญาต 

สอดคล้องกับภาษาในท้องถ่ิน 

4. ความยั่งยืนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ความเกี่ยวข้องของชุมชน - สถานภาพการเป็นสมาชิกของ NGO หรือ CBO 

- การเป็นผู้สนับสนุนชุมชนอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม
หรือกิจกรรม 

- ความสำคัญของการสนับสนุนของชุมชน 

- รูปแบบของความเกี่ยวข้องของชุมชน 

 

สิทธิของผู้พักอาศัย ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวและลูกค้าในการ
เข้าพักอาศัย 

- ทัศนคติต่อการเย่ียมชมสถานประกอบการ
ธุรกิจ 

- ไม่ปิดกั ้นต่อการเยี ่ยมชมสถานประกอบ
ธุรกิจ 

ปฏิส ัมพันธ ์ของเจ้าของ

บ้านที่มีต่อนักท่องเที่ยว 

- มีการจัดเตร ียมข้อมูลและความรู ้รวมทั ้งผู้
ขนบธรรมเนียมท้องถ่ินไว้สำหรับนักท่องเที่ยว 

- มีการฝึกอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมหรือลดการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยต่อ
นักท่องเที่ยว 

- การจัดการเกี ่ยวกับข้อเรียกร้องโดยภาค
ธุรกิจ 

อาชญากรรมและการก่อ

การร้าย 

- แจ้งนักท่องเที ่ยวเกี ่ยวกับพื ้นที ่ท ี ่อาจเกิด
อาชญากรรม 

- พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 

ร่วมกับกองกำลังตำรวจแห่งชาติและท้องที่ 

- มีการวัดการปกป้องนักท่องเที่ยวจากการ
ก่อการร้าย 

- เพ ิ ่ มห ร ื อลดอา ชญากร รมท ี ่ ม ี ต่ อ
นักท่องเที่ยว 

มีการจัดการเกี่ยวกับอาชญากรรม 
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ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวอยา่ง

ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ควรจะเป็น ตัวชี้วัด 

การส่งเสริมวัฒนธรรม - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมรดกทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 

- ร่วมมือกับกลุ่ม NGO เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุง
คำชมเชยสำหรับมรดกทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 

- มีการเตรียมข้อมูลเกี ่ยวกับวิถีชีว ิตและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

- ทัศนคติของภาคธุรก ิจต ่อการส่งเสริม
วัฒนธรรม 

- มีการส่งเสริมวัฒนธรรมพ้ืนเมือง 

 

ร ู ป แบ บ ขอ ง การ เป็ น

เจ้าของ 

- สนับสนุนท้องถิ ่นในการมีส่วนร่วมและเป็น
เจ้าของ 

ทำให้การเป็นเจ้าของมีความมั่นคงขึ้นผ่านการ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือกัน 

- เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจขนาดเล็กซึ ่ง ชาว 
Tobagonian เป็นเจ้าของ 

 

2.3  การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบเชิงลบของ
การท่องเที่ยวที่มีต่อสังคมเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งนักท่องเที่ยวให้มุ่งสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวได้ในอนาคต 
กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่จะมุ่งสู ่การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
(Godfrey, 1998; Stanford, 2006; Zgolli and Zaiem, 2018; Zagonari, 2019) โดยให้ความสำคัญกับการจัดการท่องเท่ียว 
ที่สามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบ (ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ตั้งแต่ในระดับผู้ประกอบการ ชุมชน และ
ท้องถิ่น ท่ี โดยต้นทุน-ผลประโยชน์จากการจัดการดังกล่าวจะถูกแบ่งปันและกระจายไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเท่ียว 
(Camilleri, 2016; Zagonari, 2019)  นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นให้กับการมี
ประสบการณ์ร่วมกับคนในท้องถิ่นและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเท่ียวจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการท่ี
นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและจากต้นทุนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการแบ่งสรรปันส่วนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีกา
ร่วมกันจ่ายต้นทุนในการจัดการผลกระทบร่วมกันในขณะเดียวกันก็ยินดีแบกรับต้นทุนการจัดการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบท่ี
เกิดขึ้น (Goodwin and Francis, 2003; International Centre for Responsible Tourism, 2004; Stanford, 2006; Olimpi 
and Daniel, 2016; Kim, Park, Reisinger and Lee, 2018). 
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2.3.1 วรรณกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

จากการรวบรวมข้อสืบค้นของ ดร อัครพงศ์และคณะ (2565) เพื่อให้เห็นภาพรวมของความรู้ทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับนานาชาติในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2563 (ปี พ.ศ. 2545 หรือ ค.ศ. 
2002 เป็นปีแรกที่มีการให้นิยามและนำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในการประชุม World 
Summit ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ เมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้)  

ซึ่งจากการสืบค้นบทความที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในวารสารต่างประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus ด้วยคำว่า “Responsible Tourism” ภายใต้เงื่อนไขท่ีว่า ช่ือวารสารต้องมีคำว่า “Tourism” พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 
2545-2563 (19 ปี) มีบทความท่ีตีพิมพ์เกี่ยวกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท้ังหมด 204 บทความ เป็นการตีพิมพ์ในช่วงปี 
พ.ศ. 2545-2559 (15 ปี) จำนวน 102 บทความ และอีกครึ่งหนึ่งตีพิมพ์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560-2563) ดังนั้น
แนวโน้มของจำนวนบทความท่ีตีพิมพ์จึงมีลักษณะเพิ่มข้ึนแบบเอกซ์โพเนนเชียล (ตามภาพท่ี 2.5 คือ เส้นประ) ท้ังนี้เป็นท่ีน่า
สังเกตว่าในปี พ.ศ. 2558 มีจำนวนบทความลดลงเหลือเพียง 3 บทความ ทั้งที่ก่อนหน้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แต่หลังจากนั้นจำนวนบทความก็เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องก่อนท่ีจะเพิ่มข้ึนแบบก้าวกระโดดในปี พ.ศ. 2563 (ภาพท่ี 2.5) ข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต่อเนื่องและความสนใจที่เพิ ่มขึ ้นในการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 

ภาพที่ 2.5 จำนวนบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
จากฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ. 2545-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus (สืบค้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564) โดย ดร อัครพงศ์ และคณะ (2565) 

 

 

 

 

ป ีพ.ศ. 
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ภาพที ่  2.6 แนวโน้มจำนวนบทความที ่ม ีการตีพ ิมพ์ส ูงส ุดใน 5 วารสารแรก จากฐานข ้อมูล Scopus  
ปี พ.ศ. 2545-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R package bibliometric จากจำนวนบทความทั้งหมด 204 บทความ ( ดร อัคร
พงศ์ อั้นทอง, 2565) 

ภาพที่ 2.6 แสดงถึงแนวโน้มของจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน 5 วารสารแรก ที่มีจำนวนบทความเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตีพิมพ์สูงสุด พบว่า บทความกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบทความทั้งหมดที่ตพีมิพ์
ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2563 เป็นการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Sustainable Tourism และ Sustainability 
(จำนวนการตีพิมพ์บทความสะสมในทั้งสองวารสารมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ  ประมาณร้อยละ 20) โดย
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2562 (หรือ ค.ศ. 2019) บทความเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบโดยส่วนใหญ่ตีพิมพ์ใน
วารสาร Journal of Sustainable Tourism ส่วนวารสาร Sustainability มีการตีพิมพ์จำนวนบทความเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมากขึ้นในช่วงสองปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2562-2563)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความรู้ (หรือ 
การวิจัย) ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมักถูกนำเสนอหรือตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความ
ยั่งยืน หรือการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนเป็นสำคัญ (ดูรายละเอียดแนวโน้มของจำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีสำคัญ 
5 อันดับแรก ในภาพท่ี 2.6) 

จากผลการวิเคราะห์ความถี่ของคำสำคัญในบทความท้ัง 204 บทความ ด้วย Word Cloud ภายใต้เทคนิค 
bibliometric analysis โดย ดร อัครพงศ์ ละคณะ (2565)  (ภาพท่ี 2.7) พบว่า บทความเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอย่าง
รับผิดชอบที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและอยู่ในฐานข้อมูล Scopus มีการศึกษาวิจัยในหลากหลายประเด็น แต่
บทความส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีสำคัญ 4 ประเด็นหลัก โดยประเด็นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ “การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ (Ecotourism)” และ “การจัดการท่องเที่ยว (Tourism management)” เป็นสองประเด็นความรู้ที่มี

ป ีพ.ศ. 
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ความเข้มข้น (หรือ ความถี่) ของการตีพิมพ์มากท่ีสุด รองลงมา ซึ่งมีความเข้มข้นของการตีพิมพ์ใกล้เคียงกัน ได้แก่ 
ประเด็นในเรื่องของ “ความยั่งยืน (Sustainable)” และ “จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว (Tourist destination)” 
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า บทความท่ีตีพิมพ์ส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัย
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุปทานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งที่เป็นเรื่องการจัดการในระดับพื้นที่หรือ
จุดหมายปลายทาง (โดยเฉพาะการศึกษาในพื้นที่แอฟริกาใต้) โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนของการ
ท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางมากกว่าการศึกษาในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับอุปสงค์ของการท่องเที่ยวอย่ าง
รับผิดชอบ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวอย่างเช่น การศึกษาเกี่ยวกับ “พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
(Tourism behavior)” หรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง “ตลาดของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” นอกจากนี้ ยังมีงาน
ศึกษาจำนวนหนึ่งท่ีศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ “การรับรู้ (Perception)” ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการและ/
การดำเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นของ “ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder)” และ “จริยธรรม (Ethics)” ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ท้ังนี้เป็นท่ีน่าสังเกต
ว่า ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์มิได้เผยให้เห็นถึงประเด็นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหรือการวัดผล
กระทบหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการและ/การดำเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ
ในเชิงประจักษ์ รวมทั้งการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
จุดหมายปลายทางท่ีมีการจัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

 

ภาพที่  2.7 ความถ ี ่ของคำสำค ัญในบทความที ่ต ีพ ิมพ์ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus  
ปี พ.ศ. 2545-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R package bibliometric จากจำนวน 204 บทความ ( ดร อัครพงศ์ และคณะ 
2565) 
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ภาพที่ 2.8 แนวโน้มประเด็นความรู้ในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ. 
2545-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R package bibliometric จากจำนวน 204 บทความ (ดร อัครพงศ์ และคณะ 
2565) 

จากการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นความรู ้เกี ่ยวกับการศึกษาวิจัยในแก่นเรื ่องการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระหว่างปี พ.ศ. 2545-2563 ในภาพที่ 2.8 พบว่า ประเด็น
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism)” และ “การพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourism 
development)” เป็นสองประเด็นความรู้สำคัญที่มีแนวโน้มการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังปี พ.ศ. 2560 เช่นเดียวกับประเด็นการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่อง “จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Tourist destination)” ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
หลังปี พ.ศ. 2560 ซึ่งแตกต่างจากในช่วงก่อนหน้าปี พ.ศ. 2560 ท่ีประเด็นความรู้ในเรื่องนี้มีเพียง 1-2 บทความ
ต่อปี เท่านั ้น ในขณะที ่การศึกษาเกี ่ยวกับประเด็นความรู ้ในเรื ่อง “การจัดการท่องเที ่ยว (Tourism 
management)” มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ก่อนท่ีจะเริ่มชะลอตัวและเพิ่มในอัตราท่ีลดลง
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา 

ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงประเด็นความรู้ที ่มีการตีพิมพ์ในบทความวิชาการระดับ
นานาชาติ จึงได้แยกวิเคราะห์คำสำคัญด้วย Word Cloud ออกเป็นสองช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2559 
(จำนวน 102 บทความ) และระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 (อีกจำนวน 102 บทความ เช่นเดียวกัน) พบว่า ประเด็น
ความรู้ในเรื่อง “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ (Ecoturism)” และ “การจัดการท่องเท่ียว (Tourism management)” 
ยังคงเป็นสองประเด็นความรู้ที่มีความเข้มข้นของการตีพิมพ์มากที่สุดในทั้งสองช่วงเวลา รองลงมาเป็นประเด็น
ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ “ความยั่งยืนหรือการพัฒนาท่ียั่งยืน” ซึ่งมีความเข้มข้นในการตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็น
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ได้ชัดในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2560-2563) นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้ว ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 
ยังมีความเข้มข้นของการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นในประเด็นความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว” และ 
“การพัฒนาการท่องเท่ียว” รวมถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับ “พฤติกรรมนักท่องเท่ียว (Tourist behavior)” “การ
รับรู้ (Perception)” และ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)” (ภาพท่ี 2.9) 

ภาพที่ 2.9 ความถี่ของคำสำคัญในบทความที่มกีารตีพมิพใ์นวารสารนานาชาติจากฐานขอ้มลู Scopus ในสอง
ช่วงเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R package bibliometric จากจำนวน 204 บทความ (ดร อัครพงศ์, 2565) 

ผลการวิเคราะหเ์ครือข่าย (หรือ co-occurrence network) ของคำสำคัญในบทความด้านการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบท่ีตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2563  โดย ดร อัคร
พงศ์และคณะ (2565) ท่ีแสดงในภาพท่ี 2.10 พบว่า มีเครือข่าย (network) เช่ือมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดจำนวน 4 
กลุ่ม (cluster) ท่ีมีขนาดไม่แตกต่างกันมาก (พิจารณาจากสมาชิกของคำในแต่ละเครือข่าย) และแต่ละกลุ่มมีความ
เชื่อมโยงระหว่างกัน ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า บทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมีประเด็นความรู้ท่ีนำเสนอร่วมกันที่เด่นชัดใน 4 ประเด็น ได้แก่ “การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ (Ecotourism)” “การพัฒนาการท่องเที ่ยว (Tourism development)” “จุดหมายปลายทางการ
ท่องเท่ียว (Tourist destination)” และ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development)” โดยมีสองกลุ่ม
ที ่คำหลัก (node) มีขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ช ัด ได้แก ่ “การท่องเที ่ยวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism)” และ            
“การพัฒนาการท่องเท่ียว (Tourism development)” โดย “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์” เป็นคำ (node) ท่ีเป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมโยงอย่างเข้มข้น (พิจารณาจากความหนาแน่นของเส้น) กับ “การจัดการการ
ท่องเท่ียว (Tourism management)” และ “ความยั่งยืน (Sustainability)” และยังมีการเช่ือมโยงอย่างเข้มข้นข้าม
กลุ ่มในประเด็นของ “การพัฒนาการท่องเที ่ยว (Tourism development)” และ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable development)” ความเชื่อมโยงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บทความที่ตีพิมพ์ภายใต้ประเด็นความรู้
ในเรื่อง “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์” มักจะเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับประเด็นความรู้ในเรื่อง “การจัดการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน” และยังเช่ือมโยงกับประเด็นความรู้ในเรื่องของการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย 
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สำหรับเครือข่ายท่ีมี “การพัฒนาการท่องเท่ียว” เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย มีการเช่ือมโยงภายในกลุ่ม
กับคำที่หลากหลายที่มีขนาดของความเข้มข้นของคำน้อย (พิจารณาขนาดของคำที่แจงนับจากความถี่ของคำ) 
ขณะท่ีกลุ่มท่ีมี “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายมีการเช่ือมโยงภายในกลุ่มกับประเด็นความรู้
ที่มีขนาดของความเข้มข้นของคำมาก ที่เป็นประเด็นความรู้ในเรื่อง “พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tourist 
behavior)” หรืออาจกล่าวได้ว่า บทความที่ตีพิมพ์ในประเด็นความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมักเกี่ยวขอ้ง
หรือศึกษาร่วมกับประเด็นความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว สำหรับกลุ่มท่ีมี “จุดหมายปลายทางการ
ท่องเท่ียว (Tourist destination)” เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย พบว่า มีความเช่ือมโยงเกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้
ท่ีสำคัญ (พิจารณาขนาดของคำท่ีคำนวณมาจากความถ่ีของคำ) ในเรื่องของ “การรับรู้ (Perception)” และ “ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)” หรืออาจกล่าวได้ว่า บทความที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของจุดหมาย
ปลายทางการท่องเท่ียว ส่วนใหญ่มักศึกษาเช่ือมโยงกับประเด็นความรู้ในเรื่องของการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรืออาจเกี่ยวกับความร่วมมือ (cooperation) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (พิจารณาจากคำย่อยที่รองลงมาจาก
คำหลัก) ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

ผลการวิเคราะห์เครือข่ายแสดงให้เห็นว่า บทความท่ีตีพิมพ์ภายใต้แก่นเรื่อง (theme) การท่องเท่ียวอย่าง
รับผิดชอบที่เกี่ยวกับประเด็นความรู้เรื ่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มักเกี่ยวข้องหรือศึกษาเชื่อมโยงกับประเด็น
ความร ู ้ ในเร ื ่องของการจ ัดการท ่องเท ี ่ยวท ี ่ เป ็นการจ ัดการอย ่างย ั ่ งย ืน และม ักเช ื ่อมโยงเก ี ่ยวกับ 
การพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับจุดหมายปลายทางท่ีมุ่งเน้นเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะใน
เรื่องของความยั่งยืนของท่องเท่ียว 

ภาพที ่ 2.10 เคร ือข่ายของคำสำคัญในบทความที ่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus  
ปี พ.ศ. 2545-2563 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R package bibliometric จากจำนวน 204 บทความ (ดร อัครพงศ์ และคณะ
,2565) 

Thematic Map ของประเด็นความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ. 2545-2563 (ภาพที่ 2.11) เป็นการวิเคราะห์ต่อยอดเพิ่มเติมจาก co-
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occurrene network ซึ่งเป็นการหาความเชื ่อมโยงระหว่างคำสำคัญและความเป็นศูนย์กลางของคำภายใน
เครือข่ายโดย ดร อัครพงศ์ อั้นทองและคณะ (2565) พบว่า ประเด็นความรู้ที่จัดอยู่ใน Motor themes ที่เด่นชัด
ได้แก่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development)” รองลงมาคือ“การเติบโตและการพัฒนา (Growth 
and development)”ซึ่งพบว่าเป็นประเด็นความรู้ที่มีความเข้มข้นในการพัฒนาและมีความสำคัญต่อโครงสร้าง
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับนานาชาติ ส่วนประเด็นความรู้ที่จัดอยู่ใน 
Niche themes ซึ่งมีการพัฒนาภายในประเด็นเป็นอย่างดี แต่กลับมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในเรื่องการ
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบน้อย ได้แก่ ประเด็นความรู้ทางด้าน “เศรษฐศาสตร์ (Economics)” และประเด็นความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับ “การคุ้มครองและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental protection and management)” 
สำหรับ Emerging or declining themes ซึ่งมีท้ังระดับการพัฒนาและระดับของความเกี่ยวข้องน้อย (หรือมีการ
เชื่อมโยงกับคำสำคัญอื่น ๆ  น้อย และมีความเป็นศูนย์กลางในเครือข่ายต่ำ) ได้แก่ ประเด็นความรู้ทางด้าน “วิธี
วิจัย (Research method)” ขณะที่ Basic themes ที่เป็น themes ท่ีมีความเข้มข้นในการพัฒนาน้อย แต่มี
ความสำคัญต่อโครงสร้างการศึกษาวิจัยในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับนานาชาติ ประกอบด้วย
ประเด็นความรู้ในเรื่อง “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism)” และ “ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)” 

โดยสรุปพบว่าจากการวิเคราะห์ thematic map พบว่า บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเกี่ยวกับ
เรื่องการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีประเด็นความรู้ในเรื่องของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และการพัฒนาท่ียั่งยืนเป็น
สองประเด็นความรู้พื ้นฐานสำคัญ โดยมีประเด็นความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การ
คุ้มครองและการจัดการสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์เป็นสามประเด็นที่มีการพัฒนาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
ในช่วงเกือบสองทศวรรษท่ีผ่านมา (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545-2563) ( ดร อัครพงศ์ อั้นทองและคณะ, 2565) 
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ภาพที่ 2.11 Thematic Map ของประเด็นความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในบทความที่ตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ. 2545-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R package bibliometric จากจำนวน 204 บทความ โดย ดร อัครพงศ์ อั้นทองและ
คณะ 2565) 

 

  ภาพท่ี 2.11 แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของประเด็นความรูท่ี้เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท่ีมีการตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติที ่อยู ่ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2563 จากผลการวิเคราะห์ thematic evolution    
โดย ดร.อัครพงศ์ และคณะ ( 2565)  แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของประเด็นความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2563 จากการแบ่งช่วงเวลาของ
การวิเคราะห์ออกเป็นสองช่วงเวลาตามแนวโน้มและการเปล่ียนแปลง โดยช่วงแรกเป็นช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2559 และช่วง
ที่สอง เป็นช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 ซึ่งทั้งสองช่วงเวลามีจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในจำนวนเท่ากัน คือ จำนวน 102 
บทความ ทั้งนี้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ พบว่า ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีการแตกแขนงของ
ความรู้เพียงเล็กน้อยและไม่หลากหลาย โดยมีประเด็นความรู้ที่เข้มข้นและชัดเจนมากขึ้นเหลือเพียงสองประเด็นสำคัญในชว่ง
ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 คือ “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism)” และ “การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable tourism)” 
ซึ่งก่อนหน้าปี พ.ศ. 2560 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ท่ีหลากหลายมากกว่าไม่ว่า
จะเป็นประเด็นความรู้ในเรื่องของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การพัฒนาและการจัดการการท่องเท่ียว พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า การศึกษาวิจัยและ/ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบมีการมุ่งเน้น (focus) มากขึ้นในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2560-2563) โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยใน
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ประเด็นความรู้เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังแสดงในภาพที่ 2.12 (ดร อัครพงศ์ อั้นทองและ
คณะ, 2565) 

ภาพที่ 2.12 วิวัฒนาการของประเด็นความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ. 2545-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R package bibliometric จากจำนวน 204 บทความ ( ดร.อัครพงศ์ อั ้นทองม 
2565) 

จากผลการวิเคราะห์บรรณมิติ (bibliometric analysis) ภายใต้แก่นเรื่อง (theme) การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ จากบทความจำนวน 204 บทความ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างป ี
พ.ศ. 2545-2563 โดย ดร อัครพงศ์ อั้นทอง และคณะ (2565) พบว่า ความรู้ในแก่นเรื ่องการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบมักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” กับ 
“การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยในช่วงปี  2560-2563 มีการมุ่งเน้นการวิจัยใน 2 ประเด็นนี้อย่าง
ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นความรู้ที ่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (วิเคราะห์จาก
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus จำนวน 204 บทความในช่วงปี พ.ศ. 2545-
2563 โดย ดร.อัครพงศ์ อั้นทองและคณะ) 
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การวิเคราะห์ความถี่ของคำสำคัญในบทความทั้ง 204 บทความ ด้วย Word Cloud ภายใต้เทคนิค bibliometric 
analysis โดย ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง (2565)  พบว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบส่วนใหญ่ให้ความสำคัญทางด้านอุปทานของ
การท่องเท่ียวเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีสำคัญ 4 ประเด็นหลัก “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism)” “การจัดการท่องเท่ียว 
(Tourism management)” “ความยั่งยืน (Sustainable)” และ “จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Tourist destination ท้ัง
ท่ีเป็นเรื่องการจัดการในระดับพื้นท่ีหรือจุดหมายปลายทาง  

สำหรับประเทศไทยการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้านอุปทานใน
ระดับจุดหมายปลายทางท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นในเรื่องของการพัฒนาท่ียั่งยืน และในระดับธุรกิจท่ีส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility: CSR) โดยรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อาจอยู่ในลักษณะของการสร้างศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนในเรื่องของการทำการเกษตรอินทรีย์ การ
เป็นตลาดรับซื้อผลผลิตของชุมชน การจัดโปรแกรมท่องเท่ียวนำนักท่องเท่ียวเข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน (เช่น
ในกรณีของ “ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท”) เป็นต้น ทั้งนี้การดำเนินการในลักษณะของ CSR จะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ คือ ทำให้
ภาพลักษณ์ของธุรกิจดีขึ้น มลูีกค้ามากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตท่ีมาจากคนท้องถิ่น เป็นต้น 
ในขณะที่ชุมชนก็จะได้รับประโยชน์ทั ้งด้านความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจที่มาจากรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 
นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจในลักษณะ CSR ยังทำให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม เรียนรู้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพิ่ม
ความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในชุมชน ซึ ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของทุนสังคม  (social cost) ในชุมชน รวมถึงสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับชุมชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทุนสังคมท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในลักษณะ CSR (วิษฬาห์ ชีวะ
สาธน์, 2555; พิชญากร กุญชรินทร์, 2559) 

 

2.3.2 คำจำกัดความการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible tourism) 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นทางเลือกในการพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
เป็นการพัฒนา การจัดการ และการตลาดการท่องเที ่ยวที ่ช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรม การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีขอบเขตท่ีคล้ายคลึงหรือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเท่ียวที่
ยั่งยืน Center for Responsible Tourism ของประเทศแอฟริกาใต้ (ICRT – RA 2005) 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism: RT)  เป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ให้
ความสำคัญกับปัจจัย  7 ประการคือ  

1. การลดผลกระทบเชิงลบด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

2. การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นกับคนท้องถิ่น ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

3. คนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (เกี่ยวกับการพัฒนาการ

ท่องเท่ียว) ท่ีจะอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหรือโอกาสของคนในชุมชน  
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4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อรักษาความ

หลากหลายของโลก (world’s diversity) 

5. สร้างประสบการณ์ท่ีสนุกสนานและเพลิดเพลินให้กับนักท่องเท่ียวผ่านการทำกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์

กับคนท้องถิ่น สร้างเข้าใจและเคารพต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมของคน

ท้องถิ่นท่ีมีความแตกต่างกัน 

6. ทำให้นักท่องเท่ียวทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ เข้าถึงการท่องเท่ียวได้ 

7. สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน (host) โดยทำให้เกิดความภาคภูมิใจและ

มั่นใจในความเป็นท้องถิ่นของตนเอง  

(International Conference on Responsible Tourism in Destination, 2002) 

 International Centre for Responsible Tourism (2002) ได ้น ิยามความหมายของการท่องเท ี ่ยวอย่าง
รับผิดชอบคือ  

• การลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมให้มากท่ีสุด 

• การสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับคนในท้องถิ่น และสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่น 

• คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 

• สร้างผลกระทบบเชิงบวกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม 

• สร้างความรู้และความเข้าใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น รวมทั้งส่งมอบ

ประสบการณ์ท่ีดีให้กับนักท่องเท่ียว 

• ให้ความเคารพและเขา้ใจถึงความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมของนักท่องเท่ียวและคนท้องถิ่น 

จากนิยามการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบได้ถูกเสนอในงานวิจัยต่าง ๆ อาทิ  
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ตารางที่ 2.2 นิยามการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

ผู้แต่ง ผลการวิจัยการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

Sharpley (2000)  -  นักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต้องการค้นหา
คุณภาพมากกว่าคุณค่า และอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม
มากกว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวท่ัวไป โดยมักมีพฤติกรรม 

ชอบพูดคุยกับคนในท้องถิ่น เรียนรู้รูปแบบการดำเนิน

ชีวิตของคนในท้องถิ่น 

- ไม่ดูถูกเกี ่ยวกับความเชื ่อทางศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- คำนึงถึงการกระจายผลประโยชน์ทางการเงินไปยัง

ชุมชนท้องถิ่น 

Martínez, Pérez and Rodríguez del Bosque 
(2013) 

- แนวทางปฏิบัติเพื่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบควร
มุ่งเน้นในมิติของความรับผิดชอบต่อสังคม และมิติ
ทางด้านจริยธรรม 

Darson, Wahab, Kassim and Hanafiah (2013) - ประสิทธิภาพของการดำเนินงานการท่องเท่ียวอย่าง
รับผิดชอบขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และการวางแผนพัฒนาการท่องเที ่ยวของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

Manente, Minghetti and Mingotto (2014) การท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความเคารพต่อสถานท่ีและคนในท้องถิ่นที่
ไปเยี่ยมเยือน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของเจ้าบ้าน 

Hafiz, et al. (2014) การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นการวางแผนของ
จุดหมายปลายทางอย่างรับผิดชอบและปฏิบัต ิต่อ
ส่ิงแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ 

Fatin, Amirah and Khairani (2014) ปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลกระทบอย่างมากต่อการท่องเท่ียว
อย ่างร ับผ ิดชอบ ค ือว ัฒนธรรม (cultureal) และ
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ผู้แต่ง ผลการวิจัยการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

สิ่งแวดล้อม (environment) รวมถึงความเข้าใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อความรับผิดชอบต่อจุดหมายปลาย
ท่องเที่ยวที่ไปเยือน โดยร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมของจุดหมายปลายทางท่ีไปเยือน 

Kumar and Nandani (2016) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นการผลกระทบเชิง
ลบซ ึ ่ งสามารถลดได ้ โดยการเพ ิ ่ มการตระหนัก 
(awareness) และการม ีส ่วนร ่วม (involvement) 
ของคนท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
นอกจากนี้ยังมีส่วนในการกระตุ้นให้คนท้องถิ่นปกป้อง
ชุมชนของตนเองจากผลกระทบเชิงลบของกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในแหล่งท่องเท่ียว 

Bob (2016) ข้อมูลและหลักการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ
แหล่งท่องเที่ยวควรมีการเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ 
อาทิพัก/โรงแรมสีเขียว (green hotel) กิจกรรมการ
อน ุ ร ั กษ ์ ต ่ า ง  ๆ  ความร ู ้ ด ้ านส ิ ่ ง แ วดล ้ อม 
(environmental knowledge) หรือความตระหนัก 
(awareness) ของน ักท ่องเท ี ่ยวเพียงอย ่างเดียว 
อาจจะไม่ทำให้นักท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงตัวเองเพื่อให้
มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  

 

สมาคมไทยท่องเที ่ยวไทยอย่างร ับผิดชอบ (Thai 
Responsible Tourism Association) 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบคือการเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในลักษณะท่ีมี
ผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยท่ีสุด โดยพยายามอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคนรุ่นต่อไป และทุกภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง( ชุมชน ธุรกิจ ภาครัฐ) มีส่วนช่วยกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจากการท่องเที ่ยว ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม คำนึงถึงท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทุก
กิจกรรมมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุก
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ผู้แต่ง ผลการวิจัยการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

ขั้นตอน เพื่อใช้การท่องเที่ยวนำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 

  

จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต การศึกษาครั้งนี้จึงนิยาม การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (responsible 
tourism) ว่า หมายถึง รูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถลดผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยวและ/
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและ/จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม -
วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 

2.3.3 การศึกษาในอดีตเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

หลักการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้กลายเป็นแนวคิดและหลักการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสมัยใหม่ (Hanafiah, Azman, Jamaluddin and Aminuddin, 2016)ในระดับ
นานาชาติ  

เนื่องจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที ่จำเป็นต่อพื้นที่หรือประเทศที่พึ ่งพาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบจะสามารถช่วยลดผลเสียจากการพัฒนา และยัง
ช่วยให้เกิดการเพิ่มและกระจายผลประโยชน์ภายในจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาโดย 
Brunt and Courtney (1999) และ Hafiz, Jamaluddin, Zulkifly and Othman (2014) แนะนำและเสนอให้วิธี
ปฏิบัติตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นทางเลือกในการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบจะมีความ
แตกต่างกันออกไปตามพื้นท่ีหรือจุดหมายปลายทาง  

การนำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในส่วนนี้ จะ
แบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ประเด็นย่อยที่สำคัญ ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับอุปทาน การพัฒนา และแนวทางการ
พัฒนา (guideline) การศึกษาทางด้านอุปสงค์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ดังมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นย่อยพอสังเขปดังนี ้

1) การศึกษาเกี่ยวกับอุปทาน การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา (guidelines) 

การพัฒนาการท่องเที่ยวมักจะก่อให้เกิดความไม่สมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น มีการนำ
ที่ดินทางการเกษตรไปประกอบกิจการท่องเที่ยว มีการจัดสรรน้ำจากภาคการเกษตรไปใช้ในธุรกิจที่พักแรม เป็น
ต้น (วรานันต์ ตันติเวทย์ และโสมสกาว เพชรานนท์, 2557) เกิดการนำวัฒนธรรมมาใช้ในทางท่ีผิดหรือนำมาสู่การ
บิดเบือนและทำลายวัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้นการเฝ้าระวังทางสังคมไม่ให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติและ
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วัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่มีประสิทธิภาพโดยภาคการท่องเที่ยว หรือถูกการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวครอบงำการจัดสรรและ/การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม จำเป็นต้องให้ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ (ที ่เป็นสินค้าสาธารณะ (public goods)) เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเท่ียวในท้องถิ่น (นพชัย ฟองอิสระ และ
ศศิพัชร์ เมฆรา, 2563) นอกจากนี้ การพัฒนาการท่องเท่ียวในท้องถิ่นย่อมส่งผลอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ต่อประชาชน
ที่พำนักอาศัยอยู่ในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ซึ ่งคนท้องถิ่นเหล่านั้นต้องมีการปรับตัวที่เป็นการ
เปล่ียนแปลงการดำเนินชีวิตของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการท่ีชุมชนและ/
ท้องถิ่นของตนเองเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยประโยชน์ในการดำรงชีวิตต่อไปทั้งในด้านเศรษฐกิจ (เช่น มี
รายได้เพิ ่มขึ ้น ประชากรมีงานทำเพิ่มขึ ้น) สังคม (เช่น มีสาธารณูปโภคเพิ่มขึ ้น การคมนาคมขนส่งดีข ึ ้น) 
ส่ิงแวดล้อม (เช่น ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมท่องเท่ียวลดลง งบประมาณด้านส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น) และ
สถาบัน (เช่น มีองค์กรเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการท่องเท่ียว มีการให้ความรู้หรือฝึกอบรมในด้านการ
ให้บริการท่องเท่ียว) (วรานันต์ ตันติเวทย์ และโสมสกาว เพชรานนท์, 2557) 

อย่างไรก็ตาม จากท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของการ
เดินทางที่มุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในระดับนานาชาติในช่วงกว่าทศวรรษท่ี
ผ่านมา โดยเฉพาะในประเด็นของการให้ข้อเสนอถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
(จะขอกล่าวถึงในลำดับต่อไป)  

สำหรับประเทศไทยการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้าน
อุปทานในระดับจุดหมายปลายทางท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นในเรื่องของการพัฒนาท่ียั่งยืน และในระดับธุรกิจท่ีส่วน
ใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility: CSR) โดย
รูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อาจอยู่ในลักษณะของการสร้างศูนย์เรียนรู้ให้กับชมุชน
ในเรื ่องของการทำการเกษตรอินทรีย์ การเป็นตลาดรับซื้อผลผลิตของชุมชน การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวนำ
นักท่องเท่ียวเข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน (เช่นในกรณีของ “ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท”) เป็นต้น ท้ังนี้
การดำเนินการในลักษณะของ CSR จะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ คือ ทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจดีขึ้น มีลูกค้ามากขึ้น 
ลดต้นทุนการผลิต สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตที่มาจากคนท้องถิ่น เป็นต้น ในขณะที่ชุมชนก็จะได้รับ
ประโยชน์ทั้งด้านความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจที่มาจากรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต นอกจากนี้ การ
ดำเนินธุรกิจในลักษณะ CSR ยังทำให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม เรียนรู้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพิ่มความ
ไว้วางใจระหว่างสมาชิกในชุมชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของทุนสังคม (social cost) ในชุมชน รวมถึงสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับชุมชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทุนสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในลักษณะ CSR 
(วิษฬาห์ ชีวะสาธน์, 2555; พิชญากร กุญชรินทร์, 2559) 

นอกจากนี้ งานศึกษาบางชิ้นยังแสดงให้เห็นว่า แม้จะมีกฎหมายกำกับการดำเนินธุรกิจ แต่กฎหมาย
และ/กฎระเบียบดังกล่าวมิได้กล่าวและ/ยังไม่มีความชัดเจนว่า ควรดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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อย่างไร อย่างเช่นในกรณีของธุรกิจสปาซึ่งต้องปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานธุรกิจสปาตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2551 ที่มุ่งยกระดับการจัดระเบียบสถานประกอบการสปาให้เท่าเทียมกัน เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสปาของเอเชีย แต่ในกรอบมาตรฐานดังกล่าวมิได้มีการระบุถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจสปา เช่น การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน การดูแล
พนักงานบนแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น (วิชชุตา มาชู และกนกอร แช่ล้ิม, 2560) 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติและ/การพัฒนาจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวตามแนวทางการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ยังคงมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ เนื ่องจาก แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบจะมีมิติสำคัญท่ีแตกต่างกันออกไปตามแต่ละจุดหมายปลายทางและ/พื้นท่ีท่องเท่ียว (Hanafiah et al., 
2016) ซึ ่งจากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตและรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนา (guideline) ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถสรุปถึงแนวทางการปฏิบัติของแต่ละภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเพื่อนำไปสู่การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ได้พอสังเขปดังนี ้

1.1) แนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 
(1) การบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

- การใช้ท่ีดิน การโซนนิ่ง 
- มีการบรรจุการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบไว้ในแผนงาน 
- มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว 
- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการหรือกิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 
- มีศูนย์อบรมด้านการท่องเท่ียว 
- มีศูนย์บริการนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวหลัก 
- มีการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการท่องเท่ียว และสถิตินักท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบ 
- นำภาษีท่ีได้จากการท่องเท่ียวไปใช้เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมและสังคม 
- จัดทำกฎระเบียบในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้นักท่องเท่ียวหรือผู้เยี่ยมเยือนปฏิบัติ 

(2) การเพิ่มผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและเจ้าของสถานที ่ รวมถึงการลด
ผลกระทบทางลบและเพิ่มผลกระทบทางบวก 
- ส่งเสริมให้คนท้องถิ่นได้รับการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้จำหน่ายสินค้าและบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 
- สร้างกลไก CSR ในทุกภาคส่วนขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 
- มีการพัฒนาทักษะด้านการท่องเท่ียวให้กับพนักงานและลูกจ้าง 
- มีคู่มือสำหรับนักท่องเท่ียวในทุกกิจกรรมท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นผ่านธุรกิจ SMEs 
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(3) การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
- มีการส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมด้วยภาษาท่ีหลากหลาย 
- อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียว 
- การพัฒนาการท่องเที ่ยวในพื ้นที ่ที ่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากพื ้นที ่อื่น  

โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของพื้นท่ี 
(4) การอนุรักษ์และส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 

- ภาคธุรกิจท่องเท่ียวมีการจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ภาคธุรกิจท่องเท่ียวมีการพัฒนาเพื่อลดของเสีย ส่ิงปฏิกูล และลดการบริโภคท่ีไม่จำเป็น 
- มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้น้ำ และมีการกำหนดแผนในการลดการใช้น้ำของ

ผู้ประกอบการในพื้นท่ี 
- ฝึกอบรมนักสื่อความหมายท้องถิ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนเกิดความพึงพอใจและช่วยปกปอ้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
- สนับสนุนการจัดต้ังองค์กรเพื่อปกป้องพื้นท่ีอนุรักษ์ท้ังทางบกและทางน้ำ 
- สร้างองค์ความรู้ด้านคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติให้กับนักท่องเท่ียวและคนท้องถิ่น 

(5) การกำหนดราคาสินค้า 
- มีการตรวจสอบผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเที ่ยวว่ามีการตั ้งราคาที ่เป็นธรรมและ

สอดคล้องกับคุณภาพสินค้าและบริการ 
- มีระบบในการกำหนดระดับท่ีพักในทุกประเภท 

(6) สุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 
- พัฒนาห้องน้ำและทางเท้าให้มีมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที ่ยวทุกประเภท 

โดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวหลัก 
- จัดทำข้อมูลที่ช่วยพัฒนาสุขภาพ สร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่นักท่องเที ่ยว 

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง 
- มีอุปกรณ์และวิธีการช่วยเหลือนักท่องเท่ียวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในแหล่งท่องเท่ียวหลัก 

(7) ลดกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีผิดศีลธรรม 
- จัดทำคู่มือส่ิงท่ีทำได้และหา้มทำ (Do and Don’t) สำหรับนักท่องเท่ียว 
- สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในการป้องกันการใช้แรงงาน

เด็ก แรงงานต่างด้าวท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 

1.2) แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
(1) ลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม 

- ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที ่ทำจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น ที่ไม่เป็นการทำลาย
ส่ิงแวดล้อม 
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- กลุ่มท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนและแหล่งท่องเท่ียว 
- มีมาตรการ/วิธีการในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแต่ละกิจกรรมเพื่อลดมลพิษและ

ปริมาณขยะ เช่น การใช้ย่าม ถุงผ้า ปิ่นโต เป็นต้น 
- มีข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเท่ียวเพื่อควบคุมเสียงรบกวน 

(2) สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
- มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
- มีการจัดการข้อมูลและเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมผ่าน

การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
- มีการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว (carrying capacity) ในพื้นท่ี

ท่องเที่ยวที่จะไม่ทำให้ทรัพยากรทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม
เสียหายอยา่งชัดเจน 

- มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมผัส
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านผ่านประสบการณ์จริง 

(3) สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่นและเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนเจ้าบ้าน 
- กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีจัดขึ้นมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น 
- มีการจัดสรรรายได้ของกลุ่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
- สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสในการมีรายได้ภายใต้การจัดการในระบบหมุนเวียนการให้บริการ

ท่องเท่ียว 
- กลุ่มท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้ชาวบ้านและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนจำหน่ายสินค้า

ให้กับนักท่องเท่ียว 
- ส่วนประกอบของอาหารนำมาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ ่
- เกิดการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
- เปิดโอกาสให้สมาชิกท่ีด้อยโอกาสในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เยาวชน เป็นต้น มี

ส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสม 
- มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาชุมชนเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน 

(4) คนในชุมชนมีอำนาจในการตัดสินใจ 
- มีการทำงานในระบบกลุ่มท่องเท่ียว โดยมีคณะกรรมการเข้ามาบริหารจัดการ 
- กลุ่มท่องเท่ียวมีการแบ่งหน้าท่ีและกระจายบทบาทการทำงาน 
- การรับสมาชิกในการให้การบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว เช่น ท่ีพัก อาหารและ

เครื่องดื่ม ฯลฯ จะต้องดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพและ
ความเห็นจากสมาชิก 
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- กลุ่มท่องเที่ยวมีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของ
สภาพพื้นท่ีชุมชน 

- กลุ่มท่องเที่ยวมีกระบวนการทำงานที่ให้โอกาสกับสมาชิกในการร่วมคิดวางแผนและ
ตัดสินใจ 

(5) จัดส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าถึงของนักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
- กลุ ่มส่งเสริมการท่องเที ่ยวโดยชุมชนมีการพัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวกให้กับ

นักท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะ 
- มีข้อควรปฏิบัติเกี ่ยวกับความปลอดภัย แสดงจุดที ่มีความเสี่ยง พร้อมชี ้แจงให้

นักท่องเท่ียวรับทราบ 
- อุปกรณ์จำเป็นพื้นฐาน มีความสะอาด เพียงพอกับจำนวนนักท่องเท่ียว พร้อมในการใช้

งาน และมีการทำความสะอาดทุกครั้งก่อนท่ีนักท่องเท่ียวเข้าพักหรือมาใช้บริการ 
- ห้องน้ำมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และสามารถรองรับนักท่องเที่ยว 

ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
- ภูมิทัศน์รอบบ้านมีความสะอาด ปลอดภัย สวยงาม ไม่มีขยะ หญ้าไม่รก เป็นต้น 
- ทำอาหารให้สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น อาหารมุสลิม หรืออาหารมังสวิรัติ 

เป็นต้น 
- กลุ่มท่องเที่ยวมีแผนรองรับความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ มีการเตรียมการ

ปฏิบัติงานท้ังในด้านของบุคลากร อุปกรณ์ และยานพาหนะ 
(6) สร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเคารพระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน สร้างความ

ภาคภูมิใจให้กับชุมชนท้องถิ่น 
- มีกฎระเบียบด้านวัฒนธรรมและมีการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเพื่อรับทราบและ

ปฏิบัติตามแนวทางท่ีชุมชนกำหนด 
- มีข้อควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวและสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวในการทำกิจกรรม

ท่องเที ่ยวที ่ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม รวมถึงสังคม-
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

- มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเท่ียวได้ลงมือทำ และได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจาก
ชุมชนหรือเจ้าของท่ีพัก (เช่น โฮมสเตย)์ 

- มีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที ่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมุดเยี ่ยม 
แบบสอบถาม เป็นต้น 

1.3) แนวทางปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
(1) ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะไปเยือน เช่น ภาษา วัฒนธรรม ของแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ 
(2) เดินทางโดยยานพาหนะท้องถิ่นของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไปเยือน 
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(3) เอาใจใส่ต ่อส ิ ่งแวดล้อม ไม่ทำกิจกรรมที ่จะส่งผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมขอ ง 
แหล่งท่องเท่ียว 

(4) ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงลดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย 
(5) ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรม และประเพณีของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไปเยือน 
(6) สนับสนุนสินค้าพื้นเมือง เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับคนท้องถิ่น 

นอกจากแนวทางปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่มแล้ว การศึกษาที่ผ่านมาที่มีการศึกษา 
ในระดับธุรกิจมักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นของการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคม (corporate social 
responsibility: CSR) ในความหมายที ่แสดงถึง ความรับผิดชอบของธุรกิจในการดำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่ง
ครอบคลุมความรับผิดชอบ 4 ด้าน ได้แก่ (Carroll, 1991) 1) ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ (economic 
responsibility) ที่เป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น และผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างเพียงพอ 2) ด้านกฎหมาย (legal responsibility) เป็นการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้กฎหมายทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล 3) ด้านจริยธรรม (ethical responsibility) 
เป็นความรับผิดชอบต่อท้ังการดำเนินธุรกิจและผลของการดำเนินธุรกิจท่ีอยู่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด และ 
4) ด้านเมตตาธรรม (philanthropic responsibility) เป็นความรับผิดชอบทางสังคมท่ีแสดงออกถึงความมีเมตตา 
ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับการบริจาค กิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ ฯลฯ โดยรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่
ต่างกันย่อมก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีแสดงออกถึง
ความมีเมตตาธรรม เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การให้พนักงานองค์กรไปร่วมเป็นอาสาสมัครมักเป็นกิจกรรมท่ี
อยู่ในความรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด ขณะที่กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ (business 
practices) เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลพนักงาน เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่มี
คุณค่าต่อผู้มีส่วนเสียน้อยกว่ากิจกรรมในกลุ่มแรก เช่นเดียวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ เช่น การรักษา
คุณภาพสินค้า การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม
รูปแบบใด ล้วนแล้วแต่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร (หรือธุรกิจ) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ใน
ระดับหนึ่ง (Bhattacharya, Korschun and Sen, 2008; Peloza and Shang, 2011) 

 

2) การศึกษาเกี่ยวกับอุปสงค์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

การศึกษาทางด้านอุปสงค์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอดีตที่ผ่านมา มักเกี่ยวข้องกับประเด็น
ของการศึกษาเรื ่องของการสำรวจการรับรู ้ถึงพฤติกรรมรับผิดชอบของนักท่องเที ่ยวเป็นสำคัญ ซึ ่งพบว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมรับผิดชอบ (responsible tourists) หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีมีการแสดงออกในลักษณะ
ท่ีเคารพ (respect) คนท้องถิ่นในจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวท่ีตนไปเยือน ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม (Stanford, 2006; Fennell, 2006; Caruana, Glozer, Crane and McCabe, 2014; Farmaki, 
Constanti, Yiasemi and Karis, 2014; Mihalic, 2016) อย่างไรก็ตาม จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวแต่ละแหง่มี
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ความแตกต่างกัน ดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังพื้นที่หนึ่ง
อาจจะไม่แสดงถึงความรับผิดชอบในพื้นท่ีอื่น ๆ ดังนั้น จุดหมายปลายทางท่องเท่ียวแต่ละแห่งจึงต้องพิจารณาว่า
อะไรคือสิ ่งที ่ต้องอนุรักษ์หรือรักษาไว้ และอะไรที ่สามารถเปลี ่ยนแปลงหรือปรับตามความต้องการของ
นักท่องเท่ียวได้ (Lew, Ng, Ni and Wu, 2016) 

ขณะที่งานศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างความอย่างยั่งยืนของจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว
กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ส่วนใหญ่มักเป็นไปในลักษณะของการพิจารณาว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับการท่องเท่ียวในจุดหมายปลายทางนั้น ๆ ว่า ควรมีพฤติกรรมอย่างรับผิดชอบอย่างไร (tourism stakeholders) 
ซึ่งเป็นการศึกษาในลักษณะท่ีให้คนท้องถิ่นและนักท่องเท่ียวเป็นผู้พิจารณาพฤติกรรมของตัวเอง ตัวอย่างเช่น การ
รับรู้ของคนท้องถิ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบของตนเอง (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) การร ั บร ู ้ ของ
นักท่องเท่ียวเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายเฉพาะในแต่ละการศึกษา 
เช่น เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยว เป็นต้น (Budeanu, 
2007; Yakushiji, 2010; Sin and Minca, 2014; Paris, Musa and Thirumoorthi, 2015; Kim et al., 2018) 

จากทบทวนวรรณกรรมในอดีตที่ผ่านมา อาจสรุปพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ
นักท่องเที่ยวได้ 3 มิติที่สำคัญ คือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ (economic dimension) มิติทางด้านสังคม-วัฒนธรรม 
(socio-culture dimension) มิติทางด้านส่ิงแวดล้อม (environmental dimension) ดังมีรายละเอียดในแต่ละมิติ
พอสังเขปดังนี้ (Kumar and Nandani, 2017; Gong, Detchkhajornjaroensri and Knight, 2019) 

(1) มิติทางด้านเศรษฐกิจ (economic dimension) เช่น การกระจายผลประโยชน์ให้คนในชุมชน
อย่างเท่าเทียม เป็นต้น ท่ีผ่านมามักพิจารณาจาก บริการของคนในท้องถิ่น (local services) ส่ิง
อำนวยความสะดวกในท้องถิ่น (local facilities) ผลิตภัณฑ์ชุมชน (local products) และความ
ใจบุญสุนทาน เช่น การบริจาค (philanthrophy) เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
การใช้รถสาธารณะในท้องถิ่น หรือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าพักอาศัย เช่น การเช่ารถจักรยาน 
เป็นต้น  

(2) มิติทางด้านสังคม-วัฒนธรรม (socio-culture dimension) เช่น การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
เป็นต้น ท่ีผ่านมามักพิจารณาในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม (culture/customs) สิทธิมนุษยชน 
(human rights) กฎหมาย (code law) และความปลอดภัย (safety) ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติ
ตามธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น กฎหมาย ความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของคนท้องถิ่น เช่น 
การไม่สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ เป็นต้น 

(3) มิติทางด้านส่ิงแวดล้อม (evironmental dimension) เช่น การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ซึ่ง
ที ่ผ่านมามักพิจารณาจากความเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม (environmental friendliness) 
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ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) มลภาวะ (pollution) การอนุรักษ์ (conservation) 
ตัวอย่างเช่น การใช้น้ำและไฟอย่างประหยัด การไม่ทิ ้งขยะในที ่สาธารณะ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันเริ่มมีการศึกษาในมุมมองของคนท้องถิ่นที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะพฤติกรรมรับผิดชอบโดยรวมของนักท่องเท่ียว (overall responsible behavior) (Su and Wall, 2015) 
และการประเมินการรับรู้ (perception) ของคนท้องถิ่นต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของนักท่องเท่ียว 
(Gong, Detchkhajornjaroensri and Knight, 2019) รวมทั ้งการศึกษาเพื ่อค้นหาปัจจัยท่ีอธ ิบายพฤติกรรม
รับผิดชอบของนักท่องเที่ยวซึ่งมักแบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลออกเป็น 1) ปัจจัยภายในตัวบุคคลของนักท่องเที่ยว 
(internal/presonal factors) เช่น วัฒนธรรม (culture) การให้คุณค่าและทัศนคติ (values and attitudes) 
จริยธรรมและแรงจูงใจ (ethics and motivations) การให้ความสำคัญกับการมีส ่วนร่วมนสังคม (social 
engagement) ความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืน เป็นต้น (Stanford, 2006; Diallo et al., 2015; 
Zgolli and Zaiem, 2018) และ 2) ป ัจจ ัยท ี ่ มาจากภายนอก (external factors) หร ือบร ิบทแวดล้อม 
(contenxturl factors) ของจุดหมายปลายทางท่องเท่ียว เช่น การตลาด (marketing) การจัดการ (ดูแล) ผู้เย่ียม
เยือน (visitor management) ข้อมูลและการสื่อสาร (information and communication) การที่นักท่องเที่ยว
รับรู ้ถึงการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว เป็นต้น (Stanford, 2006; 
Chiappa, Grappi and Romani, 2016; Zgolli and Zaiem, 2018) โดยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ยังอาจมีอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวไปยังการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทาง 
(Budeanu, 2007; Zgolli and Zaiem, 2018) 

3) การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

การปฏิบัติด้านการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible tourism practice: RTP) เป็น
ทางเลือกท่ีถูกนำเสนอในหลายงานศึกษา (Brunt and Courtney, 1999; Hafiz et al., 2014) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติดังกล่าวสามารถลดผลกระทบเชิงลบของการพัฒนาการท่องเท่ียวได้ ซึ่ง Martínez et 
al. (2013) เสนอว่า RTP อาจจะมาจากความรับผิดชอบต่อสังคมและมิติทางจริยธรรมท่ีมุ่งเน้นไปท่ีมุมมองของคน
ท้องถิ่น นั่นคือ คนท้องถิ่นมีมุมมองต่อความรับผิดชอบในสังคมอย่างไร นอกจากนี้ในงานศึกษาของ Hafiz et al. 
(2014) ได้เสนอให้มีการวัดการปฏิบัติด้านการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบใน 2 มิติท่ีสำคัญ คือ 1) การ
วางแผนจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (responsible destination planning) และ 2) การปฏิบัติ
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีรับผิดชอบ (responsible environmental practice) ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ Carasuk 
(2011) และ Darson et al. (2013) ท่ีกล่าวว่า ข้อเสนอ (propositions) ของชุมชนเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอย่าง
รับผิดชอบข้ึนอยู่กับแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม (environmental practices) และการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเท่ียว (tourism development planning) 

อย่างไรก็ตาม งานศึกษาท่ีผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพท่ีพยายามแสดงใหเ้หน็
ถึงผลกระทบเชิงบวกท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ กล่าวคือ การปฏิบัติด้านการ
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ท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible tourism practice: RTP) เป็นทางเลือกในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวท่ีถูกนำเสนอในงานศึกษาหลายช้ิน เพื่อลดผลกระทบเชิงลบ (negative impacts) ท่ีเกิดจากการ
พัฒนาการท่องเท่ียว (Brunt and Courtney, 1999; Hafiz et al., 2014) นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรม
ในอดีตยังพบว่า มีงานศึกษาจำนวนน้อยมากท่ีพิสูจน์ให้เห็นในเชิงประจักษ์ในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่ง
จากการสืบค้นจากฐานข้อมูล Scopus พบว่า การศึกษาของ Hanafiah et al. (2016) ได้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
ด้วยแบบจำลองสมการโครงการ (structural equation model: SEM) ในการศึกษาการส่งผ่านอิทธิพลของ
ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเท่ียว (tourism development: TD) ไปยังคุณภาพชีวิต (quality of life: QoL) 
ของคนในชุมชน โดยมีการปฏิบัติด้านการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible tourism practice: 

RTP) เป็นตัวแปรค่ันกลาง (moderator variable) ในการส่งผ่านอิทธิพลดังกล่าว [TD → RTP → QoL] 
ขณะท่ี Mathew and Sreejesh (2017) พบว่า การรับรู้ถึงการจัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ Methew and Sreejesh (2017) และ Font and Lynes (2018) ยังพบว่า 
การมีส่วนร่วมในสังคมเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญท่ีทำให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ
ด้วย 

การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของชุดตัวแปรดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวแปรนามธรรม 
(subjective variables) จึงจำเป็นต้องพัฒนาแบบจำลองการวัด (measurement model) ตัวแปรนามธรรม 
(ในทางเทคนิคเรียกว่า ตัวแปรแฝง (latent variables)) ด้วยเทคนิคทางสถิติท่ีเรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(factor analysis) ซึ ่งมีการประยุกต์ใช้ทั ้งที ่เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (exploratory factor 
analysis: EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor anlaysis: CFA) โดยการพัฒนาชุด
คำถามสำหรับวัดตัวแปรนามธรรมดังกล่าวก่อนที่จะนำไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity: 
CV)  ด ้ ว ย เ ทคน ิ ค ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห ์ อ ง ค ์ ป ร ะกอ บ เ ช ิ ง ย ื น ย ั น  ส ำห ร ั บ ม าต ร ว ั ด ในข ้ อคำถาม 
ที่พัฒนาขึ้น พบว่า การศึกษาที่ผ่านมานิยมใช้มาตรวัดแบบมาตรส่วน ( rating scale) ในระดับ 5 สเกล 
ทั้งนี้เพื ่อให้ได้ตัวอย่างของข้อคำถามที่ใช้วัดตัวแปรนามธรรมที่เกี่ยวข้อง (ส่วนหนึ่งใช้ในการนำไปออกแบบ 
ข้อคำถามสำหรับการศึกษาในครั้งนี้) ในที่นี้จึงขอนำเสนอตัวอย่างในการวัดตัวแปรนามธรรมบางตัวแปร เช่น  
การวัดการรับรู้ของคนท้องถิ่นต่อผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวในมุมมองของคนท้องถิ่น ซึ่งการศึกษา 
ในอดีตนิยมวัดใน 3 มิติ (Allen, Long, Perdue and Kieselbach, 1988; Yoon, Gursoy and Chen, 2001; 
Kim, Uyal and Sirgy, 2013; Abdollahzadeh and Sharifzadeh, 2014; Hanafiah et al., 2016) ด้วยข้อคำถาม
ท่ีแตกต่างกันตามตัวอย่าง ดังนี้  

ก. มิติทางด้านผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (economic impacts) ว ัดด้วยข้อคำถามที ่ เป็น 
การสอบถามความคิดเห็นจำนวน 5 คำถาม คือ 
(1) ผลประโยชน์มากกว่าต้นทุน (benefit outweight cost) 
(2) โอกาสในการจ้างงาน (employment opportunities) 
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(3) ธุรกิจท้องถิ่น (local business) 
(4) มาตรฐานการดำรงชีวิต (standard of living) 
(5) สวัสดิการของคนในชุมชน (resident welfare) 

ข. มิติทางด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (environment impacts) วัดด้วยข้อคำถามที่เป็นการ
สอบถามความคิดเห็นจำนวน 4 คำถาม คือ 
(1) การสร้างขยะ (produces waste products) 
(2) ปัญหาด้านนิเวศวิทยาและส่ิงแวดล้อม (econlogical and environmental issues) 
(3) ปัญหาการท้ิง (จัดการ) ขยะ (litering problem) 
(4) มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม (environmental pollution) 

ค. มิติทางด้านผลกระทบด้านสังคม (social impacts) วัดด้วยข้อคำถามที่เป็นการสอบถามความ
คิดเห็นจำนวน 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)  
โดยแต่ละมิติมีข้อคำถามที่ใช้วัดผ่านการสอบถามคนท้องถิ่นถึงการปฏิบัติในเรื ่องดังกล่าวด้วยข้อคำถาม  
ท่ีแตกต่างกันตามตัวอย่าง ดังนี ้

ก. มิต ิทางด้านการวางแผนจุดหมายปลายทางท่องเที ่ยวอย ่างรั บผิดชอบ (responsible 
destination planning) สามารถวัดด้วยข้อคำถามจำนวน 4 คำถาม คือ 
(1) กลยุทธ์การพัฒนาเฉพาะด้าน (specific development planning) 
(2) อัตลักษณ์ท่ีมุ่งเน้นในท้องถิ่น (locally-oriented identities) 
(3) การมีส่วนร่วมของชุมชน (community participation) 
(4) การตระหนักของชุมชน (community awareness) 

ข. มิติทางด้านการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบ (responsible environmental practice) 
สามารถวัดด้วยข้อคำถามจำนวน 4 คำถาม คือ 
(1) โปรแกรมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม (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, 2014 ได้แก่ ความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ (emotional well-being) ความ
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เป็นอยู่ของชุมชน (community well-being) ความเป็นอยู่ที ่ดีทางเศรษฐกิจ (economic well-being) ความ
เป็นอยู่ท่ีปลอดภัย (safty wellbeing) ขณะท่ีตัวแปรความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) มีท้ังการวัดด้วยข้อ
คำถามเดียวและด้วยข้อคำถามท่ีมากกว่า 1 ข้อคำถาม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการนิยามตัวแปรความพึงพอใจ
ในช ี ว ิ ตของแต ่ ละการศ ึ กษา ( Kaplanidou et al., 2013; Kim, Uysal and Sirgy, 2013; Angelini, 
Cavapozzi, Corrazzine and Paccagnell, 2014; Nunkoo and So, 2016; อัครพงศ์ อั้นทอง, กันต์สินี 
กันทะวงศ์วาร และณัฐพล อนันต์ธนสาร, 2561) 
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บทที ่3  
ระเบยีบวธิวีจิยั 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษานี้เลือกย่านเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงและเห็นภาพเชิงประจักษ์ของการ
จัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในระดับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียว (destination) โดยเฉพาะ
ในกรณีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ซึ่งย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นหนึ่งในพื้นท่ีท่ีมีการจัดการธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในรูปแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนท้องถิ่นและพยายามควบคุมผลกระทบเชิงลบให้เกิดขึ้น
น้อยท่ีสุด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเท่ียวในพื้นท่ีย่านเมืองเก่า ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว  

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative)โดยการ
วิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงลึกแบบมีโครงสร้างด้วยแบบสัมภาษณ์ ทั้งที่เป็น
ผู้ประกอบการ ตัวแทนชุมชนและ/วิสาหกิจชุมชน ผู้นำท้องถิ่นท่ีเป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดตามโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวในพื้นท่ี
ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเท่ียว การศึกษานี้เลือกกรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกผู้ท่ียินดีให้ความร่วมมือ
ในการให้รายละเอียดของข้อมูลตามโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ โดยเฉพาะในประเด็นของต้นทุน -
ผลตอบแทนของการจัดการและ/การดำเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พื้นที่ที ่เป็น
กรณีศึกษาสำหรับประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์จากการจัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาในส่วนแรกจึงเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ จุดหมายปลายทาง
ที่เป็นเครื่องมือสำหรับใช้เก็บรวมรวมข้อมูลต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและ/การดำเนินงานตามแนว
ทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเท่ียว ซึ่งถูกพัฒนาตามกรอบแนวทางของ
การประเมินต้นทุน-ผลตอบแทนของการดำเนินกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องในอดีต รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
เบื้องต้น และผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องการจัดการท่องเที่ยว (โดยให้ความสำคัญใน
ประเด็นของการจัดการและ/การดำเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบและการท่องเท่ียวอย่าง
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ยั่งยืน) ทั้งในระดับผู้ประกอบการ ชุมชน (คนท้องถิ่น) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตัวแทน) และจุดหมาย
ปลายทางท่ีเป็นกรณีศึกษา (ดูรายละเอียดของรายงานการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็นกรณีศึกษาได้ใน
ภาคผนวก) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นประเด็นคำถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ ก่อนนำประเด็นคำถาม
ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นคำถาม
สำคัญ 7 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดของกิจกรรมและ/การดำเนินงานท่ี
เป็นการจัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ รายรับ-ต้นทุนของการดำเนินงานและการจัดการ (แยกตามกิจกรรม) 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ ส่ิงท่ีภาครัฐและ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเท่ียวอย่าง
รับผิดชอบ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ สำหรับผู้ที่สนใจจะจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ดูรายละเอียดของ
ประเด็นคำถามในแบบสัมภาษณ์ได้ในภาคผนวก)  

หลังจากได้แบบสัมภาษณ์แล้ว นักวิจัยทำการนัดหมายและทำหนังสือเพื่อขออนุญาตเข้า
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาตามวันเวลาท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสะดวก โดยเป็น
การสัมภาษณ์ในเชิงลึกตามโครงสร้างคำถามในแบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ใน 2 แนวทาง ได้แก ่
1) ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีไม่ใช่เรื่องของต้นทุน-ผลตอบแทน จะประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic 
analysis) ควบคู ่ก ับการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (content analysis) บนพื ้นฐานแนวคิดการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยจะวิเคราะห์จากภาพรวมที่ประเด็นสำคัญ (major themes) ก่อนที่จะแยก
ออกเป็นประเด็นย่อย (sub themes) และหัวข้อย่อย (categories) ในลำดับต่อมา หลังจากนั้นจึงนำเสนอ 
ผลวิเคราะห์ในลักษณะของการบรรยาย (descriptive) ภายใต้ประเด็นหลักที่สำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 
ข้อมูลทั่วไปของการจัดการและ/การดำเนินงานของกรณีศึกษา รูปแบบและลักษณะของกิจกรรมและ/ 
การดำเนินงานที่เป็นการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 2) ข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นเรื ่องของต้นทุน-ผลตอบแทน ถูกนำมาวิเคราะห์ตามแนวคิด 
การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน (cost-benefit analysis) เพื่อประเมินถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
กิจกรรมและ/การดำเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เป็นการ
ประเมินรายรับและต้นทุนส่วนเพิ่มจากการจัดการและ/การดำเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ) 

การวิจัยในครั้งนี้แบ่งพื้นท่ีศึกษา ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
 ระดับผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงแรมบูติกย่านเมืองเก่าสร้างในรูปแบบสไตล์ชิโน-โปรตุกีส และ
ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์โครงสร้างอาคารแบบเดิมเอาไว้ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึง        
มีกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ หรือการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวที่เข้าพัก
แรมใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ เป็นต้น 
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 ระดับชุมชนท่ีมีการท่องเท่ียว ได้แก่ ชุมชนเมืองเก่าถนนถลาง ท่ีเจ้าของอาคารในละแวกถนนถลาง  
ซึ่งเดิมเป็นศูนย์กลางการค้าของเมืองภูเก็ต ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต ฯลฯ ในการอนุรักษ์สีด้านหน้าของอาคาร และเปิดบ้านให้ผู้เยี่ยมเยือนได้เยี่ยม
ชม โดยมีไกด์ท้องถิ่นซึ่งเป็นคนในชุมชนให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารแต่ละหลังด้วย 
 ระดับจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ได้แก่ ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ซึ ่งมีเทศบาล 
นครภูเก็ตเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนท่ีเส้นทางเดินเท้าพร้อมแสดงจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ การจัดอบรม
มัคคุเทศก์เยาวชนจากชุมชนเมืองเก่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ ในระยะยาวเทศบาลยังมีแผนงานการลงทุนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่า เพื่อให้การท่องเท่ียวโดยรวมของจังหวัดภูเก็ตมีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น 
การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการท่องเท่ียว การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลการท่องเท่ียวเมืองเก่าภูเก็ต โครงการ
พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม เป็นต้น 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) 

ในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative)จะมีการเก็บแบบสอบถาม 2 ส่วนคือ 1) คนท้องถิ่นในย่าน

เมืองเก่า 2) ผู้มาเยี่ยมเยือน 

โดยคนท้องถิ่นท่ีเป็นประชากรเป้าหมายในการศึกษานี้ คือ ผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 18-65 ปี (เกิดในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2545) ท่ีพำนัก/อาศัยในย่านเมืองเก่าเป็นการถาวรในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 
(ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน) และทราบว่ามีผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนท้องถิ่นท่ีตนอาศัยอยู่ ส่วนผู้เย่ียมเยือน
ท่ีเป็นประชากรเป้าหมายในการศึกษานี้ คือ คนไทยท่ีมีอายุระหว่าง 18-65 ปี (เกิดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2498 ถึง พ.ศ. 2545) ท่ีเดินทางมาเยือนย่านเมืองเก่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเท่ียวและ/พักผ่อนหย่อนใจ 
และมีการใช้บริการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ณ จุดหมายปลายทางเป้าหมาย  

ท้ังนี้เพื่อให้มีจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำเพียงพอต่อการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ด้วย
แบบจำลองสมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) ที่ซึ ่งการศึกษาส่วนใหญ่เสนอให้มี
ขนาดจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 200 ตัวอย่าง (Kline, 2011; Tabachnich and Fidell, 2013) 
ดังนั้นในการศึกษานี้จึงกำหนดขนาดตัวอย่างไว้ที่ 250 ตัวอย่างต่อ  ต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย (2 กลุ่ม 
ได้แก่ คนท้องถิ ่น และผู ้เยี ่ยมเยือน) และใช้การเลือกตัวอย่างด้วยวิธ ีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) ที่กำหนดให้สัมภาษณ์คนท้องถิ่นและ/ผู้เยี่ยมเยือนทุก ๆ ลำดับที่ 3 ที่สะดวกให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม 
 จากนิยามตัวแปรตามกรอบแนวคิดวิจัย ซึ่งเป็นตัวแปรนามธรรม (subjective variable) ถูก
นำไปใช้ในการพัฒนาเป็นข้อคำถามสำหรับใช้วัดตัวแปรทั้งหมด ก่อนท่ีจะนำข้อคำถามดังกล่าวมาพัฒนา
เป็นแบบสอบถามสำหรับการสัมภาษณ์คนท้องถิ่นและผู้เยี่ยมเยือนท่ีเป็นประชากรเป้าหมาย โดยชุดคำถาม
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ที่ใช้วัดตัวแปรนามธรรมใช้มาตรประมาณค่า 10 ระดับ (น้อยที่สุด-มากที่สุด) ซึ่งหลังจากได้แบบสอบถาม
ฉบับร่าง ลำดับต่อมาจะนำแบบสอบถามท่ีได้ไปทดสอบกับคนท่ัวไปท่ีมิใช่ประชากรเป้าหมายประมาณ 10 
ตัวอย่าง เพื่อตรวจเนื้อหาและลำดับของข้อคำถาม ก่อนนำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเนื้อหาและลำดับของข้อ
คำถามท่ีคนท่ัวไปสามารถเข้าใจได้ไปปรึกษาผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
การท่องเที่ยว รวมทั้งมีการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม(IOC : Index of item objective 
congruence)จากผู้เชี ่ยวชาญในสาขาการบริการและการท่องเที่ยวจำนวน  3 คน เกณฑ์การให้คะแนน มี
รายละเอียดคือ  +1 หมายถึง คำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  -1 หมายถึง คำถามนั ้นไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคำถามนั้นว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย โดยเกณฑ์การแปลความหมาย มีดังนี้ ค่า IOC ≥ .50 หมายความว่าคำถามตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ค่า 
IOC < .50 หมายความว่า คำถามนั้นไม่ตรงวัตถุประสงค์ของผลการหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม IOC  
พบว่า  มีค่าเฉล่ียของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 0.807 และ 0.825 สำหรับแบบสอบถามคนท้องถิ่น
และผู้มาเยือนตามลำดับ  แสดงว่า ข้อคำถามมีความเท่ียงตรงสูง พร้อมท้ังทดสอบความเช่ือมั่นของชุดคำถามท่ี
ใช้วัดตัวแปรนามธรรม (โดยทั่วไปเรียกว่า ตัวแปรแฝง (latent variable)) ด้วย Cronbach’s alpha (Alpha) 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (exploratory factor analysis) เพื่อลดทอนและคัดเลือกข้อ
คำถามท่ีมีความเช่ือมั่นและเท่ียงตรงในการวัดตัวแปรนามธรรมตามนิยามตัวแปรท่ีได้กำหนดไว้ โดยการนำ
แบบสอบถามไปทดสอบ (try out) กับตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรเป้าหมายจำนวน 30 
ตัวอย่าง (เป็นจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำท่ีเพียงพอสำหรับทดสอบความเช่ือมั่นด้วย Cronbach’s alpha และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ) หลังจากนั้นก็จะปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้งก่อนนำแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ไปใช้พัฒนาเป็นคู่มือประกอบการเก็บข้อมูล และนำไปใช้สัมภาษณ์ประชากรเป้าหมาย ณ ย่านเมือง
เก่าจังหวัดภูเก็ต และนำข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ อาทิ สถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistic) เช่น การแจกแจงความถ่ี (frequency distributions) ค่ากลาง (ค่าเฉล่ีย 
(mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) ฯลฯ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้นจาก
แบบสอบถาม รวมถึงการประยุกต์สถิติทดสอบอย่างเช่น t-test F-test Chi-square test ในการทดสอบ
สมมติฐานบางประการท่ีมีการกำหนดขึ้นภายหลังจากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ใช้แบบจำลองสมการ
โครงสร้าง (structural equation model: SEM) ในการตรวจสอบและประมาณค่าขนาดอิทธิพล (ท้ัง
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม) ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อประมาณขนาดอิทธิพล
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการเลือกจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน (คน
ไทย) 
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3.3 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้หมายถึง รูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเท่ียวที่สามารถลดผลกระทบเชิงลบ
ของการท่องเที ่ยวและ/ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนย่านเมืองเก่าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมโดยศึกษาทั้งทางด้านอุปสงค์ ( เก็บข้อมูลจากผู้มาเยือน (visitors) ที่รวมทั้งนัก
ทัศนาจร (excursionists) และนักท่องเท่ียวคนไทย (tourists) และอุปทาน (จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 3 ระดับ 
คือ ผู้ประกอบการ ชุมชนท่ีมีการท่องเท่ียว และจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวท่ีมีเทศบาลนครภูเก็ตเป็น
หนึ่งในหน่วยงานท่ีมีบทบาทสำคัญในการจัดการการท่องเท่ียว)  

 
ตารางที่ 3.1 วิธีการศึกษา และที่มาของข้อมูล 

วัตถุประสงค์ ที่มาของข้อมูล 

1. ประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์จากการจัดการและ/การดำเนินงาน
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทาง  

- ส ัมภาษณ์เช ิงล ึกกับผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย ณ จุดหมาย
ปลายทางที่เป็นกรณีศึกษา ได้แก ่ผู้ประกอบการ ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่ เก ี ่ยวข้องกับการจัดการ  
การดำเนินงาน และการพัฒนาตามแนวทางการท่องเที ่ยว
อย่างรับผิดชอบ 

- สัมภาษณ์คนท้องถิ่น ณ จุดหมายปลายทางที่มีการจัดการ
และ/การพัฒนาตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

2. ศึกษาปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของคนท้องถิ ่นที ่พำนักในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

- สัมภาษณ์คนท้องถ่ินในย่านเมืองเก่า 

3. ศึกษามุมมองการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น/ความ
เกี่ยวข้องและการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน/การมี
ส่วนร่วมในชุมชน/การสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน/ความพึง
พอใจต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

- แบบสอบถามคนท้องถ่ิน 

4. ศึกษาพฤติกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยว/สิ่งที่มีอิทธิพลใน
การเดินทางมาย่านเมืองเก่า/การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวใน
ย่านเมืองเก่า/ความพึงพอใจจากการท่องเท่ียวย่านเมืองเก่า/ความ
ตระหนักต่อการท่องเที ่ยวที ่ยั ่งยืน/การมีส่วนร่วมในสังคมและ
มุมมองต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ/ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

- แบบสอบถามผู้มาเยือน 
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3.4 การตรวจสอบระดับความเขม้ขน้ของการท่องเที่ยวอยา่งรบัผดิชอบในแตล่ะระดับเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างทางด้านอุปทาน 

การศึกษาครั้งนี้ได้มีการตรวจสอบระดับความเข้มข้นของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในแต่ละระดับ
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างทางด้านอุปทานดังนี ้

 
ตารางที ่ 3.2 คำถามการตรวจสอบระดับความเข้มข้นของการท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับ
ผู้ประกอบการ 

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ มี ไม่มี 

1)      การลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม 

มีการจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นใช้หลอดที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าการ
ใช้ระบบอัตโนมัติในการปิด-เปิดไฟในพ้ืนที่ส่วนกลาง เป็นต้น 

  

มีการดำเนินงานที่ลดของเสีย สิ่งปฏิกูลและลดการบริโภคที่ไม่จำเป็น เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกเตรียมอาหารที่พอดี
กับแขกที่เข้าพักการขอความร่วมมือให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ เป็นต้น 

  

มีดำเนินงานที่ลดการใช้น้ำ และ/มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเช่น มีระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ือนำน้ำมาใช้อีกครั้ง ใช้
ระบบน้ำหยดในการให้น้ำต้นไม้เป็นต้น 

  

 มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เช่นใช้ผลิตภัณฑ์ Organic แทนสารเคมี เป็นต้น 
  

·       มีการจัดการขยะที่ทิ้งแล้ว เช่น มีการคัดแยกขยะมีการนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น 
  

2)      การลดผลกระทบเชิงลบด้านสังคม-วัฒนธรรม 

ไม่มีการใช้แรงงานเด็กและ/แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 

 
มีข้อปฏิบัติสำหรับผู ้เข้าพักเพื ่อลดผลกระทบที่มีต่อชุมชนรอบข้างเช่น การส่งเสียงดัง การจอดรถกีดขวาง
ทางเข้าออก ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เป็นต้น 

 

 
มีการให้ความรู้กับผู้เข้าพักเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสังคม-วัฒนธรรมของชุมชนเช่น การแต่งกายและพฤติกรรมที่
เหมาะสมเป็นต้น 

 

 
3)      การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน 

 มีการจ้างแรงงานในชุมชน 
 

 
มีการใช้สินค้าและวัตถุดิบที่ผลิตภายในชุมชน 
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แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ มี ไม่มี 

มีการสนับสนุนสินค้าและกิจกรรมของชุมชน เช่นมีพื ้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนมีการนำเสนอกิจกรรมและ/โปรแกรม
ท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น 

 

 

 

ตารางที่ 3.3 คำถามการตรวจสอบระดับความเข้มข้นของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับชุมชน  

แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว มี ไม่มี 

1)      การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

มีการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
 

 
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ เช่น คัดแยกขยะจัดเก็บขยะจากผู้เย่ียมเยือน 

 

 
มีมาตรการ/วิธีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ลดมลพิษและปริมาณขยะเช่น การใช้ย่าม ถุงผ้า ปิ่นโต เป็นต้น 

 

 
มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้เยี่ยมเยือนเพื่อควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนเช่น ควบคุมเสียงรบกวน ไม่เข้าไปรบกวน
ขณะที่ชุมชนทำพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

 

 
2)      สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
 

 
 มีการจัดการข้อมูลและเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติสังคม-วัฒนธรรม และสิ ่งแวดล้อมผ่านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 

 
 มีการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับผู ้เยี่ยมเยือน (carrying capacity) ในพื้นที ่ท่องเที่ยวที ่จะไม่ทำให้
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม-วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเสียหาย 

 

 
 มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ผู้เย่ียมเยือนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนผ่าน
ประสบการณ์จริง 

 

 
3)      สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนท้องถิ่น 

มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 

 
มีระบบหมุนเวียนการให้บริการท่องเที่ยวที่ทำให้สมาชิกในกลุ่มท่องเที่ยวมีโอกาสมีรายได้ที่เป็นธรรม 

 

 
เปิดโอกาสให้คนท้องถ่ินและกลุ่มองค์กรต่าง ๆในชุมชนจำหน่ายสินค้าให้กับผู้เย่ียมเยือน 

 

 
มีการใช้ส่วนประกอบของอาหารที่มาจากวัตถุดิบในท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ 
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แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว มี ไม่มี 

มีการสนับสนุนส่งเสริมให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการจ้างงานในชุมชน 
 

 
เปิดโอกาสให้สมาชิกที่ด้อยโอกาสในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการเยาวชน เป็นต้น ได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 

 
มีการจัดต้ังกองทุน/จัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ือใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน 

 

 
4)      คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

มีการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการเข้ามาบริหารจัดการ 
 

 
มีการแบ่งหน้าที่และกระจายบทบาทการทำงานที่ชัดเจน 

 

 
มีการจัดสรรการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่นที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ กับสมาชิกและคนใน
ชุมชนอย่างเป็นธรรม 

 

 
มีกระบวนการทำงานที่ให้โอกาสกับสมาชิกในกลุ่มท่องเที่ยวในการมีส่วนร่วมคิดวางแผนและตัดสินใจ 

 

 
5)      จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าถึงของผู้เยี่ยมเยือนทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัย 

 มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เย่ียมเยือนกลุ่มเฉพาะ เช่นผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น 
 

 
มีข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น แสดงจุดที่มีความเสี่ยงเส้นทางอพยพเมื่อเกิดภัย เป็นต้น พร้อมทั้งชี้แจง
ให้ผู้เย่ียมเยือนทราบ 

 

 
มีแผนรองรับความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุมีการเตรียมการปฏิบัติงานทั้งในด้านของบุคลากร อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะ 

 

 
ห้องน้ำมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและสามารถรองรับผู้เย่ียมเยือนได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 

 

 
 มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ภูมิทัศน์รอบบ้านมีความสะอาดปลอดภัย สวยงาม ไม่มีขยะ หญ้าไม่รก ฯลฯ 

 

 
มีการจัดอาหาร (ถ้ามีการให้บริการอาหาร)ที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้เย่ียมเยือน เช่น อาหารมุสลิม อาหารมังสวิรัติ เป็น
ต้น 

 

 
6)      สร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการเคารพระหว่างผู้เยี่ยมเยือนและคนท้องถิ่น 

มีกฎระเบียบด้านวัฒนธรรมและมีการให้ข้อมูลกับผู้เย่ียมเยือนเพ่ือทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 
 

 
มีข้อควรปฏิบัติสำหรับผู ้เยี่ยมเยือนและสมาชิกกลุ ่มท่องเที่ยวในการทำกิจกรรมท่องเที ่ยวที ่ลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสังคม-วัฒนธรรมของชุมชน 
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แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว มี ไม่มี 

มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ผู้เย่ียมเยือนได้ลงมือทำและได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากชุมชนหรือเจ้าของ
ที่พัก (เช่น โฮมสเตย์) 

 

 
มีการกำหนดระดับราคาการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เย่ียมเยือน 

 

 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เย่ียมเยือนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นสมุดเย่ียม แบบสอบถาม เป็นต้น 

 

 
มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ผู้เย่ียมเยือนได้ลงมือทำและได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากชุมชนหรือเจ้าของ
ที่พัก (เช่น โฮมสเตย์) 

 

 
มีการกำหนดระดับราคาการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เย่ียมเยือน 

 

 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เย่ียมเยือนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นสมุดเย่ียม แบบสอบถาม เป็นต้น 

 

 

 

ตารางที่ 3.4 คำถามการตรวจสอบระดับความเข้มข้นของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี  ไม่มี 

1)     ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

กำหนดแนวทางการใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
  

กำหนดโซนน่ิงสำหรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ถนนคนเดิน บันเทิงราตรี ฯลฯ 
  

มีแผนงานเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบเชิงลบและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
  

มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับผู้เย่ียมเยือน 
  

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมตัดสินใจในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
  

มีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดการท่องเท่ียว
ในพ้ืนที ่

  

มีศูนย์บริการหรือศูนย์ให้ข้อมูลแก่ผู้เย่ียมเยือน 
  

มีการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการท่องเที่ยว และสถิติผู้เย่ียมเยือนในพ้ืนที่ 
  

มีการจัดสรรรายรับที่ได้จากการท่องเที่ยวไปใช้เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม 
  

มีการกำหนดกฎเกณฑ์การปฏิบัติตัวเพ่ือให้ผู้เย่ียมเยือนปฏิบัติ 
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แนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี  ไม่มี 

2)     การเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือการลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกแก่ชุมชน 

มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวจ้างแรงงานในท้องถ่ิน 
  

มีการสนับสนุนส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินได้จำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
  

มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจสงัคม-
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

  

มีการพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว                                                                        
  

มีการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถ่ินที่เป็นธุรกิจ SMEs ให้ได้รับประโยชน์จากภาคการท่องเที่ยว 
  

3)     การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

มีการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
  

มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ินเช่น การตักบาตร 
  

มีนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวที่อยู่บนพ้ืนฐานของอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
  

4)     การอนุรักษ์และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม 

มีการจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้ไฟกิ่งที่เป็นโซล่าร์เซลล์ฯลฯ   

 มีการจัดการของเสีย และสิ่งปฏิกูลเช่น การคัดแยกขยะ การจัดเก็บขยะ ฯลฯ   

มีการจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การไม่ใช้น้ำล้างถนน ฯลฯ   

มีการฝึกอบรมนักสื่อความหมายท้องถ่ินที่ทำให้ผู้มาเยือนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

มีการสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มภายในชุมชนเพ่ือปกป้องพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้งทางบกและทางน้ำ   

มีการให้ความรู้ด้านคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติกับผู้เย่ียมเยือนและคนท้องถ่ิน   

5)     สุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

มีการดูแลห้องน้ำและทางเท้าให้มีมาตรฐานในการรองรับผู้เย่ียมเยือนทุกประเภท   

มีการจัดทำข้อมูลที่ช่วยสร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่ผู้เย่ียมเยือน เช่นป้ายเตือนภัย ฯลฯ   

มีอุปกรณ์และวิธีการช่วยเหลือผู้เย่ียมเยือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน   
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3.5 คำสำคัญ (definition of key terms) 

มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง ความคิดเห็นของคนท้องถิ่น/ผู้มาเยือนที่มีต่อการจัดการ
ท่องเท่ียวของย่านเมืองเก่าท่ีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีช่วย
ลดผลกระทบเชิงลบ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

การรับรูถ้งึการทอ่งเทีย่วอยา่งรับผิดชอบ หมายถึง การท่ีคนท้องถิ่น/ผู้มาเยือนรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบเชิงลบ 
การแบ่งปันผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม หมายถึง การที่คนท้องถิ่น/ผู้มาเยือนมีความกระตือรือร้นที่จะ
ช่วยเหลือ ห่วงใย และแบ่งปันกับสังคม รวมถึงความตระหนักและความสนใจในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในสังคม 

คุณภาพชีวติ หมายถึง การแสดงความรู้สึกของคนท้องถิ่น/ผู้มาเยือนต่อสภาพความเป็นอยู ่และการใช้ชีวิตของ
คนในท้องถิ่น 

ความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง ความรู้สึกของคนท้องถิ่นต่อชีวิตของตนเอง 

การสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับและสนับสนุนของคนท้องถิ่น/ผู้มา
เยือน ต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่า เพราะเห็นถึงผลประโยชน์ของการท่องเท่ียวท่ีตก
แก่ชุมชนย่านเมืองเก่า โดยท่ีคนท้องถิ่น/ผู้มาเยือนสนับสนุนด้วยการประพฤติและปฏิบัติตนตามข้อตกลงของ
ชุมชน การให้ความร่วมมือ การเข้าร่วมกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะต่อนักท่องเท่ียว และ
การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการท่องเท่ียว 
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บทที ่4  
   ขอ้มลูกจิกรรมทอ่งเทีย่วของกรณีศกึษาและผลการศกึษา 

 

กรณีศึกษาย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

การศึกษานี้เลือกย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงและเห็นภาพเชิง
ประจักษ์ของการจัดการการท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว 
(destination) โดยเฉพาะในกรณีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ซึ่งย่านเมืองเก่าภเูก็ตเป็นหนึ่งในพื้นท่ีท่ีมีการ
จัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนท้องถิ่นและพยายามควบคุม
ผลกระทบเชิงลบให้เกิดขึ้นน้อยท่ีสุด โดยสามารถแบ่งพื้นท่ีศึกษา ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1) ระดับผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงแรมบูติกในย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นรูปแบบสไตล์ชิโนโปรตุกีส 
และปัจจุบันยังคงอนุรักษ์โครงสร้างอาคารแบบเดิมเอาไว้ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว  

2) ระดับชุมชนท่ีมีการท่องเท่ียว ได้แก่ ชุมชนย่านเมืองเก่า ท่ีเจ้าของอาคารในละแวกย่านเมือง
เก่า ซึ่งเดิมเป็นศูนย์กลางการค้าของเมืองภูเก็ต ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต ฯลฯ ในการอนุรักษ์สีด้านหน้าของอาคาร และเปิดบ้านให้ผู้เยี่ยม
เยือนได้เยี่ยมชม โดยมีไกด์ท้องถิ่นซึ่งเปน็คนในชุมชนให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารแต่ละหลังด้วย 

3) ระดับจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ได้แก่ ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งมีเทศบาล
นครภูเก็ตเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนที่เส้นทางเดินเท้าพร้อมแสดงจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจการจัด
อบรมมัคคุเทศก์เยาวชนจากชุมชนเมืองเก่าการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความ
สนใจจากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ ในระยะยาวเทศบาลยังมีแผนงานการลงทุน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่าเพื่อให้การท่องเท่ียวโดยรวมของจังหวัดภูเก็ตมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
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4.1 การตรวจสอบระดับความเข้มข้นของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในแต่การตรวจสอบระดับ 
ผลการตรวจสอบระดับความเข้มข้นของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับผู้ประกอบการผล

การตรวจสอบพบว่าผู ้ประกอบการในกรณีศึกษาที ่เลือกมีการจัดการการลดผลกระทบเชิงลบด้าน
สิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบเชิงลบด้านสังคม-วัฒนธรรมและมีการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับ
ชุมชนดังแสดงในตารางท่ี 4.1 

ตารางที่ 4.1 การตรวจสอบระดับความเข้มข้นของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับผู้ประกอบการ  

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ มี ไม่มี 

1)      การลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม 

·       มีการจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นใช้หลอดที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
เบอร์ห้าการใช้ระบบอัตโนมัติในการปิด-เปิดไฟในพ้ืนที่ส่วนกลาง เป็นต้น 

/ 
 

·       มีการดำเนินงานที่ลดของเสีย สิ่งปฏิกูลและลดการบริโภคที่ไม่จำเป็น เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกเตรียม
อาหารที่พอดีกับแขกที่เข้าพักการขอความร่วมมือให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ เป็นต้น 

/ 
 

·       มีดำเนินงานที่ลดการใช้น้ำ และ/มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเช่น มีระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ือนำน้ำมาใช้
อีกครั้ง ใช้ระบบน้ำหยดในการให้น้ำต้นไม้เป็นต้น 

/ 
 

·       มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เช่นใช้ผลิตภัณฑ์ Organic แทนสารเคมี เป็นต้น / 
 

·       มีการจัดการขยะที่ทิ้งแล้ว เช่น มีการคัดแยกขยะมีการนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น / 
 

2)      การลดผลกระทบเชิงลบด้านสังคม-วัฒนธรรม 

·       ไม่มีการใช้แรงงานเด็กและ/แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย /  
·       มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าพักเพ่ือลดผลกระทบที่มีต่อชุมชนรอบข้างเช่น การส่งเสียงดัง การจอดรถกีดขวาง
ทางเข้าออก ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เป็นต้น 

/ 

 
·       มีการให้ความรู้กับผู้เข้าพักเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสังคม-วัฒนธรรมของชุมชนเช่น การแต่งกายและ
พฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นต้น 

/ 

 
3)      การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน 

·       มีการจ้างแรงงานในชุมชน /  
·       มีการใช้สินค้าและวัตถุดิบที่ผลิตภายในชุมชน /  
·       มีการสนับสนุนสินค้าและกิจกรรมของชุมชน เช่นมีพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนมีการนำเสนอ
กิจกรรมและ/โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น 

/ 
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ผลการตรวจสอบระดับความเข้มข้นของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับชุมชนผลการ
ตรวจสอบพบว่าชุมชนย่านเมืองเก่ามีการจัดการการลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับคนท้องถิ่น เปิดโอกาสคนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
การเข้าถึงของผู้เย่ียมเยือนทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัย มีการสร้างวัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิดการเคารพระหว่างผู้เย่ียม
เยือนและคนท้องถิ่นดังแสดงในตารางท่ี 4.2 

ตารางที่ 4.2 การตรวจสอบระดับความเข้มข้นของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับชุมชน  

แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว มี ไม่มี 

1)      การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

มีการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม /  
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ เช่น คัดแยกขยะจัดเก็บขยะจากผู้เย่ียมเยือน /  
มีมาตรการ/วิธีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ลดมลพิษและปริมาณขยะเช่น การใช้ย่าม ถุงผ้า ปิ่นโต เป็นต้น /  
มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้เย่ียมเยือนเพ่ือควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนเช่น ควบคุมเสียงรบกวน ไม่เข้าไปรบกวน
ขณะที่ชุมชนทำพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

/ 

 
2)      สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน /  
มีการจัดการข้อมูลและเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติสังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมผ่านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

/ 

 
มีการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับผู้เยี่ยมเยือน (carrying capacity) ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่จะไม่ทำให้
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม-วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเสียหาย 

/ 

 
มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ผู้เย่ียมเยือนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน
ผ่านประสบการณ์จริง 

/ 

 
3)      สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนท้องถิ่น 

มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน /  
มีระบบหมุนเวียนการให้บริการท่องเที่ยวที่ทำให้สมาชิกในกลุ่มท่องเที่ยวมีโอกาสมีรายได้ที่เป็นธรรม /  
เปิดโอกาสให้คนท้องถ่ินและกลุ่มองค์กรต่าง ๆในชุมชนจำหน่ายสินค้าให้กับผู้เย่ียมเยือน /  
มีการใช้ส่วนประกอบของอาหารที่มาจากวัตถุดิบในท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ /  
มีการสนับสนุนส่งเสริมให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการจ้างงานในชุมชน /  
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แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว มี ไม่มี 

เปิดโอกาสให้สมาชิกที่ด้อยโอกาสในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการเยาวชน เป็นต้น ได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

/ 

 
มีการจัดต้ังกองทุน/จัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ือใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน / 

 

4)      คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   

มีการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการเข้ามาบริหารจัดการ /  

มีการแบ่งหน้าที่และกระจายบทบาทการทำงานที่ชัดเจน /  

มีการจัดสรรการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่นที่พัก อาหารและเครื่องด่ืม ฯลฯ กับสมาชิกและคนใน
ชุมชนอย่างเป็นธรรม 

/ 
 

มีกระบวนการทำงานที่ให้โอกาสกับสมาชิกในกลุ่มท่องเที่ยวในการมีส่วนร่วมคิดวางแผนและตัดสินใจ /  

5)      จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าถึงของผู้เยี่ยมเยือนทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัย   

มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เย่ียมเยือนกลุ่มเฉพาะ เช่นผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น /  

มีข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น แสดงจุดที่มีความเสี่ยงเส้นทางอพยพเมื่อเกิดภัย เป็นต้น พร้อมทั้ง
ชี้แจงให้ผู้เย่ียมเยือนทราบ 

/ 
 

มีแผนรองรับความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุมีการเตรียมการปฏิบัติงานทั้งในด้านของบุคลากร อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะ 

/ 
 

ห้องน้ำมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและสามารถรองรับผู้เย่ียมเยือนได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย /  

 มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ภูมิทัศน์รอบบ้านมีความสะอาดปลอดภัย สวยงาม ไม่มีขยะ หญ้าไม่รก ฯลฯ /  

มีการจัดอาหาร (ถ้ามีการให้บริการอาหาร)ที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน เช่น อาหารมุสลิม อาหารมังสวิรัติ 
เป็นต้น 

/ 
 

6)      สร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการเคารพระหว่างผู้เยี่ยมเยือนและคนท้องถิ่น   

มีกฎระเบียบด้านวัฒนธรรมและมีการให้ข้อมูลกับผู้เย่ียมเยือนเพ่ือทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด /  

มีข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เยี่ยมเยือนและสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวในการทำกิจกรรมท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสังคม-วัฒนธรรมของชุมชน 

/ 
 

มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ผู้เยี่ยมเยือนได้ลงมือทำและได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากชุมชนหรือ
เจ้าของที่พัก (เช่น โฮมสเตย์) 

/ 
 

มีการกำหนดระดับราคาการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เย่ียมเยือน /  
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แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว มี ไม่มี 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เย่ียมเยือนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นสมุดเย่ียม แบบสอบถาม เป็นต้น /  

มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ผู้เยี่ยมเยือนได้ลงมือทำและได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากชุมชนหรือ
เจ้าของที่พัก (เช่น โฮมสเตย์) 

/ 
 

มีการกำหนดระดับราคาการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เย่ียมเยือน /  

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เย่ียมเยือนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นสมุดเย่ียม แบบสอบถาม เป็นต้น /  

ผลการตรวจสอบระดับความเข้มข้นของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในท่ีนี้คือ เทศบาลนครภูเก็ต ผลการตรวจสอบพบว่าองค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการ
จัดการในแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียว การเพิ่มผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจหรือการลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกแก่ชุมชน การอนุรักษ์และส่งเสริมการ
รักษาส่ิงแวดล้อม และคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวดังแสดงในตารางท่ี 4.3  

ตารางที่ 4.3 การตรวจสอบระดับความเข้มข้นของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

แนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ไม่มี เหตุผล 

1)     ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

กำหนดแนวทางการใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ / 
 

มีลานมังกร ส ่วนหลวง 
พิพิธภัณฑ์ Peranakan 

กำหนดโซนน่ิงสำหรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ถนนคนเดิน บันเทิงราตรี ฯลฯ 
 

/ ไม่มี เทศบาลไม่ม ี

มีแผนงานเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบเชิงลบและสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน 

/ 
 

ม ี เช ่ น  บำบ ั ดน ้ ำ เ สี ย 
จัดเก็บขยะ 

มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับผู้เย่ียมเยือน / 
 

มีเสาติดถนนไฟ ปรับปรุง
ห้องน้ำสาธารณะ เช่นเขา
รัง 

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมตัดสินใจในโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การท่องเที่ยว 

/ 
 

มี แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ 
การประชุมประชาคมการ
จัดทำแผน 

มีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที ่

/ 
 

มี แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ 
การประชุมประชาคมการ
จัดทำแผน 

มีศูนย์บริการหรือศูนย์ให้ข้อมูลแก่ผู้เย่ียมเยือน / 
 

มีบ้านเลขที่ 63 
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แนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ม ี ไม่มี เหตุผล 

มีการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการท่องเที่ยว และสถิติผู้เย่ียมเยือนในพ้ืนที่ / 
 

มีเฉพาะบ้านเลขที่ 63 แต่
ไม ่ ค รอบคล ุ มท ั ้ ง เขต 
เพราะเข้าได้หลายทาง 

มีการจัดสรรรายรับที่ได้จากการท่องเที่ยวไปใช้เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม / 
 

ส่วนใหญ่เป็นการเก็บภาษี 
(รายได ้ทางอ ้อม) จาก
กิจการร้านค้าต่าง ๆแล้ว
นำพัฒนา 

มีการกำหนดกฎเกณฑ์การปฏิบัติตัวเพ่ือให้ผู้เย่ียมเยือนปฏิบัติ 
 

/ ไม่ม ี

    

2)     การเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือการลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกแก่ชุมชน 

มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวจ้างแรงงานในท้องถ่ิน /   

มีการสนับสนุนส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินได้จำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว 

/  ทำประชาสัมพันธ์ม ีแผ่น
พับ เส ้นทางอาหาร เรา
ป ร ะ ก า ศ ใ น เ ว ็ บ ว่ า
ร้านอาหารไหนดี 

มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที ่ยวรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจสังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

/  ถนนปลอดโฟม หลาดใหญ่ 

มีการพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว /  เคยมีหลายปีแล้ว เช่นการ
ทำม ัคคุเกศก ์น ้อย2019
โครงการพ ัฒนาท ักษะ
ทางด ้านการทำอาหาร
ท้องถ่ิน ปี 2021 

มีการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถ่ินที่เป็นธุรกิจ SMEs ให้ได้รับประโยชน์จาก
ภาคการท่องเที่ยว 

/  ทำประชาสัมพันธ์ม ีแผ่น
พับ เส ้นทางอาหาร เรา
ป ร ะ ก า ศ ใ น เ ว ็ บ ว่ า
ร้านอาหารไหนดี 

3)     การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

มีการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม /  ม ี  เช ่ นแผ ่ นพ ั บ  บอก
ประวัต ิ  ต ัวอาคารถนน
ถลางมี QR อธิบายประวัติ
บ้านแต่ละหลัง เทศบาล
ทำ 
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แนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ไม่มี เหตุผล 

มีกิจกรรมการท่องเท่ียวที่เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
เช่น การตักบาตร 

/  ทุกเทศกาล 

มีนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวที่อยู่บนพ้ืนฐานของอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ /  มีแน่นอน 

4)     การอนุรักษ์และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม 

มีการจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้ไฟกิ่งที่เป็นโซล่าร์เซลล์ฯลฯ /  เปลี่ยนเป็น LED ตามถนน 
ทยอยทำทีละเส้น 

มีการจัดการของเสีย และสิ่งปฏิกูลเช่น การคัดแยกขยะ การจัดเก็บขยะ ฯลฯ /  มีการแยกขยะอันตราย
และติดเช ื ้อที ่ช ัดเจนแต่
เศษอาหารจะมีการเก็บ
เฉพาะจากร ้านอาหาร
ขนาดใหญ่ วัด โรงเรียน
บริเวณที่มีการทำกิจกรรม 
มีโครงการถังขยะไม่มีวัน
เต ็ม แจกถังขยะในเขต
ผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีการติดถังดักใช่มันใครไม่
ต ิ ดไม ่ สามารถออกใบ
อนุญาติธุรกิจให้ได้ 

มีการจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การไม่ใช้น้ำล้างถนน ฯลฯ /  ม ีการใช ้น ้ ำท ี ่ ผ ่านการ
บำบัดมาใช้ล้างคู 

ม ีการฝ ึกอบรมน ักส ื ่อความหมายท ้องถ ิ ่นท ี ่ทำให ้ผ ู ้มาเย ือนช ่วยอน ุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 /  

มีการสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มภายในชุมชนเพ่ือปกป้องพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้งทางบกและทาง
น้ำ 

/  เมืองเก่าและชุมชนกอจ้าน 
ท ี ่ ออกหาเร ื อแบบด้ัง
ดั ้งเดิมไม่ใช้อุปกรณ์ช็อต

ไฟฟ้า และเก็บขยะมาให้
เทศบาลด้วยจากบริเวณ
แหลมสะพานหิน 
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แนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ม ี ไม่มี เหตุผล 

มีการให้ความรู้ด้านคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติกับผู้เย่ียมเยือนและคนท้องถ่ิน /  พาไปด ูการ reuse ขยะ 
ต่างจังหวัด มีการต้ังมูลนิธิ
ส ิ ่งแวดล้อมเพื ่อจ ังหวัด
ภูเก็ต 

5)     สุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

มีการดูแลห้องน้ำและทางเท้าให้มีมาตรฐานในการรองรับผู้เย่ียมเยือนทุกประเภท /  มี ทำถึงขนาด Universal 
Design เพ ื ่อคนในพื ้นที่  
และนักท่องเที่ยวเช่นลาน
มังกร สำหรับผู้พิการ ทาง
เท้าบริเวณเมืองเก่าขนาด
ความกว้างเพียงพอต่อผู้
พิการที่ใช้รถเข็น 

มีการจัดทำข้อมูลที่ช่วยสร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่ผู้เยี่ยมเยือน เช่นป้ายเตือน
ภัย ฯลฯ 

/  มี เช่นทางโค้ง มีป้าย แต่
คู่มือไม่มี 

มีอุปกรณ์และวิธีการช่วยเหลือผู้เย่ียมเยือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน /  มี มีเครื่องปั๊มหัวใจ เครื่อง 
AED ตั้งไว้ที่บ้านเลขที่ 63 
และสวนสาธารณะสะพาน
หิน ถ้าคนหมดสติก็ได้เอา
ไปช่วยเค้าได้ เขารังก็มี 
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4.2 ประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์จากการจัดการและ/การดำเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง

รับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทาง 

- ผลการศึกษาในส่วนนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ จุดหมายปลายทางที่เป็น
กรณีศึกษา ได้แก่ ผู ้ประกอบการ ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการ การ
ดำเนินงาน และการพัฒนาตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ  โดยจะนำเสนอผลจากการสนทนากลุ่ม
ย่อยและผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น  3  ระดับ คือ ระดับผู้ประกอบการ ระดับระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2.1 ระดับผู้ประกอบการ: โรงแรมบูติกในย่านเมืองเก่า รูปแบบสไตล์ชิโน-ยูโรเปียน 

4.2.1.1 สถานการณ์และลักษณะของโรงแรม 

โรงแรมกรณีตัวอย่างเป็นโรงแรมขนาดเล็กที่จัดอยู่ในโรงแรมประเภทบูติก ซึ ่งเป็นโรงแรมที ่มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงแรมแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2470 เดิม
มีชื่อเป็นภาษาจีน ซึ่งมีความหมายว่า "ความสุขสำหรับผู้มาเยือน"  โรงแรมบูติกในย่านเมืองเก่าได้รับการ
ออกแบบและก่อสร้างจากช่างฝีมือชาวปีนังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามในรูปแบบสไตล์ชิโน-ยูโรเปียนโดยตัว
อาคารเป็นอาคาร 2 ชั้นตัวกำแพงก่ออิฐถือปูน ก่อสร้างในตัวชุมชนทุ่งคาในอดีตหรือย่านเมืองเก่าในปัจจบุัน 
เพื่อรองรับผู้ท่ีเดินทางเข้ามาค้าขายยังตัวเมืองในอดีตในปี 2543 เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นจากการท่ีเป็นสถานท่ีถ่าย
ทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach 

ต่อมา ในปี 2555 ทางโรงแรมได้บูรณะปรับแต่งตัวอาหารให้สวยงาม ทันสมัย สะดวกสบายแต่ยัง
คงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมการออกแบบแบบด้ังเดิม ปัจจุบันโรงแรมมีห้องพักท้ังหมด 35 หอ้ง แบ่งเป็น 4 ประเภท 
มีอัตราค่าห้องพักแบบรวมอาหารเช้า ดังนี ้

  1. Superior จำนวน 20 ห้อง อัตราค่าห้องพักแบบรวมอาหารเช้า 

  - ช่วงโลว์ซีซั่น (พฤษภาคม - ตุลาคม) = 1,500 บาท 

  - พีค (พฤศจิกายน) = 2,500 บาท 

  - ช่วงไฮซีซั่น (ธันวาคม - เมษายน) = 2,000 บาท 

 2. Deluxe จำนวน 7 ห้อง อัตราค่าห้องพักแบบรวมอาหารเช้า 

  - ช่วงโลว์ซีซั่น (พฤษภาคม - ตุลาคม) = 1,500 บาท 

  - พีค (พฤศจิกายน)  = 2,500 บาท 

  - ช่วงไฮซีซั่น (ธันวาคม - เมษายน) = 2,000 บาท 

3. Junior Suite จำนวน 7 ห้อง อัตราค่าห้องพักแบบรวมอาหารเช้า 
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  - ช่วงโลว์ซีซั่น (พฤษภาคม - ตุลาคม) = 2,100 บาท 

  - พีค (พฤศจิกายน)  = 3,100 บาท 

  - ช่วงไฮซีซั่น (ธันวาคม - เมษายน) = 2,500 บาท 

4. Suite จำนวน 1 ห้อง อัตราค่าห้องพักแบบรวมอาหารเช้า 

  - ช่วงโลว์ซีซั่น (พฤษภาคม - ตุลาคม) = 2,500 บาท 

  - พีค (พฤศจิกายน)  = 3,500 บาท 

  - ช่วงไฮซีซั่น (ธันวาคม - เมษายน) = 2,800 บาท 

ทางโรงแรมได้มีการปรับแต่งห้องพักให้มีลักษณะท่ีแตกต่างกัน เช่น ห้อง The Beach Junior Suite 
ที่ยังคงรักษาการตกแต่งห้องพักเหมือนกับห้องที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เพื่อให้ผู้ที่ม ีพักได้
สัมผัสห้องแบบท่ีปรากฏในภาพยนตร ์

ในปี 2562 โรงแรมบูติกย่านเมืองเก่า มีอัตราการเข้าพักร้อยละ 95 มีรายรับจากนักท่องเที่ยว
ประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายรับท่ีสูงสุดในการดำเนินกิจการในช่วง High Season (ตุลาคม - มีนาคม) มี
ยอดเข้าพักท่ี 1,020 ห้องต่อเดือน หรือประมาณ 12,240 ห้องต่อปี โดยผู้เข้าพักห้องละ 2 คน มีจำนวนผู้เข้า
พักทั้งหมด 24,480 คนต่อปี ราคาห้องเฉลี่ยประมาณ 2,700 - 2,800 บาทต่อคืนต่อห้อง ซึ ่งเป็นรายรับ
ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งปีในช่วง Low Season (เมษายน - กันยายน) ราคาห้องพักเฉลี่ยประมาณ 
1,500 ต่อห้องต่อคืน 

โรงแรมบูติกย่านเมืองเก่า มีต้นทุนในการบริหารจัดการทั้งหมด 8-9 ล้านต่อปี โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก
เป็นช่วงวัยทำงาน คือ ช่วงอายุ 24-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 และ อายุ 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 โดยกลุ่ม
ลูกค้าหลักเป็นลูกค้าสัญชาติไทยร้อยละ 32 สัญชาติจีนร้อยละ 10 สัญชาติเยอรมันและฝรั่งเศสรวมกันร้อยละ 
20 

4.2.1.2 การจัดการและการดำเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

 โรงแรมมีการจัดการและการดำเนินการตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ แบ่งได้เป็น 3 ด้าน 
คือ การสนับสนุนชุมชนและการท่องเท่ียวชุมชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

1) การสนับสนุนชุมชนและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชน 

โรงแรมบูติกย่านเมืองเก่า สนับสนุนการพัฒนาท่องเท่ียวชุมชนในพื้นท่ีย่านเมืองเก่าโดยการ
สนับสนุนพนักงานในเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของภูเก็ตเพื่อแนะนำนักท่องเที่ยวที่มาพักยังโรงแรม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปดูงานท่ีพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวท่ีอยู่ในพื้นท่ีย่านเมืองเก่า มี
ค่าตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์คนละ 50 บาท หลังจากนั้นพนักงานจะจัดทำแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเท่ียวและ
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เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนโดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน โดยโรงแรมจะสนับสนุนการจัดพิมพ์แผ่นพับเพื่อ
พนักงานจะได้แจกจ่ายและแนะนำให้แก่นักท่องเท่ียว งบประมาณในส่วนนี้ในปี 2562 ประมาณ 45,500 บาท 
และปี 2563 ประมาณ 35,900 บาทนอกจากนี้มีการให้พนักงานพาแขกเดินชมย่านเมืองเก่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม โรงแรมฯ สนับสนุนวัฒนธรรมของชุมชน โดยการจัดหาเครื่องแต่งกายท้องถิ่นให้พนักงานในส่วนหน้าบ้าน
ทุกคน คนละ 4 ชุด โดยต้นทุน 1 ชุด ประมาณ 1,800 บาท ต่อชุด จำนวนพนักงานในส่วนนี้ประมาณ 10 คน
รวมไปถึงนักศึกษาท่ีมาฝึกงานท่ีโรงแรมในส่วนนี้ก็ได้จัดเตรียมชุดให้ยืมเช่นกัน ต้นทุนส่วนนี้อยู่ท่ีประมาณ 44 
ชุด ขุดละ 1,800 บาท เป็นจำนวนท้ังส้ิน 79,200 บาท นอกจากนี้ โรงแรมฯ มีการจัดหาท่ีจอดรถให้กับลูกค้า
ของโรงแรม โดยการเช่าท่ีจอดรถในพื้นท่ีย่านเมืองเก่า อัตราค่าเช่าพื้นท่ีจอดรถสำหรับลูกค้า 5 คัน ประมาณ 
2,000 บาทต่อเดือนต่อหนึ่งคัน รวมท้ังหมดประมาณ 10,000 บาท ต่อเดือน โรงแรมมีต้นทุนส่วนนี้เพิ่มขึ้นรวม
เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน  244,700 บาทต่อปี โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี ้

ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น ต่อห้อง   244,700 / 12,240  = 19.99 บาทต่อห้อง 

ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น ต่อแขกผู้เข้าพัก 244,700 / 24,480  = 9.96 บาทต่อผู้เข้าพัก 

ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น ต่อวัน   244,700 / 365   = 670.41 บาทต่อวัน 

2) การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โรงแรมบูติกย่านเมืองเก่า สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีในพื้นท่ี
ย่านเมืองเก่า ซึ่งตัวอาคารของโรงแรมเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมของภูเก็ตท่ีต้องอนุรักษ์ไว้ ทางโรงแรมฯ ได้
ส่งเสริมโดยการเปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเข้าชมตัวตึกบริเวณชั้น 1 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีการบำรุงรักษาตัวตึก 
เช่น การซ่อมบำรุง การทาสีโดยเฉล่ียประมาณ 100,000 – 200,000 บาทต่อปี โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้ 

ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น ต่อห้อง   150,000 / 12,240  = 12.25 บาทต่อห้อง 

ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น ต่อแขกผู้เข้าพัก 150,000 / 24,480  = 6.13 บาทต่อผู้เข้าพัก 

ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น ต่อวัน   150,000 / 365   = 410.96 บาทต่อวัน 

ในด้านประเพณี โรงแรมฯได้สนับสนุนเทศกาลต่าง ๆ ตลอดท้ังปี เช่น การต้ังโต๊ะหน้าโรงแรม
ในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งมี่ค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาทต่อปี การสนับสนุนการตั้งโต๊ะไหว้เทวดา 40,000 
บาทต่อปี และสนับสนุนเงินทำบุญศาลเจ้าแสงธรรมซึ่งเป็นศาลเจ้าในพื้นท่ีย่านเมืองเก่าประมาณ 45,000 บาท
ต่อปี โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี ้

ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น ต่อห้อง   135,000 / 12,240  = 11.03 บาทต่อห้อง 

ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น ต่อแขกผู้เข้าพัก 135,000 / 24,480  = 5.51 บาทต่อผู้เข้าพัก 

ต้นทุนท่ีเพิ่มขึน้ ต่อวัน   135,000 / 365   = 369.86 บาทต่อวัน 
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นอกจากนี้ โรงแรมฯ มีนโยบายการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีท่ีต้ังของโรงแรม โดยการ
ใช้อาหารท้องถิ่นเป็นอาหารเช้าให้กับผู้ที่เข้าพัก นอกจากนี้ยังมีบริการขนมท้องถิ่นในส่วนของ Lounge ของ
โรงแรมให้กับผู้เข้าพักตลอดท้ังวัน โดยช่วงเช้าเป็นขนมประเภทขนมสด ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นประเภทขนมแห้ง 
จากการใช้อาหารท้องถิ่นเป็นอาหารเช้าดังกล่าว โรงแรมมีต้นทุนค่าอาหารเช้าที่ 405,000 บาทต่อปี ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับอาหารเช้าแบบปกติตามโรงแรมทั่วไป ทางโรงแรมสามารถประหยัดต้นทุนด้านอาหารเช้า
ประมาณร้อยละ 30 ซึ่งเป็นต้นทุนที่ลดลงมาประมาณร้อยละ 30 แล้ว จากอาหารปกติ ซึ่งเมื่อคำนวณแล้ว
พบว่า หากโรงแรมบริการอาหารเช้าแบบปกติ จะมีต้นทุนประมาณ 578,570 บาท สามารถสรุปได้ว่า การ
บริการอาหารเช้าเป็นอาหารท้องถิ่นจะประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 173,570 บาทต่อปี 

อย่างไรก็ตาม การบริการขนมท้องถิ่น ทำให้โรงแรมมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 
20,000 บาทต่อเดือน หรือ 240,000 บาทต่อป ีเมื่อนำผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นและต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นมาถัวเฉล่ียกัน 
สรุปได้ว่าจากการท่ีโรงแรมสนับสนุนอาหารและขนมท้องถิ่น ทำให้โรงแรมมีต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 66,430 บาท โดย
สามารถแจกแจงได้ดังนี ้

ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น ต่อห้อง   66,430 / 12,240  = 5.43 บาทต่อห้อง 

ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น ต่อแขกผู้เข้าพัก 66,430 / 24,480  = 2.72 บาทต่อผู้เข้าพัก 

ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น ต่อวัน   66,430 / 365   = 182 บาทต่อวัน 

3) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  ในด้านสิ่งแวดล้อม ทางโรงแรมฯ ได้เปลี่ยนหลอดไฟในปี พ.ศ.2560 จากหลอดตะเกียบ
ขนาด 8 วัตต์เป็นหลอด LED ขนาด 4 วัตต์ โดยหลอดตะเกียบเดิมมีอายุการใช้งาน 6,000 ช่ัวโมง ราคาหลอด
ละ 90 บาท หลอด LED ใหม่มีอายุการใช้งาน 15,000 ช่ัวโมงและราคาหลอดละ 60 บาท 

จากการสัมภาษณ์และการลงพื้นท่ีสำรวจ จำนวนหลอดไฟในห้องพักแต่ละประเภท สามารถ
สรุปจำนวนหลอดไฟได้ดังนี้  

 1. Superior จำนวน 20 ห้อง  

  - จำนวนหลอดไฟภายในห้อง = 13 หลอดต่อห้อง 

  - จำนวนหลอดไฟท้ังหมด = 260  

 2. Deluxe จำนวน 7ห้อง  

  - จำนวนหลอดไฟภายในห้อง = 13 หลอดต่อห้อง 

  - จำนวนหลอดไฟท้ังหมด = 91 

3. Junior Suite จำนวน 3 ห้อง  
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  - จำนวนหลอดไฟภายในห้อง = 8 หลอดต่อห้อง 

  - จำนวนหลอดไฟท้ังหมด = 24 

4. Junior Suite จำนวน 4 ห้อง  

  - จำนวนหลอดไฟภายในห้อง = 12 หลอดต่อห้อง 

  - จำนวนหลอดไฟท้ังหมด = 48 

5.  Suite จำนวน 1 ห้อง  

  - จำนวนหลอดไฟภายในห้อง = 15 หลอดต่อห้อง 

  - จำนวนหลอดไฟท้ังหมด = 15 

การเปล่ียนหลอดไฟท้ังหมดโรงแรมฯ มีค่าใช้จ่ายค่าหลอดไฟท้ังส้ิน 438 หลอด หลอดละ 60 
บาท รวมเป็น 26,280 บาท จากการสัมภาษณ์ลักษณะการใช้งานของหลอดไฟในห้องพัก โดยเฉล่ียห้องพักทุก
ประเภทจะเปิดไฟวันละ 7 ช่ัวโมง การคำนวณค่าไฟฟ้าจากหลอด LED สามารถคำนวณได้ดังนี ้

 438 หลอด x 4 วัตต์/1,000 x 7 ช่ัวโมง x 365 วัน    = 4,476.36 หน่วย  

 อัตราค่าไฟฟ้า 3.51 บาท ต่อหน่วย ดังนั้นค่าไฟฟ้าท้ังหมดเท่ากับ 15,712 บาทต่อป ี

เปรียบเทียบกับหลอดตะเกียบแบบเดิมมีขนาด 8 วัตต์ หากตัวแปรอื่นคงท่ี  

 438 หลอด x 8 วัตต์ / 1,000 x 7 ช่ัวโมง x 365 วัน    = 8,952.72 หน่วย  

 อัตราค่าไฟฟ้า 3.51 บาท ต่อหน่วย ดังนั้นค่าไฟฟ้าท้ังหมดเท่ากับ 31,424 บาทต่อป ี

ซึ่งทำให้ทางโรงแรมฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าในส่วนนี้ไปครึ่งนึงหรือประมาณ 
15,712 บาทต่อป ี

การเปล่ียนหลอดไฟแบบประหยัดพลังงานช่วยให้โรงแรมฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปล่ียน
หลอดไฟ เนื่องจากอายุการใช้งานของหลอด LED ยาวกว่าหลอดตะเกียบแบบเดิม หลอดตะเกียบแบบเดิม 
อายุการใช้งานเฉลี่ย 6,000 ชั่วโมง การใช้งานเฉลี่ย 7 ชั่วโมงต่อวัน หลอดตะเกียบจะมีอายุการงานประมาณ 
857 วัน หรือประมาณ 2 ปีครึ่ง แต่หลอด LED อายุการใช้งานเฉล่ีย 15,000 ช่ัวโมง การใช้งานเฉล่ีย 7 ช่ัวโมง
ต่อวัน หลอด LED จะมีอายุการงานประมาณ 2,142 วัน หรือประมาณ 5 ปีครึ่ง จากการคำนวณข้างต้น การใช้
หลอด LED จะมีค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนหลอดไฟที่ 26,280 บาท ต่อระยะเวลา 5 ปีครึ่ง หรือเฉลี่ย 4,778 บาท
ต่อปี แต่หลอดตะเกียบ จะมีค่าใช้จ่ายการเปล่ียนหลอดไฟท่ี 39,420 บาทต่อ 2 ปีครึ่ง หรือเฉล่ีย 15,768 ต่อปี 
โดยสรุปโรงแรมบูติกย่านเมืองเก่า ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการเปล่ียนหลอดไฟ 10,990 บาทต่อป ี
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จากการเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟประเภท LED ทางโรงแรม สามารถลดต้นทุนไปได้ทั ้งส้ิน 
26,702 บาท โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี ้

ต้นทุนท่ีลดลง ต่อห้อง   26,702 / 12,240  = 2.18 บาทต่อห้อง 

ต้นทุนท่ีลงลง ต่อแขกผู้เข้าพัก 26,702 / 24,480  = 1.09 บาทต่อผู้เข้าพัก 

ต้นทุนท่ีลดลง ต่อวัน   26,702 / 365   = 73.16 บาทต่อวัน 

 โรงแรมบูติกย่านเมืองเก่ามีห้องพักท้ังหมด 35 ห้อง จากการสำรวจแต่ละห้องมีแต่การติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (wall-type) จำนวนห้องละ 1 เครื่อง โดยมีขนาดเท่ากันที่ 12000 BTU จาก
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าที่ติดบนเครื่องปรับอากาศ แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า จำนวน 
2,976 หน่วยต่อปี จากคู่มือฉลากประหยัดไฟเบอร์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, 2555) จำนวน
หน่วยการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าคำนวณสมมุติฐานการใช้เครื่องไฟฟ้าชนิดนั้นเป็นเวลา 8 ช่ัวโมงต่อวัน จากการ
สัมภาษณ์ เครื ่องปรับอากาศในห้องพัก มีการใช้งานโดยเฉลี่ย 8 ชั ่วโมงต่อวัน การคำนวณค่าไฟฟ้าของ
เครื่องปรับอากาศ กระทำได้ดังนี้ 

พลังงานท่ีใช้ x จำนวนช่ัวโมง = หน่วยไฟฟ้า 

พลังงานท่ีใช้ x 8 ช่ัวโมง x 365 วัน = 2,976 ต่อปี   

ดังนั้น พลังงานของเครื่องปรับอากาศท่ีใช้ คือ 1.02 กิโลวัตต์ 

หลังจากนั้น จะสามารถคำนวณหาหน่วยไฟฟ้า ได้ดังนี้ 1.02 กิโลวัตต์ x 5 ช่ัวโมง x 365 วัน = 1,861.50 หนว่ย 

ค่าไฟฟ้าต่อปีจากเครื่องปรับอากาศในห้องพัก คือ 35 เครื่อง x 1,861.50 หน่วย x 3.51 บาท = 228,685 บาท
ต่อป ี

นอกจากนี้ ในส่วนสำนักงานมีเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ค่า
ไฟฟ้าจากฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แสดง จำนวนการใช้ไฟ 4,620 หน่วยต่อปี ซึ่งคิดจากการใช้เครื่องไฟฟ้า
ชนิดนั้นเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน จากการสัมภาษณ์ เครื่องปรับอากาศในในส่วนสำนักงาน มีการใช้งานโดย
เฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน จำนวน 3 เครื่องและเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงจำนวน 1 เครื่อง การคำนวณค่าไฟฟ้า
ของเครื่องปรับอากาศ กระทำได้ดังนี้ 

พลังงานท่ีใช้ x จำนวนช่ัวโมง = หน่วยไฟฟ้า 

พลังงานท่ีใช้ x 8 ช่ัวโมง x 365 วัน = 4,620 ต่อปี   

ดังนั้น พลังงานของเครื่องปรับอากาศท่ีใช้ คือ 1.58 กิโลวัตต์ 
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หลังจากนั้น จะสามารถคำนวณหาหน่วยไฟฟ้า ได้ดังนี้ 1.58 กิโลวัตต์ x 4 ชั่วโมง x 365 วัน 
= 2,306.80 หนว่ย จำนวน 3 เครื่อง และ 1.58 กิโลวัตต์ x 24 ช่ัวโมง x 365 วัน = 13,840.80 หนว่ย จำนวน 
1 เครื่อง  

ค่าไฟฟ้าต่อปี จากเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน คือ (2,306.80 หน่วย x 3 เครื่อง) + (13,840.80 หน่วย x 1 
เครื่อง) x 3.51 บาท = 72,871 บาทต่อป ี

 ดังนั้น โรงแรมฯ มีค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศท้ังหมด คือ 301,556 บาทต่อปี มีค่าใช้จ่าย
ในการล้างเครื ่องปรับอากาศทั ้งหมด ปีละ 2 ครั ้ง ครั ้งละ 35,000 บาท จากสมมุติฐานในกรณีที ่ล้าง
เครื่องปรับอากาศ มี 3 กรณี ดังนี้ 

สามารถประหยัดค่าไฟสูงสุดได้ 35% จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 105,544 บาทต่อปี  

สามารถประหยัดค่าไฟได้ 20% จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 60,311 บาทต่อปี  

สามารถประหยัดค่าไฟได้ 15% จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 45,233 บาทต่อปี  

  ในกรณีที่ดีที่สุด สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ร้อยละ 35 โรงแรมจะสามารถลดต้นทุนโดย
การหักค่าไฟฟ้าท่ีลดลงกับค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ได้เป็นจำนวนเงิน 35,544 บาท โดยสามารถแจกแจง
ได้ดังนี้  

ต้นทุนท่ีลดลง ต่อห้อง   35,544 / 12,240  = 2.90 บาทต่อห้อง 

ต้นทุนท่ีลงลง ต่อแขกผู้เข้าพัก 35,544 / 24,480  = 1.45 บาทต่อผู้เข้าพัก 

ต้นทุนท่ีลดลง ต่อวัน   35,544 / 365   = 97.38 บาทต่อวัน 

มีการรณรงค์การประหยัดทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดป้ายรณรงค์
ประหยัดน้ำและส่งเสริมให้ใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำในห้องพัก โดยลักษณะของผู้เข้าพัก คือ ผู้เข้าพักร้อยละ 50 จะเข้า
พัก 1 คืน และร้อยละ 50 จะเข้าพัก 2 คืน ซึ่งผู้เข้าพัก 1 คืน ไม่สามารถท่ีจะรณรงค์ให้เกิดการใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ
ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าพักจำนวน 2 คืนท้ังหมดยินดีท่ีจะอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยการใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ ในส่วนนี้
ทำให้โรงแรมลดต้นทุนด้านการทำความสะอาดผ้าเช็ดตัวไปได้ โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้ จำนวนห้องพัก 
12,240 x 50% x จำนวนผู้เข้าพัก 2 คน ต่อห้อง มีการใช้ผ้าเช็ดตัวไปท้ังส้ิน 12,240 ผืน โดยปกติทางโรงแรม
ได้จ้างการทำความสะอาดผ้าเช็ดตัวผืนละ 6 บาท ทำให้ต้นทุนท่ีลดลงเป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน 73,440 บาท โดย
สามารถแจกแจงได้ดังนี้  

ต้นทุนท่ีลดลง ต่อห้อง   73,440 / 12,240  = 6 บาทต่อหอ้ง 

ต้นทุนท่ีลงลง ต่อแขกผู้เข้าพัก 73,440 / 24,480  = 3 บาทต่อผู้เข้าพัก 

ต้นทุนท่ีลดลง ต่อวัน   73,440 / 365   = 201.21 บาทต่อวัน 
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ทางโรงแรมฯ มีนโยบายในการลดใช้พลาสติกรวมถึงการเปลี่ยนการใช้ขวดน้ำดื่มในห้องพัก
แบบพลาสติกเป็นแบบขวดแก้ว ซึ่งมีต้นทุนต่อขวดท่ีต่างกัน ขวดพลาสติกมีต้นทุน 4.17 บาทต่อขวด ขวดแก้ว
มีต้นทุน 2.88 บาทต่อขวด จากนโยบายนี้ ทำให้ทางโรงแรมสามารถประหยัดต้นทุนน้ำดื่มไปได้ประมาณ  
สามารถคำนวณได้ดังนี้ จำนวนห้องพักต่อปี 12,240 ห้อง ห้องละ 2 ขวด มีส่วนต่างต้นทุนต่อขวด 1.29 บาท 
โรงแรมสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ไปได้ 31,579.20 บาท โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้  

ต้นทุนท่ีลดลง ต่อห้อง   31,579.20 / 12,240  = 2.58 บาทต่อห้อง 

ต้นทุนท่ีลงลง ต่อแขกผู้เข้าพัก 31,579.20 / 24,480  = 1.29 บาทต่อผู้เข้าพัก 

ต้นทุนท่ีลดลง ต่อวัน   31,579.20 / 365  = 86.52 บาทต่อวัน 

นอกจากนี้ โรงแรมฯ สนับสนุนการแยกขยะ โดยมีค่าจ้างการจัดการขยะต่อปีอยู่ที่ 5,040 
บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ถุงขยะและอื่น ๆ ต้นทุนด้านการจัดการขยะของโรงแรมฯ ในปี 2562 คือ 
32,000 บาทต่อปี และปี 2563 ประมาณ 39,000 บาท 

  สรุปการจดัการและการดำเนนิงานตามแนวการท่องเที่ยวอย่างรบัผดิชอบของโรงแรม โรงแรมมีสว่น
ในการสนบัสนนุชุมชนและการทอ่งเทีย่วชุมชน (สนับสนุนพนักงานในเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการไปดูงานที่พิพิธภัณฑ์ สนับสนุนการจัดพิมพ์แผ่นพับเพื่อพนักงานจะได้แจกจ่ายและแนะนำให้แก่
นักท่องเท่ียวสนับสนุนให้พนักงานพาแขกเดินชมย่านเมืองเก่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และสนับสนุนวัฒนธรรม
ของชุมชนโดยการจัดหาเครื่องแต่งกายท้องถิ่นให้พนักงาน) มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (การเปิดพื้นท่ีให้
คนทั่วไปเข้าชมตัวตึกบริเวณชั้น 1 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การบำรุงรักษาตัวตึกและสถาปัตยกรรมให้อยู่ในสภาพ
ดั้งเดิม สนับสนุนเทศกาลกินเจ  สนับสนุนการตั้งโต๊ะไหว้เทวดา สนับสนุนเงินทำบุญศาลเจ้าแสงธรรมและ
ส่งเสริมอาหารและขนมของท้องถิ่น)และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (มีการเปล่ียนหลอดไฟและอุปกรณ์เป็นแบบ
ประหยัดพลังงาน มีการติดป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำและส่งเสริมให้ใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำในห้องพัก มีป้าย
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำประหยัดไฟและสนับสนุนการแยกขยะ) 

 

4.2.1.3 ผลของการจัดการและการดำเนินการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

 การจัดการและการดำเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของโรงแรมบูติกย่านเมอืง
เก่า ในหัวข้อที่ผ่านมา มีทั ้งที ่โรงแรมต้องแบกรับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนเพิ ่ม เช่น ค่าผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวย่านเมืองเก่า ค่าตัดเย็บชุดท้องถิ่นให้พนักงาน เป็นต้น และได้รับผลประโยขน์
ส่วนเพิ่มท้ังท่ีเป็นตัวเงิน เช่น การเปล่ียนมาใช้หลอดไฟ LED และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง 
การเพิ่มราคาห้องพักจากการท่ีปรับรูปแบบห้องพักและรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นต้น และท่ีไม่ใช่ตัว
เงิน เช่น ภาพลักษณ์ของโรงแรมในเรื ่องของการเป็นโรงแรมที่อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม เป็นต้น ผลประโยชน์
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บางอย่างอาจจะตกอยู่กับชุมชนและท้องถิ่น เช่น การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว การจัดการแยกขยะ เป็นต้น ซึ่ง
พอจะสรุปได้สังเขปดังนี้ 

1) ต้นทุนส่วนท่ีเพิ่มเป็นตัวเงิน 
- ค่าจัดพิมพ์โบรชัวร์  45,500.00 บาท 
- ค่าตัดชุดพนักงาน  79,200.00  บาท 
- ค่าท่ีจอดรถในชุมชน  120,000.00 บาท 
- ค่าดูแลตัวตึกเช่นทาสี  150,000.00 บาท 
- สนับสนุนการต้ังโต๊ะเทศกาลกินเจ 50,000.00 บาท 
- ทำบุญกับศาลเจ้าแสงธรรม 45,000.00 บาท 
- สนับสนุนการต้ังโต๊ะไหว้เทวดา 40,000.00 บาท 
- ค่าจัดการคัดแยกขยะ  39,000.00 บาท 
- ค่าอาหารและขนมท้องถิ่น 66,430.00  บาท 

2) ผลประโยชน์ส่วนท่ีเพิ่มท่ีเป็นตัวเงิน 

การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของโรงแรมฯ และลดต้นทุนให้กับทางโรงแรมฯ 
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้   

 - ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและหลอดไฟ  26,702.00 บาท 

 - ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 35,544.00 บาท 

 - ลดต้นทุนด้านการทำความสะอวดผ้าเช็ดตัว 73,440.00 บาท 

 - ลดต้นทุนด้านขวดน้ำด่ืมในห้องพัก 31,579.20 บาท 

นอกจากนี้ กิจกรรมท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบการสนับสนุนชุมชนการพาลูกค้าเดินชมย่านเมืองเก่า
และการอนุรักษ์วัฒนธรรมสามารถนำมาเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมทำให้โรงแรมฯ สามารถได้รายได้จากค่า
ห้องท่ีเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 500 บาทต่อห้อง จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 และรายรับในภาพรวมเพิ่มข้ึน
ประมาณร้อยละ 20 

3). ผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน 

นอกจากผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินในหัวข้อที่ผ่านมาแล้ว โรงแรมยังได้ประโยชน์จากการจัดการและ
การดำเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่สำคัญได้แก่ (1) การได้รับการยอมรับว่าเป็น
โรงแรมที่สนับสนุนชุมชนย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นชุมชนในบริเวณที่โรงแรมตั้งอยู่ (2) พนักงานให้ความตระหนัก
และสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตามทางโรงแรมมีความตั้งใจในการดำเนินการตามแนว
ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบซึ่งเป็นนโยบายหลักของที่กลุ่มที่เข้ามาบริหารจัดการอยู่แล้ว โดยที่ไม่ได้
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คำนึงถึงค่าตอบแทนและส่ิงตอบแทนอะไรจากชุมชนหรือสังคม และโรงแรมไม่ได้ประเมินความคุ้มค่าของการ
ลงทุนจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตุว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการท่ี
โรงแรมดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เนื่องจากทางโรงแรมได้มีการปรับค่าห้องพักให้
สูงขึ้นและกลุ่มนักท่องเที่ยวมีความยินยอมที่จะจ่ายค่าบริการดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับคำชมและการบอก
ต่อแนะนำให้คนอื่น ๆ  มาใช้บริการ ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของโรงแรมมีความชัดเจนมว่าเป็นโรงแรมที่อนุรักษ์
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันโรงแรมได้ทำภาพลักษณ์ดังกล่าวมาส่งเสริมการตลาดในลักษณะของการ
นำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรงแรม 

 จากกรณีศกึษาโรงแรมบตูิกยา่นเมืองเกา่สามารถสรปุตน้ทุนและผลประโยชนจ์ากการจัดการตามแนว
ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตามตารางที่ 4.4 

ตารางที่ 4.4 สรุปต้นทุนและผลประโยชน์จากการจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  

กิจกรรม 
ต ้นท ุนเพ ิ ่มข ึ ้น/ปี 
(บาท) 

ต้นทุนลดลง/ปี 
(บาท) 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

1. การสนับสนุนชุมชนและการท่องเท่ียว
ชุมชน 

- ค่าจัดพิมพ์โบรชัวร์ 
- ค่าตัดชุดพนักงาน 
- ค่าที่จอดรถในชุมชน 

 
 
45.500.00 
79,200.00 
120,000.00 

  
ภาพลักษณ์ในการเป็นโรงแรมที่มี
ประวัติศาสตร์ร่วมกับชุมชนย่าน
เมืองเก่าช่วยให้สามารถขายห้องพัก
ได้ในจำนวนที ่มากขึ ้นและราคา
ห้องพักที่สูงข้ึน 

2. การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
- ค่าดูแลตัวตึก เช่น ทาสี 
- สนับสนุนการต้ังโต๊ะเทศกาลกินเจ 
- ทำบุญกับศาลเจ้าแสงธรรม 
- สนับสนุนการต้ังโต๊ะไหว้เทวดา 
- ค่าอาหารและขนมท้องถ่ิน 

 
150,000.00 
50,000.00 
45,000.00 
40,000.00 
 66,430.00 

  
สามารถได้รายได ้จากค่าห้องที่
เพ ิ ่มข ึ ้นเฉล ี ่ย 500 บาทต่อห้อง 
จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อย
ละ 10 และรายร ับในภาพรวม
เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 20 

3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ค่าจัดการคัดแยกขยะ 
- การเปลี่ยนหลอดไฟ 
- การล้างเครื่องปรับอากาศ 
- รณรงค์การใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ 

      - เปลี่ยนขวดน้ำด่ืมในห้องพัก 

 
39,000.00  

 
 
26,702.00 

35,544.00 
73,440.00 
31,579.20 

 
ภาพล ักษณ ์ในการเป ็น Green 
hotel ซ ึ ่ งช ่ วยให ้ สามารถขาย
ห้องพักได้ในราคาเพิ ่มขึ ้นและลด
ต้นทุน 

 จากตารางท่ี 4.4  โรงแรมบูติกย่านเมืองเก่า มีต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่าง
รับผิดชอบในด้านการสนับสนุนชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น แต่สามารถ
ลดต้นทุนจากกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ ้นเป็น
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กิจกรรมที่อยู่นอกเหนือจากการดำเนินการปกติของโรงแรม โรงแรมจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ   อย่างไรก็ตามกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและ
ค่าใช้จ่ายส้ินเปลืองต่าง ๆ จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้โรงแรมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น 

ตารางที่ 4.5 สรุปต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงจากการจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  

กิจกรรม 
ต ้นท ุนเพ ิ ่มขึ้น 
( ล ด ล ง )  ต่ อ
ห้องพัก (บาท) 

ต ้นท ุนเพ ิ ่มขึ้น 
(ลดลง) ต่อผู้เข้า
พัก (บาท) 

ต ้นท ุนเพ ิ ่มขึ้น 
(ลดลง) ต ่อวัน 
(บาท) 

1. การสนับสนุนชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน 
2. การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

- ค่าดูแลตัวตึก  
- สนับสนุนเทศกาลต่าง ๆ 

      - ค่าอาหารและขนมท้องถ่ิน 
3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- การเปลี่ยนหลอดไฟ 
- การล้างเครื่องปรับอากาศ 
- รณรงค์การใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ 

      - เปลี่ยนขวดน้ำด่ืมในห้องพัก 

19.99 
 
12.25 
11.03 
5.43 
 
(2.18) 
(2.90) 
(6.00) 
(2.58) 

9.96 
 
6.13 
5.51 
2.72 
 

(1.09) 
(1.45) 
(3.00) 

(1.29) 

670.41 
 
410.96 
369.86 
182.00 
 
(73.16) 
(97.38) 
(201.21) 
(86.52) 

รวมต้นทุนที่เพ่ิมข้ึน 48.70 24.32 1,633.23 

รวมต้นทุนที่ลดลง (13.66) (6.83) (458.27) 
สรุป โรงแรมมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 35.04 17.49 1,174.96 

จากตารางที่ 4.5 จากการจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทั้งหมดของโรงแรม ได้
สะท้อนว่าโรงแรมมีต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 35.04 บาทต่อห้องพัก 17.49 บาทต่อผู้เข้าพัก และ 1,174.69 
บาทต่อวัน 
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4.2.2 ระดับชุมชนที่มีการท่องเที่ยว: ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า  

4.2.2.1 สถานการณ์และลักษณะของชุมชนท่องเที่ยว 

 ถนนถลาง เป็นถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดถนนหนึ่งในเมืองภูเก็ตยุคใหม่ และอาจเรียกได้ว่ามีความสำคัญ
มากท่ีสุดในเขตอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม เนื่องจากยังมีสถาปัตยกรรมท่ีแสดงถึงประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์
ของเมืองภูเก็ตหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากเป็นย่านท่ีรุ่งเรืองมาต้ังแต่อดีต ใครท่ีมาภูเก็ตจะซื้อเพชรซื้อทองต้องมา
ถนนถลาง พอคนมีเงินก็อยากซื้อทอง จะซื้อเส้ือผ้า จะตัดเส้ือผ้า ก็ต้องมาถนนถลาง ชุมชนนี้รุ่งเรืองมากในอดีต แต่
แล้วมันก็ร่วงโรยหลังจากที่เหมืองแร่ซบเซาไป อย่างไรก็ตาม แนวคิดการพัฒนาชุมชนย่านเมืองเก่าเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว ได้เริ่มเมื่อประมาณ 10 ปีก่อนเท่านั้น เพราะก่อนหน้านี้คนมาเท่ียวภูเก็ตก็ต้องไปทะเลไม่ค่อยเข้าในเมือง 
จากแต่เดิมท่ีเป็นชุมชนเก่า บ้านเรือนชำรุดทรุดโทรมและปิดตัวบ้าง ร้านค้าเปิดดำเนินกิจการเพียงไม่กี่ร้าน ช่วงค่ำ
ก็จะมืดทำให้ไม่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมามากนัก (ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย : Focus Group) 

ในช่วงประมาณปี 2557 ได้มีการรวมกลุ่มกันของชุมชนย่านเมืองเก่าทั้งคนพื้นที่ดั ้งเดิมและคนที่ย้าย
กลับมาอยู่อาศัยในพื้นท่ีเมืองเก่าเพื่อรวมกลุ่มและช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนท่ีต่างคนต่างอยู่ไม่มี
การใส่ใจไม่มีการดูแลอะไรแต่การรวมกลุ่มในช่วงนี้เป็นการรวมกลุ่มที่ไม่เป็นกิจจะลักษณะโดยเป็นวิธีมาช่วยกัน
ทำงานไม่ได้ทำเต็มรูปแบบและการรวมกลุ่มก็ไม่ชัดเจนหลังจากนั้นมีการก่อต้ังชุมชนท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าภูเก็ตขึ้น
อย่างเป็นทางการมีการเลือกตั้งประธานชุมชนโดยชุมชนได้เลือกคุณดอน ลิ้มนันทพิสิฐ เป็นประธานและบริหาร
ชุมชนโดยมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตอีกหนึ่งกำลังหลักของการพัฒนาเมืองเก่าคือคุณหมอประสิทธ์ โกยศิรพิงศ์ เป็นผู้ริเริ่ม
นำแนวคิดจากเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซียที่มีสถาปัตยกรรมแบบซิโน-ยูโรเปียนเหมือนกันมาพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต 
(ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย : Focus Group) 

สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในการพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือการเพิ่มแสงสว่างเพราะแต่ก่อนถนน
ถลางเป็นถนนท่ีมืดและมีการก่ออาชญากรรมทำให้ผู้คนไม่กล้าจะเข้ามายังพื้นท่ีโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนมูลนิธิ
เมืองเก่าใช้งบประมาณ 100,000 บาทในการไฟกิ่งหน้าบ้านในพื้นที่ถนนถลางทำไฟแขวนบนถนนเพิ่มความแสง
สว่างเข้าไปในพื้นท่ีส่ิงแรกท่ีเกิดขึ้นคือผู้คนจากท่ีต่างคนต่างอยู่เป็นการร่วมมือกันมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นการทาสี
การแต่งเมืองให้ดูดีขึ้นก็ตามมา (ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย : Focus Group) 

คุณดอน ลิ้มนันทพิสิฐ อดีตประธานชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกล่าวว่าชุมชนท่องเที่ยวย่านเมือง
เก่าภูเก็ตเริ่มพัฒนาโดยเทศบาลนครภูเก็ตเป็นเวลา 30 ปี ส่วนกลุ่มผู้อาศัยในย่านเมืองเก่าภูเก็ตได้ทำต่อเนื่องมา
เป็นเวลามากกว่า 10 ปีโดยมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาโดยทางชุมชนมีเป้าหมายคือต้องการ
พัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นมรดกของคนภูเก็ตของคนไทย 
(ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย: Focus Group) 

ชุมชนท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าได้พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนควบคู่กับการพัฒนาตลาดคนเดินจนประสบความสำเร็จ
ชุมชนย่านเมืองเก่าได้จดทะเบียน “วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต” เพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยว
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โดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแยกการบริหารจัดการชุมชนและถนนคนเดินอย่างชัดเจนปัจจุบันมีคุณสมยศ 
ปาทาน เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตและมีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยคนในพื้นท่ี
นอกจากนี้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ โดยปัจจุบันมีคุณดอน ลิ้มนันทพิสิฐ เป็น
ประธานและมีคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วยคนในพื้นที่มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ด้านการก่อสร้างอาคารการต่อเติม
อาคารการปรับปรุงทัศนียภาพรวมไปถึงการบริหารถนนคนเดิน (ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย : Focus Group) 

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ยังมีแผนงานพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้มา
เยือน อาทิ การอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนโดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ชุมชนอย่างต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 กับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวฯ มีมัคคุเทศก์ชุมชนที่ผ่านการอบรมและได้รับ
บัตรมัคคุเทศก์ชุมชนจำนวน 15 คน  การอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวฯ ได้ร่วมมือกับ เทศบาลนครภูเก็ต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดการอบรมองค์
ความรู ้เกี ่ยวกับการจัดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนเมืองสร้างสรรค์ด้านว ิทยาการอาหาร (Phuket : City of 
Gastronomy) เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน  โดยเฉพาะผู้มีส่วนร่วมใน การ
จัดการของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าภูเก็ต และได้ดำเนินการ จัดอัตรากำลังผู้ให้บริการรองรับกิจกรรม
ต่าง ๆ ในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนตามสัดส่วนของนักท่องเท่ียวที่มาใช้บริการ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวย่านเมืองเก่า) 

จากการสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต (คุณสมยศ ปาทาน) กล่าวว่า
วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวของชุมชน โดยเริ่ม
จากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวโดยร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ และใช้ฐานทรัพยากรท่ี
ม ีอย ู ่ ในท้องถิ ่น ว ัฒนธรรมและมรดกภูม ิป ัญญาท้องถิ ่น (Cultural Heritage)  ของชุมชนประกอบด้วย 
สถาปัตยกรรมเมืองเก่าของตึกชิโนโปรตุกีส หรือ เตี่ยมฉู่ ชมพิพิธภัณฑ์ไทยหัว แวะไหว้เทพเจ้าจีนที่ศาลเจ้าแสง
ธรรม ชมโรงตีเหล็กท่ีหลงเหลืออยู่แห่งเดียวในภูเก็ต ชมบ้านเลขท่ี 88 แห่งสะสมของโบราณ เดินดูสตรีทอาร์ท และ
ชิมอาหารพื้นเมืองภูเก็ต นอกจากนี้ชุมชนก็มีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีชัดเจน 
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ภาพที่ 4.1 กระบวนการทำงานของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  

 

 
 
ที่มา: วิสาหกิจชุมชนย่านเมืองเก่า 
 
ภาพที่ 4.2  โครงสร้างการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนย่านเมืองเก่า 

ที่มา: วิสาหกิจชุมชนย่านเมืองเก่า 
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รางวัลที่ชุมชนเคยได้รับ 

- ปี 2536 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรท่ีได้รับพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ครอบครองอาคารในเขตเมืองเก่าภูเก็ต ในฐานะที่เป็นผู้
อนุรักษ์อาคารดีเด่นของสมาคมฯ 

- ปี 2540 คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย ได้ดำเนินการสรรหาบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร 
และจังหวัดดีเด่นด้านสถาปัตยกรรมไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณ เนื่องในปีอนุรักษ์มรดกด้านสถาปัตยกรรมไทย 
กลุ่มประชาชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ด้าน
สถาปัตยกรรม ประเภทกลุ่มบุคคลดีเด่น 

- ปี 2543 เทศบาลได้ส่งโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต เข้าประกวดวิถีสู่ความเป็น
เมืองเอกลักษณ์ ซึ่งกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน เป็นผู้จัดขึ้น ผลการ
ประกวด โครงการฯ ดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานดีเด่น ประเภทเมืองเอกลักษณ์ 

- ระหว่างปี 2552 – 2554 รางวัลมาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชุมชนของอาเซียน ใบรับรองมาตรฐาน 

- ปี 2561 รางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน ประจำปี 2561 ประเภทผลิตภัณฑ์การ
ท่องเท่ียวในเมือง 

- ปี 2561 รางวัล ASEAN Sustainable Tourism Award – ASTA 2018 Urban Product 

- ปี 2562 รางวัลกินรี (Thailand Tourism Awards 2019) ประเภทสาขาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนในปี 2562 

- ระหว่างปี 2562 – 2564 รางวัล ASEAN Community Based Tourism Standard 2019 – 2021 

สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการในย่านเมืองเก่า 
วิสาหกิจขุมชนท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าภูเก็ตร่วมมือกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาส่ิงอำนวย 

ความสะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการในแหล่งท่องเท่ียว อาทิ 

- ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ต้ังอยู่ในแหล่ง ท่องเท่ียว 63   
ถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

- ทางเดินเท้า ทางลาด ภายในแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน รองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

-  มีห้องน้ำบริการนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังหมด 36 ห้อง โดยกระจายตามจุดต่างดังนี้  

อาคารจอดรถ ลานมังกร ถนนถลาง  8 ห้อง 

อาคารพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์และภูเก็ตนครา ถนนถลาง  7 ห้อง 

อาคารศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียว เทศบาลนครภูเก็ตถนนถลาง 2 ห้อง 
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อาคารบ้าน 92 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถนนถลาง (ครัวบาบ๋า ห้องประชุม ลาน
กิจกรรมกลางแจ้ง)  3 ห้อง 

อาคารท่ีทำการชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต (ร้านซินแอนด์ลี)ถนนถลาง  2 ห้อง 

อาคารพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่  3 ห้อง 

สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ทุ่งคาบริการ ถนนดีบุก  5  ห้อง 

วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ถนนดีบุก  6 ห้อง 

- มีระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือขอรับความช่วยเหลือ ติดต้ังตามจุดสำคัญในแหล่งท่องเท่ียว ชุมชน
ท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

- มีกล้องวงจรปิดติดต้ังตามจุดต่าง ๆ ภายในแหล่งท่องเท่ียว 

- มีบริการให้ยืมรถเข็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยติดต่อขอรับบริการได้ท่ีศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียวชุมชน
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 

4.2.2.2  การจัดการและการดำเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

 ถนนถลางเป็นถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าภูเก็ต ในอดีตในยุคที่เหมืองแร่เจริญรุ่งเรืองถนนสายนี้เป็น
แหล่งรวมร้านค้าและธุรกรรมทางธุรกิจมากมาย ธุรกิจในย่านนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะซบเชาหลังจากผ่านยุคทองของเหมือง
แร่ เทศบาลนครภูเก็ตและชุมชนได้ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาขับเคล่ือนชุมชนอย่างจริงจังต้ังแต่พ.ศ. 2552 เริ่มจากการ
ปรับปรุงทัศนียภาพย่านเมืองเก่า จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ประชาชนส่วนหนึ่งในชุมชนย่านเมือง
เก่าพร้อมใจกันเปิดบ้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว จุดเด่นของอาคารในย่านนี้คือเป็นอาคารเก่าอายุกว่า 100 ปี 
เจ้าของอาคารเป็นคนในท้องถิ่นได้รับมรดกตกทอดจากรุ่นสู ่รุ่นตั ้งแต่ยุคทำเหมืองแร่จนเข้ายุคการท่องเที ่ยวใน
ปัจจุบัน 

เป้าหมายที่ชุมชนวางไว้คือต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นมรดก
ของคนภูเก็ตของคนไทย รวมทั้งมีการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ตกกับชุมชนท้องถิ่น อาทิ สนับสนุนให้ใช้
สินค้าและวัตถุดิบท่ีผลิตภายในท้องถิ่น ใช้ไกด์ท้องถิ่น 

1) การสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่น 

  โครงการเปิดบ้าน 

จุดเด่นของเมืองเก่าแห่งนี้ คือ พื้นที่โดยรอบ ประกอบด้วย ถนนรัษฎา ถนนพังงา ถนนเยาวราช 
ถนนกระบี่ ถนนดีบุก ถนนถลาง มีสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนรูปแบบชิโน-โปรตุกีส ผสมผสานระหว่าง
ตะวันออกและตะวันตกในแหลมมลายู ในยุคสมัยแห่งจักรวรรดินิยมของตะวันตก ราว พ.ศ. 2054 “จุดเด่นของ
ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต คือ รอยยิ้ม ประสบการณ์สัมผัสครั้งแรกของนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยว สิ่งที่เขาได้รับและ
ประทับใจ คือ รอยยิ้ม คือ ข้อได้เปรียบของท่ีนี่และในย่านเมืองเก่าภูเก็ต นอกจากอาคารท่ีเห็นเป็นอาคารเก่าอายุ
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กว่า 100 ปี แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปจะพบว่าในพื้นที่นี้เจ้าของอาคารหรือคนที่ครอบครองอาคารส่วนมากยังเป็นคน
เดิม กว่า 80เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากรุ่น 4 ถึงรุ่น 6 จากรุ่นสู่รุ่น จากอดีตยุคทำเหมืองแร่จนเข้ายุคการ
ท่องเท่ียวในปัจจุบัน ยังสืบสานกันได้ เป็นเสน่ห์ของย่านเมืองเก่าท่ี แตกต่างจากท่ีอื่น” (ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
ย่อย : Focus Group) 

ปัจจุบันในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีคณะอนุกรรมการเมืองเก่าภูเก็ตช่วยกันดูแลในพื้นท่ีนี้ด้าน
การก่อสร้างอาคาร การต่อเติมอาคารในเขตนี้ช่วยกันดูพิจารณาและหลายภาคส่วน พยายามจะขยับเรื่องผังเมืองใน
แผนแม่บทเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเทศบาลนครภูเก็ตเริ่มศึกษามีความเป็นไปได้สูงที่จะออกเทศบัญญัติคุ้มครอง
อาคารเก่าในย่านเมืองเก่า ในการดูแลอาคาร การอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูอนุรักษ์เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป ในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว ที่ผ่านมา
ชุมชนท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งท่ี 12 
ประจำปี 2562 ประเภทสาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ประเภทแหล่ง
ท่องเท่ียวดีเด่น รางวัลมาตรฐานการท่องเท่ียวชุมชน ระดับอาเซียน ปี 2019-2021 เหล่านี้ช่วยกันเหมือนจ๊ิกซอว์คน
ละตัวท่ีเข้ามาช่วยกันทำให้กับทางชุมชน 

ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมายาวนาน และมองว่าชุมชนนี้สามารถ
สร้างมูลค่าให้กับภูเก็ตได้ด้วย เมื ่อปี 2559 ทางชุมชนฯต้องการให้เข้ามาร่วมพัฒนาส่งเสริมอยากเป็นชุมชน
ท่องเที่ยว จึงดึงจุดเด่นของชุมชนขึ้นมา เช่น ช่างตีเหล็ก อาอี๋ร้องเพลง และน้องแอนนี่กับเปียโนเพลงจีน เป็นต้น 
“ถ้าไม่เปิดบ้านคนก็จะไม่รู้จัก จึงเข้าไปคุยกันในชุมชนฯท่ีปัจจุบันทำบ้านหลายหลังขึ้นมาเป็นเส้นทางท่องเท่ียว มี
ไกด์นำเท่ียว ทำให้นักท่องเท่ียวชอบใจ กิจกรรมนี้ทำให้มีนักท่องเท่ียวหล่ังไหลเข้ามามากทำให้ชุมชนฯได้รับรางวัล
เยอะแยะมาก ล่าสุดได้รางวัลกินรีของ ททท. อีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้านี้ได้รางวัลระดับอาเซียน มาแล้ว ถือว่า ความ
เข้มแข็งของชุมชน สามารถทำให้มีรายได้และมีการอนุรักษ์กันมากขึ้น ซึ่งชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีความพร้อม
เต็มท่ีเพื่อเป็นมรดกโลก 

เสน่ห์ของการท่องเท่ียวย่านเมืองภูเก็ต คือการได้ซึมซับเรื่องราวความเป็นมาของอาคารบ้านเรือน
ในแต่ละหลัง ตรอกซอกซอย ผู้คน และบรรยากาศรายรอบทุกรายละเอียดคือความหมายของปัจจุบัน ชุมชนย่าน
เมืองเกาภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่ไม่ควรพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม กิจกรรมในชุมชนนี้มท้ัีง
การเยี ่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทยหัว เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่แรกเริ ่มเป็นโรงเรียนจีนชื่อดังในอดีต ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น
พิพิธภัณฑ์เพื่อบันทึกความเป็นมาและตัวตนของบรรพบุรุษ ที่นี่ทำให้เราได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนเชื้อสายจนีบน
เกาะแห่งนี้ ก่อนจะได้ไปสัมผัสกับสภาพความเป็นอยู่จริงในชุมชนย่านเมืองเก่านี้ ซึ่งเป็นการบอกเล่าความเป็นมา
ของชาวจีนที่มาอาศัยตั้งรกรากอยู่บนเกาะภูเก็ต จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ อายุร่วม 100 ปี
หลังนี้ ในครัวมีคุณป้าคุณน้าสมาชิกของชุมชนที่มีฝีมือในการทำอาหารได้ตระเตรียมผัดหมี่ฮกเกี้ยนไว้ รอแล้ว 
นอกจากหมี่ผัดฮกเกี้ยนร้อนๆท่ีเพิ่งผัดเสร็จจากเตา ยังมีอาหารพื้นเมืองอื่น ๆ เช่น โอวต๊าว รวมทั้งของหวานอย่าง
โอวเอ๋วอีกด้วย  โรงตีเหล็กไต่สุ้นอั้น ในยุคเหมืองแร่เฟื่องฟู บนถนนดีบุกเต็มไปโรงงานตีเหล็กตลอดเส้นทาง แต่เมื่อ
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ยุคสมัยเปล่ียนไป ปัจจุบันโรงงานตีเหล็กไต่สุ้นอั้น เป็นโรงตีเหล็กเพียงแห่งเดียวท่ียังคงดำเนินกิจการอยู่บนถนนสาย
นี้ โดยยังยึดวิธีการตีเหล็กแบบด้ังเดิม ใช้แรงคนทุ่มค้อนทุบจนเหล็กกล้ากลายเป็นเครื่องมืองานช่าง ปัจจุบันถึงแม้
ลูกค้าลดลง แต่ช่างตีเหล็กก็ยังคงรักษาโรงตีเหล็กเก่าแก่แห่งนี้ไว้ให้เป็นการเรียนรู้ของชุมชนต่อไป ชมบ้านเลขท่ี 88 
บนถนนกระบี่ เป็นบ้านของอี๋โป้เต๋ง ผู้สูงวัยในชุมชน ท่ีใจดีเปิดบ้านให้นักท่องเท่ียวได้เข้าไปชม ภายในบ้านของท่าน
มีรูปภาพเก่าแก่ อุปกรณ์เครื่องครัวโบราณ เช่น หินโม่แป้ง เตาไฟ ตาช่ัง และในตัวบ้านยังมีบ่อน้ำกลางบ้านอีกด้วย 
องค์ประกอบต่าง ๆ  ถูกจัดวางตามการใช้งานจริงทุกประการที่สะท้อนถึงความมั่งคั่งในอดีตของเมืองภูเก็ต เยือน
ศาลเจ้าแสงธรรมศูนย์รวมแห่งศรัทธา เป็นศาลเจ้าเล็ก ๆ  ที่ซ่อนตัวอย่างสงบจากตัวเมืองภูเก็ต เป็นแห่งรวมจิตใจ
ของชาวจีนโบราณท่ีเดินทางจากบ้านมาแสวงโชคต่างแดน ใช้ศรัทธาและความเช่ือเป็นเครื่องนำทาง หลอมรวมด้วย
ความสามัคคี จึงได้สร้างศาลเจ้านี้ขึ้นมา ภายในมีท้ังงานศิลปะรูปป้ันแกะสลักองค์เทพเจ้าต่าง ๆ และจิตรกรรมฝา
ผนังโบราณท่ีน่าชม เป็นอาคารอนุรักษ์ท่ีได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปีพ.ศ. 2540 
อีกด้วย ชมสตรีทอาร์ทสีสันอีกอย่างหนึ่งของชุมชนนี้ท่ีแฝงตัวอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในย่านเมืองเก่า ผลงานร่วมๆกว่า 10 
ชิ้น เป็นฝีมือของศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น Alexface รักกิจ โลเล ได้ลองชิม ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองริมทางได้เห็นถึง
ความเป็นอยู่ของผู้คนบนพื้นฐานของความหลากหลายทางเชื้อชาติทางศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้ังคนรุ่นใหม่และผู้สูงวัย เป็นเสน่ห์ท่ีทำให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตนี้ มีชีวิตชีวา 
การเดินเล่นย่านเมืองเก่าภูเก็ตกับเจ้าบ้านท่ีเกิดและเติบโตท่ีนี่พร้อมจะถ่ายทอดทุกแง่ทุกมุมท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนนี้ 
ทำให้นักท่องเท่ียวรู้จักภูเก็ตอย่างถ่องแท้มากขึ้นไป 

ผู้อำนวยการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า การท่ีกรมศิลปากร
จะยกย่านเมืองเก่าภูเก็ตสู่มรดกโลกนั้น เป็นความภาคภูมิใจท่ีสามารถเข้าตาและโดนใจกรมศิลปากรเพื่อสู่เวทีโลกท่ี
ผ่านมา ทางชุมชนฯได้รับรางวัลระดับอาเซียนมา 2 รอบแล้ว มีรางวัลที่ ททท.มอบให้อีก ในวันที่ 27 ก.ย. 2562 
ทางชุมชนฯมีการตอบรับนักท่องเท่ียวได้ดี มีความโดดเด่นในสถานท่ี อาคาร อาหาร และอาภรณ์ ซึ่งในเขตย่านเมือง
เก่าภูเก็ต ได้รับรางวัลอีกในส่วนของมิวเซียมภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ท่ีสามารถเข้าถึงภูเก็ตในอีกมุมหนึ่ง และ 
ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมขับเคล่ือนชุมชนท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าภูเก็ต มานับ 10 ปีแล้ว ได้นำเสนอข้อมูลชุมชนฯ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวไปยังเอเย่นต์ทัวร์ต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งทำโรดโชว์ จัดพบปะบริษัทนำ
เที่ยวในตลาดต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งยุโรป และ เอเชีย โดยการท่องเที่ยวชุมชนถือเป็นสินค้าหลักในการนำเสนอเป็น
มุมมองใหม่ที่เข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ตได้ไม่เฉพาะทะเล ขณะที่รองประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต กล่าวว่า ย่าน
เมืองเก่าภูเก็ต ได้นำต้นทุนที่มีอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความสวยงาม
มากขึ้น ย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีต้นทุนเดิมท่ีสวยงามอยู่แล้วเมื่อได้รับการรีโนเวททำให้เมืองสวยงามยิ่งขึ้นจากเดิมท่ีซบ
เซา ทำให้เกิดการเจริญรุ่งเรืองขึ้น โดยทุกคนในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต พร้อมใจเปิดบ้านพัฒนาเมือง ทำให้ CNN 
ยกให้เป็น 1 ใน 13 เมืองสวยในเอเชีย ทำให้รู้สึกภูมิใจท่ีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล 

ด้านผู้ประกอบการรายหนึ่งในย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต กล่าวว่า “เปิดบ้านขุนนิเทศจีนารักษ์ 
พัฒนาเป็นร้านค้าในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยพื้นฐานเป็นคนภูเก็ตต้ังแต่กำเนิดเห็นความเปล่ียนแปลงในชุมชน
มากขึ้นเดิมอยู่กันอย่างเงียบเหงา เมื่อมีการพัฒนามีนักท่องเท่ียวเข้ามา มีการทำกิจการร้านค้า รองรับนักท่องเท่ียว 
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ทำให้มีรายได้เพิ่ม โดยเฉพาะบ้านท่ีอยู่อาศัยเดิมเป็นบ้านท่ีปิดไว้ ต่อมาได้เปิดบ้านเป็นร้านค้าจำหน่ายของท่ีระลึก 
มีสตอรี่ในบ้านบอกเล่าเรื่องราวของบ้าน มีขนมโบราณ เครื่องด่ืมบริการทุกคน ท่ีมาเยือน มีฉิ่มแจ้ กลางบา้น (บ่อน้ำ
โบราณกลางบ้าน) ซึ่งบ้านหลังนี้มีอายุกว่า 80 ปี มีความยาวของบ้าน 70 เมตร ท้ังนี้ ทุกคนในบ้านรักและหวงแหน
บ้าน ได้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดบ้าน หน้าบ้าน ตัวบ้าน ในบ้าน เปิดบ้านให้ทุกคนเข้ามาเท่ียวชม เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกท่ีประทับใจแก่ทุกคน รู้สึกดีใจ ภูมิใจท่ีชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตได้รับการยกย่องจาก CNN และจากกรม
ศิลปากรที่จะผลักดันให้เป็นมรดกโลก ซึ่งการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตในชุมชนทุกคนจะส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
ต่อไป”นายเริงเกียรติ กล่าว 

สำหรับ นักท่องเท่ียวชาวไทย ชาวต่างชาติในภูมิภาคเอเชีย และ ยุโรป ต่างมีความพอใจท่ีเข้ามา
ท่องเท่ียว ในเขตชุมชนท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยวันธรรมดาได้เข้ามากับกรุ๊ปทัวร์ในแพคเกจท่องเท่ียวชุมชน
ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเข้าร่วมทำกิจกรรมเดินเที่ยวชมอาคาร สถาปัตยกรรม ถ่ายรูป เช็คอิน ร่วมทำอาหารพื้นเมือง
ภูเก็ต เช่น ผัดหมี่ฮกเกี้ยน เป็นต้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รอเข้าร่วมกิจกรรมถนนคนเดินที่จัดขึ้นเป็น
ประจำทุกเย็นวันอาทิตย์ เนื่องจากภายในงานมีผู้ประกอบการหลากหลายร้านค้ามาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าที่แปลก
ใหม่ จำนวนมาก เช่น ของพื้นเมืองภูเก็ต อาหารพื้นเมืองภูเก็ต เสื้อผ้า เป็นต้น ยังได้ร่วมกิจกรรมดนตรี ชมการ
แสดงต่าง ๆ ตลอดทั้งสายของถนน ได้ถ่ายรูปเช็คอินตามจุดต่าง ๆ  ของอาคารที่สวยงามภายในงาน สร้างรอยยิ้ม
และความสุขแก่ทุกคนท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าภูเก็ต “จุดแข็งของชุมชนท่องเท่ียวย่าน
เมืองเก่าภูเก็ตคนในพื้นที่มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นคนดั้งเดิม บางครอบครัวอยู่ถึง 6 เจนเนอเรชั่น มีหลายคน
ถามว่าเราอยู่ได้อย่างไรต้องบอกว่าชุมชนเข้มแข็งและต่างต้องรักษามรดกของตัวเองและท้องถิ่นเองต้องให้การ
สนับสนุนในการต่อยอดกันมา และอยู่ด้วยความหลากหลายวัฒนธรรมในวิถีชีวิตชาวมุสลิม ซิกข์ ฮินดู และจีน เป็น
พหุสังคมส่งทอดมายังเรื่องอาหาร นักท่องเท่ียวได้รู้จักว่าคนด้ังเดิมอยู่กันอย่างไร สืบทอดกันอย่างไรคนในพื้นท่ีอยู่
กันอย่างไรจะเป็นแรงขับเคล่ือนทำให้นักท่องเท่ียวรู้จักภูเก็ตตนมากกว่าธรรมชาติ 

จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์หัวหน้าชุมชน กล่าวว่า ได้ดำเนินการจดทะเบียนปี 2561  ในนาม
รัฐวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อที่จะได้มีรูปแบบของการบริหารที่ชัดเจนเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้คนในชุมชน และได้มองในเรื่องของสร้างพื้นฐานที่รัฐไม่สามารถอุดหนุนให้ได้ และการให้เมืองเก่าเป็นท่ี
รู้จักแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้มีการเกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง เช่น นักท่องเที่ยวสามารถไปซื้อของ
ฝากของท่ีระลึกท่ีเมืองเก่าซึ่งในมุมมองของหัวหน้าชุมชนว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อคนในชุมชนด้วยไม่ใช่ว่า
แค่มาเท่ียวอย่างเดียว แต่นักท่องเท่ียวสามารถอุดหนุนสินค้า ของท่ีระลึก อาหารและเครื่องด่ืม ของคนในชุมชนซึ่ง
ส่ิงนี้ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เกิดขึ้นและมีรายได้ท่ัวถึงกัน ซึ่งคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึน ซึ่งทางหัวหน้าชุมชนได้
ชี ้แจงรายละเอียดในปี 2563 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งรายได้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ
ประมาณ 5,000 -10,000 บาท 
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เส้นทางท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตเปิดบ้านเก่าแก่ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม 

การเปิดบ้านให้นักท่องเท่ียวได้ชมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก หลังจากมี
การผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวอย่าง Local Experience หรือการท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ นอกจากเปิดบ้านให้นักท่องเท่ียวได้เท่ียวชมและสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนในอดีต
แล้ว เจ้าของบ้านยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ นักท่องเท่ียวสามารถทำกับข้าวและขนมท้องถิ่นร่วมกับเจ้าของบ้าน โชว์ตี
เหล็ก อาอี๋ร้องเพลง และน้องแอนนี่กับเปียโนเพลงจีน และอื่น ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวอีกด้วย โดยบ้านแต่ละหลัง
มีอายุประมาณ 80-100 ปี บ้านท่ีมีการเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชมมีดังนี ้

1. บ้านเลขท่ี i-46 ถนนกระบี่ ซึ่งเดิมเป็นบ้านของขุนนิเทศจีนารักษ์ ปัจจุบันเจ้าของบ้านซึ่งเป็น
ทายาทเปิดบ้านให้เข้าชม เราจะได้เห็นว่าภูมิปัญญาในการจัดสรรพื้นท่ีใช้สอยภายในบ้านให้สอดรับกับท้ังคติความ
เช่ือและวิถีชีวิตของคนเช้ือสายจีนสมัยก่อนนั้นแยบยลอย่างไร รวมท้ังยังจะได้รู้จักกับขนมพื้นเมืองต่าง ๆ หรือ ‘ปุ้น
เต่โก้ย’ คำว่า “ปุ้นเต” หมายถึง พื้นเมือง คำว่า “โก้ย” หมายถึง ขนมสด รวมกันเป็น “ปุ๊นเตโก้ย” หมายถึง ขนม
สดพื้นเมือง ขนมเหล่านี้ถูกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่น แต่ละชนิดมีความโดนเด่น ภายในบ้าน i-46 ถือว่าไม่
ใหญ่นักมีโต๊ะต้ังอยู่ 3-4 โต๊ะ แต่ให้ความอบอุ่นเปน็กันเอง 

2. บ้านเลขท่ี 88 ถนนกระบี่ เป็นบ้านของอี๋โป้เต๋ง ผู้สูงอายุในชุมชน มีการเล่าถึงรายละเอียดส่วน
ต่างๆ ของบ้าน เป็นการดึงผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน จะได้ไม่เหงาและรู้สึกมีคุณค่า อี๋
โป้เต๋งเดิมทำอาชีพขายขนมอาโป๊ง ภายในบ้านของท่านจึงมีอุปกรณ์การทำขนม เช่น หินโม่แป้ง เตาไฟโบราณ ตาช่ัง
โบราณ เครื่องครัวเก่าแก่ และยังมีบ่อน้ำกลางบ้านรวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ภายในบ้านถูกจัดวางตามการใช้งาน
จริงทุกประการ 

3. “ไต่สุ้นอั้น” คือโรงตีเหล็กแห่งสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่บนถนนดีบุกในเขตเมืองเก่า ถนนดีบุกคือ
ร่องรอยของความรุ่งเรืองในยุคเหมืองแร่แห่งเกาะภูเก็ต แป๊ะโป้คือผู้สืบทอดการตีเหล็ก ตั้งแต่ตอนวัยรุ่นแป๊ะโป้
สามารถทำทุกอย่างทุกขั้นตอนต้ังแต่จุดเตาไฟให้ร้อนเพื่อเผาเหล็กให้แดงและอ่อนตัว ลงแรงตี ดึง ถู ชุบน้ำ เพื่อให้
เป็นรูปร่างหรือเกิดความคมตามท่ีต้องการ สถานท่ีแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นโรงตีเหล็กมาต้ังแต่สมัยอากง
ของแป๊ะโป้ ตอนแรกๆราวร้อยปีก่อนช่วงยุครุ่งโรจน์ตีทุกอย่างจนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมแบบเต็มตัวพร้อมกับการจาก
ไปของเหมืองแร่ทำให้งานปัจจุบันของแป๊ะโป้กลายเป็นเพียงงานกลุ่มเล็ก ๆ เช่น อุปกรณ์ทำสวน จอบ ขวาน ฯลฯ 

4. บ้านเลขท่ี 92 ถนนถลาง นักท่องเท่ียวสามารถนั่งพักฟังเสียงเพลงเย็นๆ จากเครื่องดนตรีจีนกู่
เจิงซึ่งบรรเลงโดยลูกหลานในชุมชน เข้ากันกับบรรยากาศของบ้านเก่าแก่อายุร่วม 100 ปีหลังนี้ ในครัวคุณป้าคุณน้า
สมาชิกของชุมชนท่ีมีฝีมือในการทำอาหารตระเตรียมผัดหมี่ฮกเกี้ยนเพิ่งผัดเสร็จจากเตาไว้รอนักท่องเท่ียว นอกจาก
หมี่ฮกเกี้ยนแล้วยังมีอาหารพื้นเมืองอื่น ๆ เช่น ข้าวหมกไก่ หรือโอต๊าวให้เลือกได้ อิ่มแล้วปิดท้ายด้วยของหวานคือ 
โอ๊ะเอ๋ว หวานเย็นช่ืนใจ 

5. “หวู แกลเลอรี่ แอนด์ บูติก โฮเทล (Woo Gallery & Boutique Hotel)” WOO Gallery & 
Boutique Hotel, The Old Town, Phuket ณ บ้านเลขที่ 79 แห่งถนนถลางแห่งนี้ คือสถานที่บ่งบอกว่าผู้คนบน
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ถนนถลางในอดีตนั้นเขาเป็นอยู่กันอย่างไร บ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 103 ปี บ้านหลังนี้ในอดีตคือ
ร้านขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศ และรับซ่อมนาฬิกา ท่ีช่ือร้าน “MOH SENG & Co.” กาลเวลาผ่านไป ผู้สืบ
ทอดบ้านเป็นทายาทรุ่นท่ี 3 ได้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านท่ีเก่าทรุดโทรมให้กลับมามีชีวิต ใครท่ีไม่เห็น
บ้านที่มีความกว้างเพียงประมาณ 5 เมตร แต่กลับมีความยาวถึง 106 เมตร ถ้าได้ลองมาเดินในตัวบ้าน เราจะเจอ
ห้องแรกคือห้องรับแขกต่อด้วยห้องพระ และจะทะลุมายังพื้นที่นอกอาคารที่เปิดโล่งเพื่อให้อากาศถ่ายเท ระบาย
ความอับช้ืน และนำแสงสว่างให้สาดส่องได้โดยท่ัวถึง บริเวณนี้เรียกว่า ‘ฉิ่มแจ้’ ซึ่งบ้านหลังนี้มีถึง 3 ฉิ่มแจ้ (บ้านคน
ภูเก็ตท่ัวไปในอดีตมีเพียง 1 ฉิ่มแจ้เท่านั้นการมีถึง 3 แสดงถึงความเป็นคนมั่งค่ังของคนภูเก็ตในอดีต) 

6. บ้านเลขท่ี 88 ถนนถลาง บ้านหลังนี้หลังนี้เป็นร้านคุณแม่จู้บ้าน 88 เกิดการจากผู้บริหารรุ่นท่ี 
3 ของร้านแม่จู้ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจพัฒนาต่อยอดรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที ่มีอยู ่แล้วให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม และยังช่วยส่งเสริมทางด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต โดยใช้วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรม
ท่ีดีงามของภูเก็ตให้เข้าถึงนักท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งห้องรับแขกของคนภูเก็ต โดยการตกแต่งบ้าน
เก่า แบบพิถีพิถันประณีตบรรจงเพื่อให้คงอัตลักษณ์ความเป็นเมืองเก่าภูเก็ตเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงได้
สอดแทรกผสมผสานความทันสมัยเข้าไปอย่างกลมกลืนได้อย่างลงตัว โดยภายในบ้านหลังนี้ยังได้รวบรวมของฝาก
คุณภาพมาตรฐานระดับสากลผลิตภัณฑ์โอทอปท่ีได้รับการรับรองจากภาคส่วนต่าง ๆขนมพื้นเมืองท่ีหารับประทาน
ได้ยากและอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ (Signature) ท่ีภูมิใจนำเสนอก็คือผัดไทโบราณภูเก็ต เอาไว้ให้สำหรับนักท่องเท่ียว
ได้เลือกซื้อหาและนำกลับไปฝากคนท่ีบ้านด้วยความภาคภูมิใจ 

7. บ้านชินประชา บ้านชินประชา สร้างขึ้นช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยพระพิทักษ์ชินประชา
(ตันม่าเสียง) ได้สร้างบ้านหลังนี้ตามแบบชิโน-โปรตุกีสเป็นหลังแรกของจังหวัดภูเก็ต หรือท่ีเรียกว่า “อังม่อเหลา” 
ลักษณะโดดเด่นของบ้าน คือ เป็นบ้าน 2 ชั้น ประตูบ้านมีอักษรจีนลงรักปิดทอง หน้าต่างไม้ทำเป็นบานเกล็ดเปิด
ปิดได้ ตรงกลางบ้านมีสระน้ำเล็ก ๆ และเปิดโล่งเพื่อระบายอากาศ  พื้นกระเบื้องจากอิตาลี  บันไดไม้มีลวดลาย
สวยงาม  เครื่องเรือนส่วนใหญ่เป็นไม้ฝังมุกนำมาจากเมืองจีน และวัสดุส่วนอื่นของบ้านส่วนใหญ่นำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ เป็นต้น ภายในบ้านจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของท่ีใช้ในชีวิตของผู้คนชาว
ภูเก็ต ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา อาทิ เครื่องใช้เครื่องครัวโบราณ ภาพถ่าย ภาพวาด เป็นต้น ปัจจุบันบ้านชินประชา
เป็นบ้านของตระกูล “ตัณฑวณิช” ซึ่งเจ้าของบ้านได้อนุรักษ์ตัวอาคารและเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดี 
การเข้าชมด้านในมีค่าเข้าชม (คนไทย) คนละ 100 บาท 
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ตารางที่ 4.6 แสดงรายรับรายจ่ายจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า  

ปี 
จำนวนนักท่องเที่ยว/
คน 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

2560 1,030  414,364.00   377,680.50   36,683.50   

2561 3,004  704,190.00   577,628.00   126,562.00   

2562 1,941  1,029,212.50   767,894.00   261,318.50   

2563 1,545  1,195,008.00   800,404.00   394,604.00   

รวม 7,520   819,168.00  

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อยชุมชนย่านเมืองเก่า 
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ตารางที่ 4.7 สรุปต้นทุนของในกิจกรรมเปิดบ้านและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ลำดับ รายการ หน่วยนับ จำนวน (บาท) 

1 ต้นทุนเหมาจ่ายวัสดุการทำอาหารท้องถ่ิน บ้าน 92  ครั้ง 1,000.00 

2 ค่าตอบแทนแม่ครัว สาธิตการทำอาหารท้องถ่ิน บ้าน 92 คน 300.00 

3 ค่าตอบแทนคนล้างจาน สาธิตการทำอาหารท้องถ่ิน บ้าน 92 คน 500.00 

4 ต้นทุนเหมาจ่ายวัสดุการทำขนมอั้งกู บ้าน 92 ครั้ง 1,000.00 

5 ค่าตอบแทนคนเล่นกู่เจิ้ง คน 1,000.00 
6 ค่าตอบแทนคนช่วยงาน ดูแลนักท่องเที่ยวตลอดงาน คน 500.00 

7 ค่าอาหารว่าง ขนมพ้ืนเมืองภูเก็ต ชุด 150.00 

8 ค่าอาหาร พ้ืนเมืองภูเก็ต  ชุด 250.00 

9 ค่าจ้างการการสาธิตการตีเหล็ก ครั้ง 800.00 

10 ค่าพ้ืนที่เปิดบ้านเลขที่ 8 ครั้ง 800.00 

11 ค่าจ้างคนชุมชนร้องเพลงพ้ืนถ่ิน ครั้ง 300.00 

12 ค่าจ้างไกด์ท้องถ่ิน (บัตรสีน้ำตาล) บรรยายภาษาอังกฤษ ครั้ง 1,000.00 

13 ค่าจ้างไกด์ท้องถ่ิน (บัตรสีน้ำตาล) บรรยายภาษาไทย ครั้ง 800.00 
14 ค่าเข้าชม Woo Gallery คน 100.00 

15 ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไทยหัว (คนไทย) คน 50.00 

16 ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไทยหัว (ต่างชาติ) คน 100.00 

หมายเหตุ ราคาต้นทุนต่อโปรแกรม ข้ึนอยู่กับระยะเวลาและจำนวนกิจกรรมที่กลุ่มนักท่องเที่ยวต้องการ 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อยชุมชนย่านเมืองเก่า 
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ตัวอย่าง โปรแกรมครึ่งวัน ราคา 1,000 บาท ต่อคน จำนวน นักท่องเที่ยว 15 คน รายรับที่ได้ เท่ากับ 
15,000 บาท โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมสำหรับโปรแกรมนี้เท่ากับ 8,550 บาท โดยกำไรจากการดำเนินกิจกรรมนี้ 
เท่ากับ 6,450 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี ้

การสาธิตการทำอาหารท้องถิ่น บ้าน 92 

      - ต้นทุนเหมาจ่ายวัสดุการทำอาหารท้องถิ่น บ้าน 92 (1 ครั้ง) จำนวน 1,000 บาท 

      - ค่าตอบแทนแม่ครัว 1 คน จำนวน 300 บาท 

      - ค่าตอบแทนคนล้างจาน 1 คน จำนวน 500 บาท  

เยี่ยมชมบ้าน ขุนจีนารักษ์ (i-46) พร้อมรับประทานอาหารว่าง 

      - ค่าอาหารว่าง ขนมพื้นเมืองภูเก็ต (15 ชุด) จำนวน 2,250 บาท 

      - ค่าตอบแทนคนเล่นกู่เจ้ิง จำนวน 1,000 บาท 

เยี่ยมชมบ้านเลขที่ 8 
      - ค่าพื้นท่ีเปิดบ้านเลขท่ี 8 จำนวน 800 บาท 

      - ค่าจ้างคนชุมชนร้องเพลงพื้นถิ่น จำนวน 300 บาท 

สาธิตการตีเหล็ก จำนวน 800 บาท 

Woo Gallery จำนวน 100 บาท 

ค่าจ้างไกด์ท้องถิ่น (บัตรสีน้ำตาล) บรรยายภาษาอังกฤษ จำนวน 1,000 บาท 

ค่าตอบแทนคนช่วยงาน ดูแลนักท่องเที่ยวตลอดงาน จำนวน 500 บาท 

 

ต้นทุนการจัดการการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว จะจ่ายให้แก่ชุมชน เจ้าของบ้านที่เกี่ยวข้อง 
และผู้ดำเนินงานทั้งหมดตามราคาที่ตกลงกัน ส่วนเงินที่เหลือจะนำเข้าบัญชีของวิสาหกิจเพื่อบริหารจัดการ การ
ซ่อมแซม การช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในภาพรวม 
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โครงการถนนคนเดินหลาดใหญ่ 

ทางหัวหน้าชุมชนได้มีการริเริ่มการทำถนนคนเดินเมื่อปี 2560 ซึ่งมองว่าการทำกิจกรรมดังกล่าว
น่าจะต่อยอดกับนักท่องเที่ยวได้อีก ในช่วงแรกทางชุมชนมีรายได้ประมาณ 300,000 บาทต่อเดือน ซึ่งยังไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเมื่อคำควณออกมาแล้วมีรายจ่ายถึง 250,000 บาท และมีกำไรเหลือ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานรวมทั้งค่าทีมงานประมาณ 80% ซึ่งจะเน้นใช้บริการของคนในท้องถิ่น  ส่วนค่าไฟเดือนนึงประมาณ     
3-4 พันบาท ถนนคนเดินหลาดใหญ่จัดทุกวันอาทิตย์ท่ีถนนถลาง ปัจจุบัน วิสาหกิจถนนคนเดินได้มีการว่าจ้างบริษัท
จัดงานภายนอกเป็นบริหารจัดการตลาด บริษัทจัดงานจะมีหน้าที่บริหารจัดการตลาดทั้งหมด ตั้งแต่การตั้งซุ้ม บูธ 
เต็นท์ขายอาหาร จุดถ่ายรูปตามเทศกาล การเชื่อมต่อไฟฟ้า การจัดหาการแสดง การทำการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  การทำ Facebook Page ของตลาด การจัดหาร้านขายของทั้งอาหารและสินค้าโดยต้องปรึกษากับ
ทางชุมชนด้วย การแบ่งผลประโยชน์เรื่องรายได้ของการจัดตลาดระหว่างบริษัทจัดงานและทางวิสาหกิจ คือ บริษัท
จัดงานร้อยละ 80 และทางวิสาหกิจร้อยละ 20 โดยบริษัทจัดงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการจัดต้ัง
ตลาดรวมถึงค่าไฟฟ้า ทางวิสาหกิจจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในภาพรวม เช่น วัสดุตกแต่งตลาดท่ีเป็นของชุมชน 
การซ่อมแซมวัสดุในภาพรวม วัสดุดับเพลิง การให้บริการห้องน้ำสาธารณะ ในช่วงโควิดวิสาหกิจรับผิดชอบเพิ่มเติม 
เช่น ท่ีวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ การจ้างอาสาสาธารณสุข เป็นต้น 

ในถนนคนเดิน มีการให้เช ่าแผงขายอาหารประมาณ 200 ชนิด คิดค่าเช่า 300 บาท                  
ไม่รวม vat  7 เปอร์เซ็นต์ และแผงขายสินค้าต่าง ๆ จำนวน 100 ชนิดคิดค่าเช่า 250 บาท ไม่รวม vat 7 เปอร์เซ็นต์ 
หากเจ้าของบ้านต้องการเปิดบูทหน้าบ้านเองหรือให้เช่าทางชุมชนจะเข้าไปเก็บ 100 บาทเป็นค่าการจัดการ 
นอกจากนี้ในถนนถลางยังมีการจัดกิจกรรมการแสดง 5 จุด และ 2 เวทีการแสดง ซึ่งทางหัวหน้าชุมชนไม่มีการจ้าง
การแสดงเปิดเป็นพื้นที่ให้ทุกเพศทุกวัยมาแสดงความสามารถแต่จะมีการจัดคิวในการแสดงไว้  (ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก)  

กิจกรรมถนนคนเดิน ท่ีจัดทุกวันอาทิตย์ มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเดินเฉล่ีย จำนวน 2 หมื่นคนต่อครั้ง 
จากกิจกรรมถนนคนเดินตลาดใหญ่ในช่วงก่อนโควิด ค่าเช่าแผงประเมินแล้วมีรายได้สัปดาห์ละ 150,000 บาท 
รายจ่ายประมาณ 100,000 บาท กำไรท่ีทางวิสาหกิจได้รับประมาณสัปดาห์ละ 50,000 บาท  จำนวนเงินสะพัดใน
ตลาดประมาณ 2,000,000 บาทต่อสัปดาห์ การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ทำให้ชุมชนย่านเมืองเก่าเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น รายได้ของร้านค้าในแถบนี้ก็เยอะขึ้นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2562 จำนวนนักท่องเท่ียว
ของถนนคนเดินหลาดใหญ่ มีจำนวนทั้งหมด 1,041,949 คน  (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก)  ดังแสดงในตาราง 
4.8  

ถนนคนเดินหลาดใหญ่ก่อให้เกิดขยะหลังจากการจัดงานเป็นจำนวนมาก ขยะส่วนใหญ่จะเปน็ไม้
เสียบลูกชิ้น ถุงพลาสติก และ เปลือกมะพร้าว ทางชุมชนจึงได้ทำการตกลงกับร้านค้าต่าง ๆ ในถนนคนเดินและมี
นโยบายไม่ใช้ถุงพลาสติก ใช้หลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติก ทำให้จำนวนขยะลดลงจากเดิม 
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ตารางที่ 4.8 จำนวนนักท่องเที่ยวของถนนคนเดินหลาดใหญ่ ปี 2562 

วันที่ มกราคม วันที่ กุมภาพันธ์ วันที่ มีนาคม วันที่ เมษายน วันที่ พฤษภาคม วันที่ มิถุนายน 
6 21,266 3 21,384 3 14,503 7 20,755 5 17,296 2 31,078 

13 16,965 10 งานย้อนอดีต 10 17,129 14 27,929 12 23,325 9 23,607 

20 26,377 17 22,434 17 24,435 21 24,837 19 20,396 16 24,328 

27 23,700 24 14,735 24 10,687 28 13,494 26 16,169 23 13,484 

    31 25,179     30 19,055 

รวม 88,308 รวม 58,553 รวม 91,933 รวม 87,015 รวม 77,186 รวม 111,552 

วันที่ กรกฎาคม วันที่ สิงหาคม วันที่ กันยายน วันที่ ตุลาคม วันที่ พฤศจกิายน วันที่ ธันวาคม 

7 28,493 4 2,361 1 16,926 6 20,934 3 15,933 1 14,638 
14 22,071 11 21,106 8 13,981 13 16,277 10 25,204 8 25,615 

21 22,156 18 19,937 15 18,549 20 17,992 17 20,949 15 19,177 

28 22,236 25 20,792 22 12,912 27 16,105 24 25,277 22 32,267 

    29 15,436     29 40,078 

รวม 94,956 รวม 64,196 รวม 77,804 รวม 71,308 รวม 87,363 รวม 131,775 

 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อยชุมชนย่านเมืองเก่า 

 

แต่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 ทำให้รายได้ของตลาดลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากจำนวน
นักท่องเท่ียวท่ีลดลงและการปิดตลาดในบางช่วง มีจำนวนผู้ค้ารายเดือนประเภทอาหารและเครื่องด่ืมท้ังหมด 840 
บูธ จำนวนผู้ค้ารายเดือนประเภทสินค้า 496 บูธ ผู้ค้าประเภทอื่น ๆ 3 ราย และประเภทอีเว้น 10 ราย มียอดรายรับ
ท้ังสิ้น 1,919,616.81 บาท ยอดรายจ่ายทั้งสิ้น 1,861,395.07 บาท เงินคงเหลือ 58,221.74 บาท มีนักท่องเที่ยว
ท้ังหมด 327,741 คน 
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ตารางที่ 4.9 สรุปรายรับ-รายจ่าย วิสาหกิจชุมชนถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ 

สรุปรายรับ-รายจ่าย วิสาหกิจชุมชนถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 

รายรับ (บาท) 

ค่าเช่าพ้ืนที่ตลาดคนเดิน 1,919,616.81 

รายจ่าย  
ค่าดำเนินงานเปิดตลาด 1,377,365.99 

ค่าจ้าง/ค่าแรง/เบี้ยเลี้ยง 194,500.00 

ค่าวัสดุสำนักงาน  31,338.27 

ค่าจัดทำบัญชี 90,000.00 

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 42,353.64 

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ 5,030.00 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 32,573.50 

ค่าบริการอื่น ๆ 88,233.67 
รวมรวมจ่าย 1,861,395.07 

คงเหลือ 58,221.74 

*ค่าดำเนินงานเปิดตลาด คือ ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้กับทางบริษัทจัดงาน 

ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อยชุมชนย่านเมืองเก่า 
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ตารางที่ 4.10 จำนวนนักท่องเที่ยวของถนนคนเดินหลาดใหญ่ ปี 2563 

วันที่ มกราคม วันที่ กุมภาพันธ์ วันที ่ มีนาคม วันที่ เมษายน วันที่ พฤษภาคม วันที่ มิถุนายน 

5 37,246 

ปิดตลาดเน่ืองจากสถานการณ์โควิดระลอก 1 

12 24,341 

19 26,947 

26 26,947 

  

รวม 115,481 รวม - รวม - รวม - รวม - รวม - 

วันที่ กรกฎาคม วันที่ สิงหาคม วันที ่ กันยายน วันที่ ตุลาคม วันที่ พฤศจิกายน วันที่ ธันวาคม 
5 ปิด 2 6,145 6 14,095 4 9,314 1 8,342 6 10,769 

12 17,757 9 8,900 13 12,855 11 3,025 8 ปิด 13 6,507 

19 8,722 16 9,856 20 12,171 18 7,084 15 12,117 20 9,288 

26 14,684 23 9,078 27 645 25 ปิด 22 11,753 27 ปิด 

  30 10,459     29 8,694   

รวม 41,163 รวม 44,438 รวม 39,766 รวม 19,423 รวม 40,906 รวม 26,564 

ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อยชุมชนย่านเมืองเก่า 

2) การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการหน้าบ้านน่ามอง การอนุรักษ์สีด้านหน้าอาคาร 

พื้นท่ีของโครงการอยู่บริเวณย่านเมืองเก่า จนถึงแยกถนนถลางตัดกับถนนเทพกระษัตรี และแยก
ถนนถลางตัดกับถนนเยาวราชจุดเริ่มต้นของโครงการหน้าบ้านน่ามอง เริ่มจากรัฐบาลมีนโยบายต้องการส่งเสริม
ศักยภาพทางด้านสังคม เศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้ภูมิปัญญาของตนเองโดยมี
งบประมาณให้ตำบลตลาดใหญ่จำนวน 5,000,000 บาท ซึ่งตำบลตลาดใหญ่แบ่งเป็น 2 ตำบลคือ ตำบลตลาดเหนือ
และ ตำบลตลาดใหญ่ โดยชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งอยู่ในตำบลตลาดใหญ่และได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย โดยอำเมืองภูเก็ตจำนวน 2,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน
ระหว่างกุมภาพันธ์ 2559 - กรกฎาคม 2559 

หลังจากได้รับงบประมาณแล้วชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเล็งเห็นว่าอาคารสถาปัตยกรรมชิโน-
โปรตุกีสซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมและเป็นต้นทุนทางด้านการท่องเท่ียวหากไม่ซ่อมแซมอาคารก็จะทรุดโทรมไป
ตามกาลเวลาดังนั้นชุมชนจึงมีความต้องการปรับปรุงอาคารจึงเป็นที่มาของ “โครงการหน้าบ้านน่ามอง” จากนั้น
ทางชุมชนจึงประสานงานไปยังสำนักการช่างเทศบาลนครเมืองภูเก็ตเพื่อกำหนดเงื่อนไขและราคากลางในการจัดจ้าง
เพื่อดำเนินการโครงการแต่เนื่องจากตัวอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ต้องอนุรักษ์จึง
จำเป็นต้องมีผู ้เชี ่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื ่องของการอนุรักษ์อาคารด้วยวิธีที ่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ตัวอาคาร
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โดยเฉพาะด้านหน้ายังคงอยู่ต่อไปกรรมการชุมชนจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดวิธีการดำเนินการรออนุรักษ์
อาคารย่านเมืองเก่าเพื่อเป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตเมืองเก่า
ภูเก็ตอย่างยั่งยืน 

โดยโครงการมีผลการดำเนินงานดังนี้ จากท้ังส้ิน 144 หลังคาเรือน มีผู้เข้าร่วมโครงการหน้าบ้าน
น่ามองจำนวน 102 หลังคาเรือน โดยแบ่งการปรับปรุงซ่อมแซม 3 ครั้ง ครั้งแรกจำนวน 35 หลังคาเรือน ครั้งท่ีสอง
จำนวน 35 หลังคาเรือน และครั้งท่ีสามจำนวน 32 หลังคาเรือนรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบในภาคผนวก
โดยแต่ละครั้งจะมีข้ันตอนการดำเนินการปรับปรุง 4 ขั้นตอนดังนี ้

- ประกอบนั่งร้านและปิดคลุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านหน้าอาคารเพื่อเตรียมฉีดล้างผนังหน้าอาคาร 
- ทาสีรองพื้นผนังและสีรองพื้นกันเช้ือราหน้าต่างไม้ 
- เตรียมอุดรอยโป๊รอยแตกร้าว 
- งานทาสีจริงผนังอาคารและหน้าต่างไม้ 
- งานทำความสะอาดเคลียร์พื้นท่ี 
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ภาพที่ 4.1 แสดงบริเวณพื้นที่อาคารที่ตั้งอยู่บนถนนถลาง 

 
ที่มา : ชุมชนย่านเมืองเก่า  
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ภาพที่ 4.2 - 4.57 รายละเอียดบ้านที่เข้าร่วมโครงการ 
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ที่มา : ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต  
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3)  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการขยะ 

ทางชุมชนได้รับงบประมาณจากโครงการ SML จากภาครัฐ จำนวน 400,000 บาท โดยทางชุมชน
ได้เขียนโครงการขึ้นมาเอง โดยทางเทศบาลมีการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานให้และมีการจัดทำโครงการคัดแยกและ
โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และได้มีการจัดทำโครงการคัดแยก ในช่วงก่อนโควิดมีการคัดแยกขยะซึ่งวัน
อาทิตย์ท่ีมีงานถนนคนเดินมีขยะถึง 3.1 ตันจากนักท่องเท่ียว 18,000 คนโดยประมาณ จากการสำรวจพบว่ามีขยะ
ประเภทพลาสติกเป็นจำนวนมาก และทางชุมชนได้มีนโยบายให้ห้ามใช้ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติก และรณรงค์
ให้วัสดุธรรมชาติโดยหลังจากทางชุมชนได้มีนโยบายดังกล่าวจำนวนขยะลดลงจากจาก 3.2 ตันเหลือ 2.8 ตัน ซึ่ง
นโยบายดังกล่าวได้มีการเริ่มใช้ในปี 2562 และทางสาธารณสุขได้มีการจัดทำโครงการใช้ถุงผ้าถุงกระดาษในพื้นท่ี
ถนนคนเดินอีกด้วย 

โดยในส่วนของเทศบาลได้มีการเริ่มทำโครงการท่ีตลาด ตลาดกอจ๊าน 40 ห้อง และท่ี สะพานหิน
บริเวณตลาดแอล โดยมีการคัดแยกการแยกประเภทมีการเอาขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ท่ีทำร่วมกับภาคประชาชน 
ซึ่งมีการแยกประเภทถุงเขียวถุงเหลืองก็แยกโดยผู้ประกอบการ ในส่วนของส่วนของตลาดใหญ่ตัวของชุมชนของ
ตลาดเองก็ได้มีนโยบายดังกล่าวซึ่งชุมชนมีความเข้มแข็งซึ่งทำให้ได้รับการเป็นต้นแบบระดับประเทศในการจัดการ
เรื่องของ Street food ซึ่งทางเทศบาลมีการจัดรถแยก เช่น ขยะขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ซึ่งในส่วน
ของขยะอินทรีย์ทางเทศบาลได้มีการขอความร่วมมือจากสถานประกอบการร้านค้า โรงเรียน หน่วยรัฐ และ ศาสน
สถานให้เข้าทำการแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะท่ัวไปเพื่อท่ีจะนำไปทำเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ส่วนนี้เทศบาลจะมีรถ
ขยะอินทรีย์โดยเฉพาะในการเก็บในส่วนของเวลาในการเก็บ และมีการนัดเวลากับเจ้าของร้านในเก็บกี่โมงซึ่งจะ
ดำเนินการเก็บทุกวันและตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ ซึ่งในส่วนของขยะทั่วไปแล้วก็จะมีการตั้งถังขยะในที่สาธารณะ
ตามถนนหรือซอยให้ประชาชนมาท้ิงหรือว่าให้ประชาชนมาต้ังไว้หน้าบ้านเรือนของตัวเอง ในส่วนของซอยท่ีรถเข้า
ไปในบ้านก็จะมีพนักงานขนถ่ายออกมาเพื่อท่ีจะได้ให้รถเข้าไปเก็บได้สะดวกแล้วก็ในส่วนของขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่ 
ก็จะคัดแยกโดยการท่ีมีพนักงานประจำรถมีถุงขยะคัดแยกโดยเฉพาะ จะเป็นถุงขยะท่ีใส่เฉพาะขวดหรือว่าส่ิงท่ีนำไป
จำหน่ายได้ในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของขยะอันตรายเราจะมีการเก็บทุกวันที่ 20-25 ของทุกเดือนเพื่อที่จะนำไป
รวบรวมเก็บที่โรงเตาเผาในส่วนของจุดที่ทิ้งขยะอันตรายแล้วจะมีถังขยะที่รวบรวมในจุดของเทศบาลและตลาด
สาธารณะหรือท่ีทางสถานประกอบการ นอกจากนี้ทางเทศบาลได้มีกิจกรรมแจกถังขยะท่ีไม่มีวันเต็มให้ร้านค้าด้วย
ซึ่งมูลนิธิมีการริเริ่มในการทำถังขยะไม่มีวันเต็มโดยท่ีเทศบาลเชิญผู้ประกอบการและก็มีประชาชนท่ัวไปมาเข้าร่วม
ในกิจกรรมนี้เพื่อท่ีจะนำเศษขยะต่าง ๆ หรือว่าใบไม้ท่ีเรามีในบ้านของเรามาทำประโยชน์เพื่อให้เอาขยะไม่ให้ไปท้ิง
กับขยะอื่น ๆ  ขยะอินทรีย์ชั้น 1 ใบไม้ให้ฉันทิ้งขยะอินทรีย์ชั้น 1 ใบไม้แห้งชั้น 1 และนำไปทำปุ๋ยแล้วใช้ประโยชน์
และสร้างรายได้ 
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ตารางที่ 4.11 สรุปการจัดการและการดำเนินงานตามแนวการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชนท่องเที่ยว
ย่านเมืองเก่า 

รายการ กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1. การสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่น - โครงการเปิดบ้าน 

- โครงการถนนคนเดินหลาดใหญ ่

2. การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น - โครงการหน้าบ้านน่ามอง การอนุรักษ์สีด้านหน้า
อาคาร 

3. การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม - โครงการขยะ 

4.2.2.3  ผลของการจัดการและการดำเนินการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

การจัดการและการดำเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชนย่านเมืองเก่า มีทั้งท่ี
ชุมชนต้องแบกรับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม ซึ่งพอจะสรุปได้สังเขปดังนี ้

1) ต้นทุนส่วนที่เพิ่มเป็นตัวเงิน 

- โครงการเปิดบ้านและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว มีต้นทุนด้านการท่องเที่ยวในปี 2563 เป็นเงิน 800,404 
บาท โดยมีจำนวนนักท่องเท่ียว 1,545 คน หรือคิดเป็นต้นทุนต่อหัวนักท่องเท่ียวโดยเฉล่ีย 518.06 บาท 

-  ในปี 2563 กิจกรรมถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก ค่าดำเนินการเปิด
ตลาด คือ 484,029.08 บาท มีจำนวนนักท่องเท่ียว 327,741 คน หรือ คิดเป็นค่าจ่ายต่อหัวนักท่องเท่ียว คือ 1.48 
บาท 

2) ผลประโยชน์ส่วนที่เพิ่มที่เป็นตัวเงิน 

- การเปิดบ้านและการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ ่มขึ ้นซึ่งในปี 2563  กลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อประมาณ 5,000 -10,000 บาทต่อคน โดยรายได้ต่อหัวนักท่องเที่ยว 
โดยเฉล่ีย 773.47 บาท หรือคิดเป็นกำไร 255.41 บาท ต่อหัวนักท่องเท่ียว 

-  กิจกรรมถนนคนเดิน ที่จัดทุกวันอาทิตย์มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินเฉลี่ย จำนวน 2 หมื่นคนต่อครั้ง จาก
กิจกรรมถนนคนเดินตลาดใหญ่ในช่วงก่อนโควิด ค่าเช่าแผงประเมินแล้วมีรายได้สัปดาห์ละ 150,000 บาท รายจ่าย
ประมาณ 100,000 บาท กำไรที่ทางวิสาหกิจได้รับประมาณสัปดาห์ละ 50,000 บาท  จำนวนเงินสะพัดในตลาด
ประมาณ 2,000,000 บาทต่อสัปดาห์  
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-ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รายรับของวิสาหกิจจากการจัดถนนคนเดินลดลงอย่างมาก 
เนื่องจากมีการปิดตลาดในช่วงต้นปีเป็นเวลากว่า 5 เดือน กำไรสุทธิ 58,221.74 บาท หรือคิดเป็น 0.18 บาทต่อ
นักท่องเท่ียว 1 คน 

- โครงการบ้านน่ามองสามารถทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจคือ “จากเดิมร้านค้าที่เปิดใน
เมืองเก่าเมื ่อก่อน 65 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันเปิด 100 เปอร์เซ็นต์ ก็ทำให้เมืองมันมีความเคลื่อนไหวในเรื ่องของ
เศรษฐกิจถ้าสังคมดีเศรษฐกิจก็ดีหลังจากมีโครงการบ้านน่ามองคิดว่ามีรายรับเพิ่มมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์” 

3)  ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

- การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าภูเก็ตจากเปิดบ้านเก่าแก่ให้นักท่องเท่ียวได้เท่ียวชม 

- โครงการบ้านน่ามองสามารถทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงจากการสัมภาษณ์“สังคมก่อนที่จะทาสีมัน
เป็นบ้านร้างไม่น่าอยู่หลังจากปรับปรุงตามโครงการบ้านน่ามองลูกหลานท่ีอยู่ในบ้านมีความรู้สึกว่าบ้านของปู่บ้าน
ของย่าทำไมมันสวยจังเลยทำไมเราต้องลองมาทำกิจกรรมเปิดร้านในเมืองเก่าดีไหมเนี่ยมันทำให้เมื่อก่อนท่ีเขาไม่เคย
เห็นคุณค่าบ้านตัวเองเพราะบ้านตัวเองมันดูโทรมมันดูเก่าเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นลูกหลานที่เรียนจบไปแทนที ่จะอยู่
กรุงเทพฯก็กลับมาดูแลบ้านมาทำธุรกิจที่บ้านดีกว่ามันทำให้ลูกหลานได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มีความภาคภูมิใจใน
บ้านของตัวเอง 

- ภาพลักษณ์ในการเป็นชุมชนท่ีรักษาส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.12 สรุปต้นทุนและผลประโยชน์จากการจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  

กิจกรรม ต้นทุน (บาท) ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

1.การสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ท้องถ่ิน 
-โครงการเปิดบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการถนนคนเดินหลาดใหญ่ 

 
800,404.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,861,395.07 

 

 
 

 
1. การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า
ภูเก็ตจากเปิดบ้านเก่าแก่ให้นักท่องเที ่ยวได้
เที่ยวชม 
2. การเป ิดบ ้านและการพ ัฒนาเส ้นทาง
ท่องเที่ยวทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ซึ่ง
ในปี 2563 กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งเป็น
กลุ ่มที ่มีกำลังซื ้อประมาณ 5,000 -10,000 
บาท ต่อคน 
3. กำไรสุทธิ 394,604.00 บาท 
 
1. มีรายรับ 1,919,616.81 บาทและกำไรสุทธิ 
58,221.74 บาท 
2. ทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนซึ่ง
ส ่งผลให้ในวันธรรมดาที ่ ไม ่ม ีถนนคนเดิน 
รายได้ของร้านค้าในแถบน้ีก็เยอะข้ึนประมาณ 
30 เปอร์เซ็นต์ 

2. การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
-โครงการหน้าบ้านน่ามอง การอนุรักษ์สีด้านหน้าอาคาร 

2 , 0 0 0 , 0 0 0 
(งบจากหน่วยงานอ่ืน) 

1. กลับมาดูแลบ้านมาทำธุรกิจที่บ้านดีกว่ามัน
ทำให้ลูกหลานได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มีความ
ภาคภูมิใจในบ้านของตัวเอง 
2. ร้านค้าที ่เป ิดในเมืองเก ่าเม ื ่อก ่อน 65 

เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันเปิด 100 เปอร์เซ็นต์ ก็

ทำให้เมืองมันมีความเคลื ่อนไหวในเรื ่องของ
เศรษฐกิจถ้าสังคมดีเศรษฐกิจก็ดี หลังจากมี
โครงการบ ้านน่ามองค ิดว ่าม ีรายร ับเพ่ิม

มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์” 

3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- โครงการขยะ 

400,000 
(งบจากหน่วยงานอ่ืน) 

ภาพล ักษณ ์ ในการเป ็นช ุมชนท ี ่ ร ั กษา
สิ่งแวดล้อม 
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4.2.3 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: เทศบาลนครภูเก็ต 

4.2.3.1 สถานการณ์และลักษณะของเทศบาลนครภูเก็ต 

เทศบาลนครภูเก็ตในอดีตมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเมืองภูเก็ตจนวันท่ี 10 ธันวาคม 2478  ได้รับการยกฐานะเป็น
เทศบาลเมืองและเปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครภูเก็ตต้ังแต่วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นมาเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ตมีพื้นท่ี 12.562 ตารางกิโลเมตร 7851 ไร่ มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล 2 ตำบล คือตำบลตลาดเหนือ 4 ตารางกิโลเมตร
และตำบลตลาดใหญ่ 8 ตารางกิโลเมตรอาณาเขต ทิศเหนือและทิศตะวันออกจดตำบลรัษฎา ทิศใต้และทิศตะวันตกจด
ตำบลวิชิตมีบ้านเรือนจำนวน 20,877 หลังคาเรือน จำนวนประชากรรวม 74,583 คน ความหนาแน่นของประชากร 
6,216 คนต่อตารางกิโลเมตร “นครแห่งการสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมน่าอยู่ปลอดภัยทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยี” คือวิสัยทัศน์ของเทศบาลฯ ในปัจจุบันโดยเทศบาลนครภูเก็ตได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ 9 
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

7. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

8. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปช่ัน 

ในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ราชการศูนย์กลางการค้าและธุรกิจส่วนพื้นที่ต่อเนื่องจะเป็น
บริเวณย่านที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะในเขตซึ่งเป็นเมืองเก่าซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายสภาพ
ทั่วไปของย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั้นมีถนนค่อนข้างเล็กและแคบไม่สามารถขยายออกไปได้  อาคารเก่าแก่ส่วนใหญ่มี
เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบซิโนโปรตุกีส (หรือซิโนยูโรเปียน) และยังเป็นแหล่งรวมชุมชนเก่าแก่ที่มีกลิ่นไอของ
ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมแบบจีนมลายู  ที่เรียกว่าบาบ๋าย่าหยา หลังจากความซบเซา
ของกิจการเหมืองแร่ดีบุกส่งผลให้สภาพของชุมชนในย่านนี้เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับอดีตอย่างสิ้นเชิง  
กล่าวคือเจ้าของอาคารในย่านเมืองเก่าส่วนใหญ่นิยมส่งลูกหลานไปเรียนต่างถิ่น  โดยมีน้อยคนที่หวนคืนกลับมาอยู่
อาศัยที่บ้านเดิม  หลายคนซื้อบ้านใหม่อยู่นอกเมืองที่มีขนาดบ้านและพื้นที่ที่ใหญ่กว่า  หลายคนหาช่องทางทำธุรกิจ
ตามแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะแล้วย้ายออกไปอยู ่ใกล้กิจการของตน ปล่อยอาคารเดิมปิดทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า         
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อาคารที่เคยสวยงามรุ่งเรืองจึงมีสภาพเสื่อมโทรมลงไปตามกาลเวลา บางแห่งมีการปล่อยเช่าหรือขายเปลี่ยนมือ  ซึ่ง
เจ้าของใหม่หรือผู้เช่าอาศัยได้ปล่อยปละละเลย หรือดัดแปลงลักษณะภายนอกของอาคารให้ดูทันสมัยเพื่อทำการค้าโดย
ไม่สนใจความสวยงามของสถาปัตยกรรมของอาคารด้ังเดิมแม่แต่น้อยจนในปีพ.ศ. 2535 เทศบาลนครภูเก็ต ได้เริ่มหันมา
ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านเมืองเก่า จากการท่ีได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นเทศบาลนำร่องใน“โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเมือง” ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน GTZ ประเทศเยอรมนี ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตในยุคนั้น  ได้มีแนวทางที่ชัดเจนในการตัดสินใจลงทุน เพื่อฟื้นฟูอาคาร
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของย่านการค้าและเมืองเก่าของเมืองภูเก็ต โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในทุกระดับ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิมของ
เมืองให้กลับมาเป็น“ทุนทางสังคม”  เพื่อให้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน และเพิ่มรายได้ของทั้งเทศบาลและ
ประชาชนที่อาศัยในเมืองผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนั้นเทศบาลฯ ยังถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะใช้
โครงการพัฒนาย่านเมืองเก่านี้เป็นกลไกและกระบวนการสร้างจิตสำนึกผ่านกิจกรรมทางการเรียนรู้รวมท้ังกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมายมีส่วนร่วมในการรักษา
และพัฒนาเมืองเก่าให้กลับมามีชีวิตชีวาดังในอดีตอันเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาวภูเก็ตตลอดไป 

4.2.3.2 การจัดการและการดำเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

1) การสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

การสนับสนุนชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน (ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต) 

- บำรุงรักษาซ่อมไฟฟ้า 

- ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านในถนนถลาง ถนนกระบี่ ถนนดีบุก 

- เสวนา “บ้านเก่าท่ีเรารักษ์” 

- บันทึกภาพใหม่ของอังมอเหลา 

- จัดทำหนังสือ “อังมอเหลาบ้านเก่าเถ้าแก่ภูเก็ต” 

- โครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมท้องถิ่น “การจัดงานปุ๊นเต่สังสรรค์” 

- โครงการจัดทำมาสคอตลักษณ์เมือง 

- จัดทำแผนท่ีเมืองเก่าภูเก็ต 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) 

- จัดซื้อรถจักรยานใช้ในท่องเท่ียวเมืองเก่า 

- จัดทำแผนท่ีเมืองบนโทรศัพท์มือถือ 
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ตารางที่ 4.13 สรุปค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต 

ปีงบประมาณ อุดหนุนมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต สรุปค่าใช้จ่าย 

2556 800,000 282,789.63 

2557 800,000 799,723.64 

2558 800,000 355,920.00 

2559 720,000 206,047.00 

2560 720,000 63,158.00 

2561 720,000 394,700.31 
2562 720,000 608,541.46 

2563 720,000 718,623.53 

2564 600,000 47,743.48 

2565 300,000 - 

รวมทั้งสิ้น 3,477,246.74 

ที่มา: เทศบาลนครภูเก็ต 

โครงการนำสายไฟลงดินในปี 2554 

เพื่อให้ความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส บริเวณถนนถลางปรากฎแก่สายตา

นักท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการนำสายไฟลงดิน ในปี 2554 โดยร่วมกับการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคและบริษัท ทีโอที (มหาชน) จำกัด ปรับปรุงระบบเคเบิ้ลใต้ดิน โดยนำสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ลสื่อสารต่าง ๆ  

พร้อมปรับปรุงท่อเมนประปา ระบบท่อระบายน้ำ และปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนถลาง 

งานก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน งบประมาณในการดำเนินงาน       10,996,000 บาท 

งานก่อสร้างระบบเคเบิ้ลโทรศัพท์ งบประมาณในการดำเนินงาน       2,450,000 บาท 

งานปรับปรุงระบบท่อเมนประปา งบประมาณในการดำเนินงาน       1,600,000 บาท 

งานก่อสร้างระบบระบายน้ำและก่อสร้างถนน งบประมาณในการดำเนินงาน  3,129,000 บาท 

รวมงบประมาณในการดำเนินงานท้ังส้ิน          18,175,000 บาท 

เป็นการดำเนินการก่อสร้างบนความมีส่วนร่วมของประชาชนในถนนถลาง เพราะตลอดการดำเนิน

โครงการ เทศบาลได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นท่ีตลอดเวลา 
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ดำเนินการเปิดหงอคาขี่ (หงอคาขี่เป็นคำภาษามลายูแปลว่าทางเดิน) 

มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ตปีละ 1 ล้านบาทได้ดำเนินการ

เปิดหงอคาข่ีท้ังสิ้น 8 หลังเริ่มแรกในปีพ.ศ. 2547 ดำเนินการเปิดหงอคาข่ีครั้งแรกจำนวน 4 หลังและดำเนินการเปิดหงอคาข่ีอีก 

4 หลังในเวลาต่อมาเพื่อให้สามารถเดินผ่านตัวอาคารของบ้านแต่ละหลังได้ทะลุถึงกันซึ่งโครงการนี้ต้องได้รับความร่วมมือจาก

เจ้าของบ้าน 

2) การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ตารางที่ 4.14 สรุปรายละเอียดการพัฒนาและอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต 

ปี รายละเอียดการพัฒนา 

ปี 2535 บรรจุโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตให้อยู่ในแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

ปี 2537 เสนอโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก GTZ ภายใต้โครงการ 
LIFE และร่วมกับกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณะสถาปัตยกรรมย่านเมือง
เก่าภูเก็ต 

ปี 2538 จัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับชักชวนให้ชาวถนนถลางเห็นความสำคัญของช่องทางเดิน 

ปี 2539 -ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรม ระยะที่ 
1 จำนวน 51 คูหา ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการรังวัดเฉพาะรูปด้านหน้าอาคารโดยระเอียด 
-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
ย่านเมืองเก่าให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
-วันที่ 30-31 สิงหาคม จัดนิทรรศการโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต 

-เดือน ธันวาคม ชาวบ้านย่านถนนถลาง จำนวน 15 คูหา ยินยอมให้เทศบาลเปิดอาเขต 

ปี 2540 ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมถนนถลาง 
ระยะที่ 2  โดยทำการรังวัดอาคารส่วนที่เหลือทั้งหมด 90 คูหา 

ปี 2541 -เดือนกุมภาพันธ์ ปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารนำร่อง 15 คู่หา โดยใช้งบประมาณส่วนที่เหลือจากโครงการ LIFE 
-วันที่ 5-7 มิถุนายน จัดงาน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 1 ณ บริเวณ ถนนถลาง โดยถือเอาวันที่ 5 มิถุนายน ซึ่งตรงกับ
วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันเปิดงาน 

ปี 2542 วันที่ 5-7 มิถุนายน จัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 2 

ปี 2543 วันที่ 24-26 พฤศจิกายน จัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 3 

ปี 2544 -วันที่ 16 สิงหาคม จัดฝึกอบรมแนวทางการอนุรักษ์อาคารในบริเวณย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน 
โดยได้รับงบสนับสนุนตามโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 
-วันที่ 21-23 ธันวาคม จัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 4 

ปี 2545 วันที่ 20-22 ธันวาคม จัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 5 
ปี 2546 -วันที่ 1 พฤษภาคม จดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต 

-วันที่ 12-14 ธันวาคม จัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 6 

ปี 2548 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ จัดงาน ตรุษจีน-จัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 7 

ปี 2549 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ จัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 8 
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ปี 2550 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ จัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 9 
ปี 2551 งดเว้นการจัดงานย้อนอดีต จัดเฉพาะนิทรรศการ เน่ืองจากการสิ้นพระชนม์ของพระพ่ีนางเธอ 

ปี 2552 วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2552 จัดงาน จัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 10 

ปี 2553 วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ จัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 11 

ที่มา: เทศบาลนครภูเก็ต 

อย่างไรก็ตาม เทศบาลเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์พื้นท่ีดังกล่าวไม่สามารถประสบผลสำเร็จ หากปราศจาก
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในพื้นท่ี  การพัฒนาในย่านเมืองเก่าภูเก็ตท่ีผ่านมายังขาดการส่งเสริมสภาพแวดล้อมใน
พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูงทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม อาทิ ขาดการบำรุงรักษาอาคาร การก่อสร้างอาคาร
ท่ีมีรูปแบบแปลกแยกจากอาคารข้างเคียง การติดต้ังป้ายโฆษณา ป้ายช่ือร้านขนาดใหญ่ การทาสีอาคารฉูดฉาดเพื่อการ
โฆษณาสินค้า รวมทั้งการปิดช่องทางเดินอันเป็นเอกลักษณ์ของอาคารชิโนโปรตุเกส ปัญหาดังกล่าว ทำให้เกิดความ
ต้องการในการสร้างความเข้าใจแก่เจ้าของกิจการและการปรับระบบ และกลไกในความร่วมมือระหว่างรัฐ และเอกชน 
รวมท้ังการจัดการให้มีความช่วยเหลือทางด้านการเงินและเทคนิคต่าง ๆ 

เทศบาลจึงได้ร่วมกับชุมชนเจ้าของพื้นท่ีก่อต้ังมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต โดยได้มีการจดทะเบียนจัดต้ัง เมื่อ
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2546และในวันท่ี 14 ส.ค. 2552 ได้จดทะเบียนจัดต้ังชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต (OLD PHUKET TOWN) 
ขึ้น เป็นภาคีร่วมของเทศบาลในการดำเนินการอนุรักษ์ท้ังอาคารเก่า ประเพณีวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 4.15 งบประมาณที่เทศบาลนครภูเก็ต ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต 

ปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

อุดหนุน เทศบาล 

2539 
 
 
 
2540 
 
2541 
 
 
 
2542 
 
2544 
 
 
 
 
2545 
 

-จัดทำฐานข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมบ้านในถนน
ถลาง ระยะท่ี 1 (51 คูหา) 

-จัดนิทรรศการโครงการพัฒนาและอนุร ักษ์ย่าน
การค้าเมืองเก่า 

-จัดทำฐานข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมบ้านในถนน
ถลาง ระยะท่ี 2 (90 คูหา) 

-ปร ับปร ุงซ ่อมแซมอาคารกลุ ่มนำร ่อง 15 คูหา 
(ปรับปรุง/ทาสี) 

-จัดงาน ยอ้นอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งท่ี 1 

(5-7 มิ.ย. 41) 

-จัดงาน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งท่ี 2 

(5-7 มิ.ย. 42) 

-จัดงาน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งท่ี 3 

(24-2 พ.ย. 43) 

-จัดอบรมแนวทางการอนุรักษ์อาคารในบริเวณย่าน
การค้าเมืองเก่าภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน 

(16 ส.ค. 44) 

-จัดงาน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งท่ี 4 

(21-23 ธ.ค. 44) 

-จัดงาน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งท่ี 5 

- 
 
 
 
- 
 
267,810 
(งบ GTZ) 
- 
 
- 
 
- 
 
200,000 
(งบกรมส่งเสริมฯ) 
 
- 
 

500,000 
 
 
 
500,000 
 
- 
 
500,000 
 
700,000 
 
1,000,000 
 
- 
 
 
1,000,000 
 

(ใช้งบกระทรวงวิทย์ไม่ทราบจำนวนแน่ชัด) 
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ปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

อุดหนุน เทศบาล 

2546 
 
 
 
 
2547 
 
2548 
 
 
 
 
 
2549 
 
 
2550 
 
 
2551 
 
2552 
 
2553 
 
 
 
 
 
 

(20-22 ธ.ค. 45) 

-จัดกิจกรรมถนนคนเดินในวันอาทิตย์ ถนนถลาง 

-จัดกิจกรรมถนนคนเดินในวันอาทิตย์ ถนนถลาง 

(8 มหัศจรรย์ฯ) 

-จัดงาน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 6 

(12-14 ธ.ค. 46) 
-อุดหนุนมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต (เปิดหงอคาข่ี 4 หลัง) 
-จัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 7 

(9-11 ก.พ. 48) 

-จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
-อุดหนุนมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต (ฝึกอบรมอาหารพ้ืนเมือง) 
 
-จัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 8 

(3-5 ก.พ. 49) 

 

-จัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 9 

(23-25 ก.พ. 50) 

 
งดการจัดงาน จัดเฉพาะนิทรรศการ เน่ืองจากการสิ้นพระชนม์
ของพระพ่ีนางเธอ 
-จัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 10 

(31 ม.ค.-2 ก.พ. 52) 

-จัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 11 

(19-21 ก.พ. 53) 

- 
 
- 
10,000,000 
(งบกรมส่งเสริมฯ) 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
13,446,000 
( ง บ ไ ฟ ฟ ้ า แ ล ะ
โทรศัพท์) 
- 
- 

1,500,000 
 
2,950,000 
- 
 
1,500,000 
300,000 
4,250,000 
 
250,000 
 
500,000 
 
4,500,000 
 
 
4,500,000 
 
 
400,000 
 
3,100,000 
 
3,000,000 
 
1,000,000 
 
4,729,000 
 
3,300,000 
1,000,000 
 
 

2554 
 
 

-อุดหนุนมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต (เปิดหงอคาขี่อีก 4 หลัง/ติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่าง/ประชาสัมพันธ์) 

 
 
- 

 
 
3,500,000 
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ปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

อุดหนุน เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2557 
 
 
 
 
2558 

-ปรับภูม ิท ัศน์โดยนำสายไฟฟ้าและสายสื ่อสารอื ่น ๆ ลงดิน 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 18,175,000 บาท (ถนนถลาง) 
-จัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 12 
-อุดหนุนมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต (เปิดหงอคาขี่ 1 หลัง)/ 
ปุ้นเต๋/ประชาสัมพันธ์) 
 
-จัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 13 
-จัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 14 
-ปรับภูม ิท ัศน์โดยนำสายไฟฟ้าและสายสื ่อสารอื ่น ๆ ลงดิน 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 55,957,048 บาท 
(ถนนกระบี่ ดีบุก ภูเก็ต และเทพกษัตรีบางส่วน) 
-ปรับปรุงธนาคารชาร์ดเตอร์ เป็นพิพิธภัณฑ์บาบ๋าฯ 
 
-ปรับปรุงสถานีตำรวจตลาดใหญ่ 
 

-ติดต้ังไฟ LED อาคารเก่า ตามโครงการแต่งสีประเทศไทย 
 
-จัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 15 
-ปรับภูม ิท ัศน์โดยนำสายไฟฟ้าและสายสื ่อสารอื ่น ๆ ลงดิน 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท 
(ถนนเยาวราช) 
 
-จัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 16 
(26-28 ก.พ. 58) 
-ตกแต่งภายในพร้อมจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์บาบ๋า 
-ปรับปรุงสวน 72 พรรษามหาราชินี 
-จัดสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง สวน 72 พรรษา 
มหาราชินี 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางใหญ่ บริเวณย่านเมืองเก่า 

 
 
 
 
 
- 
33,040,634 
( ง บ ไ ฟ ฟ ้ า แ ล ะ
โทรศัพท์) 
 
18,000,000 
(งบกรมท่องเที่ยว) 
9,980,000 
(งบกรมส่งเสริมฯ) 
 
5,400,000 
(งบกรมท่องเที่ยว) 
- 
20,000,000 
(งบไฟฟ้า) 
 
 
- 
 
13,800,000 
(งบกลุ่มจังหวัด) 
7,140,000 
15,000,000 
6,500,000 
(งบกรมท่องเที่ยว) 

 
 
 
 
 
5,000,000 
22,916,414 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

10,000,000 
12,000,000 
 
 
 
10,000,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 

รวมทั้งสิ้น 152,774,444 104,395,414 

ที่มา: เทศบาลนครภูเก็ต  
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4.3 ผลการศึกษาจากเก็บแบบสอบถามจากคนท้องถิ่น 

ผลจากการศึกษามีผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้การจัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น จำนวน 409 
คน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4.16 แสดงข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป Frequency Percent 

เพศ 
 

 
 

 ชาย 257 62.8 

 หญิง 152 37.2 

 Total 409 100 

อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนี้ตั้งแต่กำเนิด   

 ใช่ 309 75.6 

 ไม่ใช่ 100 24.4 

 Total 409 100 

ระดับการศึกษาสูงสุด   

 ไม่ได้รับการศึกษา 2 0.49 

 ต่ำกว่ามัธยมต้น 15 3.67 

 มัธยมต้น 54 13.20 

 มัธยมปลาย/ปวช. 84 20.54 

 อนุปริญญา/ปวส. 58 14.18 

 ปริญญาตรี 183 44.74 

 สูงกว่าปริญญาตรี 13  3.18 

 Total 409 100.0 
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ข้อมูลทั่วไป Frequency Percent 

อาชีพหลัก   

 เกษียณอายุ/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 1 0.24 

 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 85 20.78 

 พนักงานบริษัทเอกชน 99 24.21 

 เกษตรกร 1 0.24 

 ธุรกิจส่วนตัว 182 44.50 

 รับจ้างรายวัน 41 10.02 

 Total 409 100.0 

รายได้ (ก่อนหักภาษี) เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ   

 น้อยกว่า 10,001 บาท 4 0.98 

 ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท 28 6.85 

 ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท 46 11.25 

 ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท 55 13.45 

 ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท 32 7.82 

 ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท 16 3.91 

 ระหว่าง 35,001 – 40,000 บาท 20 4.89 

 ระหว่าง 40,001 – 45,000 บาท 24 5.87 

 ระหว่าง 45,001 – 50,000 บาท 59 14.43 

 มากกว่า 50,000 บาท 125 30.56 

 Total 409 100.0 

ระดับการศึกษาสูงสุด   

 ไม่ได้รับการศึกษา 2 0.49 

 ต่ำกว่ามัธยมต้น 15 3.67 

 มัธยมต้น 54 13.20 

 มัธยมปลาย/ปวช. 84 20.54 

 อนุปริญญา/ปวส. 58 14.18 

 ปริญญาตรี 183 44.74 

 สูงกว่าปริญญาตรี 13 3.18 

 Total 409 100.0 

จากตารางท่ี 4.16 แสดงผลข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 62.8 และเพศหญิงร้อยละ 
37.2 อาศัยในท้องถิ่นนี้ตั้งแต่กำเนิดร้อยละ 75.6 ตั้งแต่กำเนิด และร้อยละ 24.4 ไม่ได้อาศัยอยู่ในท้องถิ่น และระดับ
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การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 183 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.7 สำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 3 อันดับแรกๆ ได้แก่ธุรกิจส่วนตัวมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 44.5, 
พนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 24.2 และประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 20.8 
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน (ก่อนหักภาษ)ี มากกว่า 50,000 บาท จำนวน 125 คนคิดเป็นร้อยละ 30.6 ในขณะท่ีร้อยละ 
1 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้น้อยกว่า 10,001 บาท 

 

ตารางที่ 4.17 แสดงข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 

อายุ 408 21 272 37.03 14.02 

ย้ายมาอยู่ในท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 100 6 36 12.71 5.70 

จากตารางท่ี 4.17 แสดงผลข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยมีอายุเฉล่ียท่ี 37 ปีโดยประมาณและคนท่ี
ไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นต้ังแต่กำเนิด ย้ายมาอาศัยในท้องถิ่นมีระยะเวลาเฉล่ียคนละ 13 ปีโดยประมาณ  

 

4.3.2  มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

ตารางที่ 4.18 แสดงมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 

ช ุมชนและผ ู ้ เย ี ่ ยมเย ือนต ่างก ็ ได ้รับ
ประโยชน ์ จากการท ่องเท ี ่ ยวอย ่าง
รับผิดชอบ 

409 5 10 8.32 1.09 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถ
บรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยว 

409 5 10 8.20 1.08 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิด
การยอมรับประสบการณ์ทางสังคม 

409 5 10 8.25 1.05 

การท ่อง เท ี ่ ยวอย ่ างร ับผ ิ ดชอบให้
ประสบการณ์ท ี ่ เพล ิดเพลินผ่าน การ
เชื ่อมโยงทางวัฒนธรรรม-สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 

409 5 10 8.24 1.07 
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มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิด
การเคารพกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับคน
ท้องถ่ิน 

409 3 10 8.24 1.08 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบมีบทบาท
สำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

409 5 10 8.24 1.08 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยฟื ้นฟู
ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 

409 5 10 8.15 1.05 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยให้เกิด
การแบ่งปันผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ระหว่างคนท้องถ่ิน 

409 5 10 8.21 1.04 

การท่องเท ี ่ยวอย่างร ับผ ิดชอบทำให้
นักท่องเที่ยวสนใจวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

409 5 10 8.17 1.06 

การท่องเท ี ่ยวอย่างร ับผ ิดชอบทำให้
นักท่องเที ่ยวยอมรับ ความหลากหลาย
ทางสังคมวัฒนธรรม 

409 5 10 8.23 1.06 

การท่องเท ี ่ยวอย่างร ับผ ิดชอบทำให้
นักท่องเที่ยวซื้อของที่ระลึกหรือของฝากท่ี
ผลิตในท้องถ่ิน 

409 5 10 8.21 1.09 

การท่องเท ี ่ยวอย่างร ับผ ิดชอบทำให้
นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการใช้จ่าย
ภายในย่านเมืองเก่า 

409 5 10 8.25 1.08 

 จากตารางที่ 4.18 ผลข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
สูงสุด 5 อันดับแรกดังนี้ ชุมชนและผู้เยี่ยมเยือนต่างก็ได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (M = 8.32, SD 
= 1.09), การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการยอมรับประสบการณ์ทางสังคม (M = 8.25, SD = 1.05), การ
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเท่ียวให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายภายในย่านเมืองเก่า (M = 8.25, SD = 1.08), 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ท่ีเพลิดเพลินผ่าน การเช่ือมโยงทางวัฒนธรรรม-สังคม และส่ิงแวดล้อมใน
ท้องถิ่น (M = 8.24, SD = 1.07) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการเคารพกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับคน
ท้องถิ่น (M = 8.24, SD = 1.08) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (M = 8.24, 
SD = 1.08) ตามลำดับ 
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4.3.3 ความเกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ตารางที่ 4.19 แสดงการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวในท้องถิ่น Frequency Percent 

ใช่ 230 56.23 

ไม่ใช ่ 179 43.77 

Total 409 100.0 

จากตารางท่ี 4.19 ผลข้อมูลพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นจำนวน 230 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.23 ในขณะที่อีกร้อยละ 43.77 ไม่ได้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียวท้องถิ่น 

ตารางที่ 4.20 แสดงลักษณะของการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวในท้องถิ่น Frequency Percent 

ประกอบเป็นอาชีพหลัก 106 46.09 

ประกอบเป็นอาชีพเสริม 124 53.91 

Total 230 100.0 

จากตารางที่ 4.20 ผลข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นร้อยละ 
53.91 ประกอบเป็นอาชีพเสริม 

จำนวนร้อยละ 36.7 ไม่ได้ประกอบอาชีพด้านการท่องเท่ียว โดยร้อยละ 25.9 ประกอบอาชีพด้านการท่องเท่ียว
เป็นอาชีพหลักและอีกร้อยละ 23.5 ประกอบอาชีพด้านท่องเท่ียวเปน็อาชีพเสริม 

 

ตารางที่ 4.21 แสดงรายได้ของผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริมต่อเดือน  

รายได้ต่อเดือน N Mean 

รายได้จากการท่องเที่ยวประมาณบาทต่อเดือน 124 7,858 

จากตารางที่ 4.21 ผลข้อมูลพบว่าผู ้ที่ประกอบรายได้ด้านการท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริมมีรายได้เฉลี่ยอยู่ ท่ี
ประมาณ 7,858 บาทต่อเดือน 
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ตารางที่ 4.22 แสดงเหตุผลการไม่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  

เหตุผลที่ไม่ประกอบอาชีพที ่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 

Frequency Percent 

ไม่สนใจ 14 7.82 

ไม่มีเวลา 87 48.60 

ขาดเงินทุน 37 20.67 

ขาดทักษะความรู้ 41 22.91 

Total 
179 

 100.0 

จากตารางที่ 4.22 ผลข้อมูลพบว่าเหตุผลที่ผู ้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเนื่องจากร้อยละ 48.6  ไม่มีเวลา, ร้อยละ 22.91 ขาดทักษะความรู้และร้อยละ 20.67 ขาดเงินทุนตามลำดับ มี
เพียงร้อยละ 7.82 ท่ีไม่สนใจประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 

 

ตารางที่ 4.23 การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นก่อนการระบาดของโควิด-19 (ก่อนปี พ.ศ. 2563) 

ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น Frequency Percent 

ไม่มีส่วนร่วม 145 35.1 

มีส่วนร่วม 264 64.9 

Total 409 100 

 จากตารางที่ 4.23 ผลข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นก่อนการ
ระบาดของโควิด-19 (ก่อนปี พ.ศ. 2563) ร้อยละ 64.9 
 

ตารางที่ 4.24 จำนวนครั้งที่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว 

จำนวนครั้งต่อปี N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

จำนวนครั้งที่มีส่วนร่วมต่อปี 264 1 4 3.25 4.1324 

จากตารางที่ 4.24 ผลข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวประมาณ 4 ครั้ง
ต่อป ี

 
 
 

ตารางที่ 4.25 แสดงกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
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เรื่องที่มีส่วนร่วม Frequency Percent 

งานย้อนอดีตและงานร่วมประเพณีย้อนวัฒนธรรม 68 27.53 

การคัดแยกขยะ 11 4.46 

การลดใช้พลาสติก 8 3.24 

จอดรถดับเครื่อง/ห้ามสูบบุหรี่ 6 2.43 

ถนนคนเดินและตลาดใหญ่ 60 24.29 

ท่องเที่ยวชุมชน 48 19.43 

การลดใช้พลาสติก 8 3.24 

บ้านน่ามอง 46 18.62 

Total 247 100.0 

จากตารางที่ 4.25 ผลข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการการท่องเที่ยวมีดังนี้ 
งานย้อนอดีตและงานร่วมประเพณีย้อนวัฒนธรรมร้อยละ 27.53 ถนนคนเดินและตลาดใหญ่ ร้อยละ 24.29 ท่องเท่ียว
ชุมชนร้อยละ 19.43 บ้านน่ามองร้อยละ 18.62 การคัดแยกขยะร้อยละ 4.46 

 

ตารางที่ 4.26 เหตุผลของการไม่มีส่วนร่วมในการจัดท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

เรื่องที่มีส่วนร่วม Frequency Percent 

ไม่มีเวลา 81 55.8 

ไม่ทราบช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม 9 6.2 

เวลาไม่ตรงกับกิจกรรมที่มี 55 38.0 

Total 145 100.0 

จากตารางท่ี 4.26 ผลข้อมูลจากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบท่ีไม่มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ไม่มีเวลาร้อยละ 55.8 เวลาไม่ตรงกับกิจกรรมที่มีร้อยละ 38.0 และไม่ทราบช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
6.2 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 4.27 แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น Frequency Percent 

ไม่เคยเข้าร่วม 125 30.1 

เข้าร่วม 284 69.9 

Total 409 100.0 
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ตารางที่ 4.27 ผลข้อมูลพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
มากกว่าร้อยละ 69รับเลขท่ีตารางให้สอดคล้อง 

 

ตารางที่ 4.28 แสดงเหตุผลของการเข้าไม่ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  

เหตุผลของการเข้าไม่รว่มกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น 

Frequency Percent 

ไม่มีเวลา 63 50.4 

เวลาไม่ตรงกับกิจกรรมที่มี 62 49.6 

Total 125 100.0 

ตารางที่ 4.28 แสดงเหตุผลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยรอ้ย
ละ 50.4 เวลาไม่มีเวลา และ ร้อยละ 49.6 เวลาไม่ตรงกับกิจกรรมท่ีมี 

 

ตารางที่ 4.29 แสดงจำนวนครั้งที่มีส่วนร่วมต่อปี 

ข้อมูล Mean Std. Deviation 

จำนวนครั้งที่มีส่วนร่วมต่อปี 2.7929 3.5734 

ตาราง 4.29 ผลข้อมูลแสดงของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโดยเข้าร่วม 3 ครั้งต่อปีโดยประมาณ 
 
 

ตารางที่ 4.30 แสดงกิจกรรมที่เข้าร่วม 

กิจกรรมที่เข้าร่วม Frequency Percent 

งานย้อนอดีตและประเพณีท้องถ่ิน  98 32.14 

ถนนคนเดิน ตลาดใหญ่ 86 28.19 

งานเปิดบ้านให้นักท่องเที ่ยว ท่องเที ่ยวชุมชน สาธิตการ
ทำอาหาร มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

84 27.54 

งานคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เช่นจอดรถดับเครื่อง 37 12.13 

Total 305 100.0 

จากตารางท่ี 4.30 ผลข้อมูลพบว่ากิจกรรมท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเข้าได้แก่ งานย้อนอดีตและประเพณีท้องถ่ินร้อย
ละ 32.14, ถนนคนเดิน ตลาดใหญ่ร้อยละ 28.19, งานเปิดบ้านให้นักท่องเท่ียว ท่องเท่ียวชุมชน สาธิตการทำอาหาร มัคคุเทศก์
ท้องถ่ิน ร้อยละ 27.54 และ งานคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เช่นจอดรถดับเครื่องร้อยละ 12.13 
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4.3.4 การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ตารางที่ 4.31 แสดงระดับการรับรู้ว่าท้องถิ่นที่พำนักอยู่มีการจัดการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ 

ท้องถิ่นที่ท่านพำนักอยู่มีการจัดการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ Mean Std. Deviation 

มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน 7.52 1.30 

มีการจัดการที่ลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยว 7.50 1.28 

มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 7.37 1.42 

มีการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ 7.59 1.37 

มีการดูแลในเรื่องความสะอาดและสภาพแวดล้อมของชุมชน 7.52 1.42 

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการท่องเที่ยว 7.49 1.33 

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยขน์จากการท่องเที่ยว 7.26 1.25 

จากตารางที่ 4.31 แสดงผลข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าการรับรู้สูงสุด 3 อันดับแรกคือ มีระดับการ
รับรู ้ด้านมีการดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ (M = 7.59, SD = 1.37), มีการดูแลในเรื ่องความสะอาดและ
สภาพแวดล้อมของชุมชน (M = 7.52,      SD = 1.42) และ มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน (M = 7.52, SD = 
1.30) มากท่ีสุดตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.32 แสดงระดับความคิดเห็นการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

การจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น Mean Std. Deviation 

เพ่ิมโอกาสให้คนท้องถ่ินมีงานทำ 8.40 1.13 

เพ่ิมโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน 8.37 1.15 

พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับคนท้องถ่ิน เช่น การให้บริการ การ
สื่อสารกับชาวต่างชาติ ฯลฯ 

8.35 1.13 

สนับสนุนธุรกิจและ/วิสาหกิจภายในท้องถ่ิน 8.40 1.16 

ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 8.41 1.16 

เพิ ่มโอกาสการจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว 

8.41 1.14 

สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว 

8.33 1.22 

พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน 8.31 1.18 

ทำให้คนท้องถ่ินรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน 8.41 1.14 

ทำให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 8.39 1.11 

ทำให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน 8.38 1.14 

ทำให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 8.39 1.17 

ทำให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 8.38 1.11 

ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และสะอาด 8.37 1.15 

ทำให้เกิดการจัดการขยะภายในชุมชน 8.40 1.15 

จากตารางท่ี 4.32 ผลข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความเห็นการจัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่นโดย
เห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรกในเรื่องของการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (M = 8.41, SD = 
1.16), เพิ่มโอกาสการจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว (M = 8.41, SD = 1.14), ทำให้คนท้องถิ่น
รับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน (M = 8.41, SD = 1.14) ขณะที่เรื่องพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันของคนใน
ชุมชน (M = 8.31, SD = 1.18) เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
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4.3.5 การมีส่วนร่วมในสังคมของคนในท้องถิ่น 

ตารางที่ 4.33 แสดงระดับการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในสังคม 

ความสำคัญ Mean Std. Deviation 

ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม 8.39 1.11 

ความตระหนักต่อเรื่องที่สังคมกำลังกังวลในปัจจุบัน 8.38 1.14 

ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นในสังคม 8.39 1.17 

การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม 8.38 1.11 

การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 8.37 1.15 

ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนในสังคม 8.40 1.15 

จากตารางท่ี 4.33 แสดงผลข้อมูลโดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากท่ีสุดต่อการมีส่วนร่วมในสังคม 3 
อันดับแรกได้แก่ เรื ่องความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที ่เกิดขึ ้นในสังคม  (M = 8.40, SD = 1.15), ความกระตือรือร้นที่จะ
ช่วยเหลือสังคม (M = 8.39, SD = 1.11) และ ความห่วงใยท่ีมีต่อผู้อื่นในสังคม (M = 8.39, SD = 1.17) 

 

4.3.6 การสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวของคนในท้องถิ่น 

ตารางที่ 4.34 แสดงระดับความเห็นเกี่ยวกับการการสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว 

การสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว Mean Std. Deviation 

ท่านยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนเพื่อลดผลกระทบจาก
การท่องเที่ยว เช่น การดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อม
บริเวณที่อยู่อาศัย ฯลฯ 

7.76 1.40 

ท่านยินดีให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น แต่งกายพื้นเมือง การ
อนุรักษ์ตึกเก่า อาหารท้องถ่ิน ร่วมงานประเพณีท้องถ่ิน ฯลฯ 

7.78 1.35 

หากมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ท่านยินดีเข้าร่วม
และ/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในท้องถ่ิน 

7.89 1.44 

ท่านยินดีร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นภายในท้องถิ่นทุก
ครั้งที่มีโอกาส 

7.92 1.45 

ท่านมักให้ความช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการท่องเท่ียวใน
ท้องถ่ินกับนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีโอกาส 

7.91 1.45 

ท่านยินดีสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินใน
การท่องเที่ยว 

7.89 1.37 
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จากตารางที่ 4.34 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรกเกี่ยวกับการการสนับสนุนการจัดการ

ท่องเที่ยวได้แก่ ท่านยินดีร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นภายในท้องถิ่นทุกครั้งที่มีโอกาส (M = 7.92, SD = 1.45), 

ท่านมักให้ความช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในท้องถิ่นกบันักท่องเท่ียวทุกครั้งท่ีมีโอกาส (M = 7.91, SD 

= 1.45), หากมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ท่านยินดีเข้าร่วมและ/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ

ท่องเที่ยวในท้องถิ่น (M = 7.89, SD = 1.44) และ ท่านยินดีสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการ

ท่องเท่ียว (M = 7.89, SD = 1.37) ตามลำดับ ในขณะท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสุดเรื่องท่านยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชน

เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว เช่น การดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย ฯลฯ (M = 7.78, 

SD = 1.35) 

4.3.7 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 

ตารางที่ 4.35 แสดงระดับความพึงพอใจในชีวิต (ก่อนการระบาดของโควิด-19) 

ระดับความพึงพอใจในชีวิต Mean Std. Deviation 

ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิตระดับใด 7.53 1.42 

จากตารางท่ี 4.35 แสดงผลข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในชีวิตท่ีระดับคะแนน 7.53 จากคะแนนเต็ม 10 
 
ตารางที่ 4.36 แสดงการสำรวจและประเมินความรู้สึกตัวเองระดับ(ก่อนการระบาดของโควิด-19) 

ระดับความรู้สึกตัวเอง Mean Std. Deviation 

ท่านรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของท่าน 7.87 1.49 

ท่านรู้สึกพึงพอใจกับการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของตนเอง 7.89 1.46 

ท่านรู้สึกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีกว่าคนอื่น ๆ ในชุมชน 7.89 1.43 

จากตารางท่ี 4.36  แสดงผลข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความรู้สึกตัวเองระดับ (ก่อนการระบาดของโค
วิด-19) โดยมีคะแนนเต็ม 10 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของท่านท่ี 7.89คะแนน, พึงพอใจ
กับการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของตนเอง 7.89 คะแนนและ ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีกว่าคนอื่น ๆ ในชุมชนที่ 7.87 
คะแนน 
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4.3.8 มุมมองตอ่การท่องเที่ยวอยา่งรบัผดิชอบ การรบัรูต้อ่การจดัการการท่องเทีย่วในท้องถิน่ ความคิดเหน็ต่อการทอ่ง
เทียวอย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในสังคม และการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันระหว่างคนที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและคนที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 

ตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ระหวา่งคนทีม่สีว่นรว่มในการจดัการท่องเทีย่วในท้องถิน่และคนทีไ่มม่สีว่นรว่มในการจดัการการทอ่งเที่ยวในทอ้งถิน่ 

มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
คนที่มีส่วนรว่ม/คน
ที่ไม่มีส่วนร่วม 

Mean SD t Sig. 

ชุมชนและผู้เยี ่ยมเยือนต่างก็ได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

คนที่มีส่วนร่วม    8.32 1.08 -0.006 0.003* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 6.45 1.11   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดจากการท่องเที่ยว 

คนที่มีส่วนร่วม    8.18 1.07 -0.524 0.021* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 5.34 1.09   

การท่องเที ่ยวอย่างร ับผิดชอบทำให้เกิดการยอมรับ
ประสบการณ์ทางสังคม 

คนที่มีส่วนร่วม    8.24 1.05 -0.142 0.041* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 5.56 1.06   

การท่องเท ี ่ยวอย่างร ับผ ิดชอบให ้ประสบการณ ์ที่
เพลิดเพลินผ่าน การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรรม-สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 

คนที่มีส่วนร่วม    8.23 1.06 -0.403 0.033* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 5.74 1.08   

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการเคารพกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถ่ิน 

คนที่มีส่วนร่วม    8.25 1.08 0.287 0.040* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 5.67 1.09   

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสำคัญในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

คนที่มีส่วนร่วม    8.30 1.05 1.344 0.001* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 6.21 1.13   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยฟื้นฟูความเสื่อมโทรม
ของแหล่งท่องเที่ยว 

คนที่มีส่วนร่วม    8.14 1.06 -0.226 0.032* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 5.87 1.04   

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยให้เกิดการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวระหว่างคนท้องถ่ิน 

คนที่มีส่วนร่วม    8.22 1.03 0.317 0.041* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 5.86 1.06   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที ่ยวสนใจ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

คนที่มีส่วนร่วม    8.18 1.07 0.158 0.032* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 6.21 1.05   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยวยอมรับ 
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม 

คนที่มีส่วนร่วม    8.26 1.02 0.921 0.037* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 6.32 1.12   

คนที่มีส่วนร่วม    8.22 1.10 0.338 0.022* 
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มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
คนที่มีส่วนรว่ม/คน
ที่ไม่มีส่วนร่วม 

Mean SD t Sig. 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยวซื้อของที่
ระลึกหรือของฝากที่ผลิตในท้องถ่ิน 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 5.76 1.06   

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที ่ยวให้
ความสำคัญกับการใช้จ่ายภายในย่านเมืองเก่า 

คนที่มีส่วนร่วม    8.28 1.05 0.786 0.043* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 5.45 1.12   

จากตารางที่ 4.37   แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบระหว่างคนที่มี
ส่วนร่วมการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและคนที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น พบว่ามีความ
แตกแต่งอย่างมีนัยสำคัญโดยคนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวจะมีมุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท่ีดี
และมองว่าการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนมากกว่าคนท่ีไม่มีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเท่ียว 
 

ตารางที ่4.38 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่การรับรูว้า่ทอ้งถิน่มกีารจัดการทอ่งเทีย่วอยา่ง
รับผิดชอบระหว่างคนที่มีส่วนร่วมและคนที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  

การรับรู ้ว ่าท้องถิ ่นมีการจัดการท่องเที ่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 

คนทีม่สีว่นรว่ม/คน
ที่ไม่มีส่วนร่วม 

Mean SD t Sig. 

มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน คนที่มีส่วนร่วม 7.43 1.25 1.771 0.019* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 5.45 1.37   

ม ีการจ ัดการท ี ่ลดผลกระทบเช ิ งลบจากการ
ท่องเที่ยว 

คนที่มีส่วนร่วม 7.43 1.27 1.474 0.073* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 6.52 1.30   

มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยว 

คนที่มีส่วนร่วม 7.27 1.45 1.756 0.009* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 5.62 1.35   

มีการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ คนที่มีส่วนร่วม 7.59 1.30 0.089 0.125 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 7.58 1.47   

มีการดูแลในเรื่องความสะอาดและสภาพแวดล้อม
ของชุมชน 

คนที่มีส่วนร่วม 7.55 1.42 0.588 0.767 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 7.47 1.42   

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการ
ท่องเที่ยว 

คนที่มีส่วนร่วม 7.48 1.33 0.225 0.08* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 6.55 1.34   

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยขน์จากการ
ท่องเที่ยว 

คนที่มีส่วนร่วม 7.24 1.20 0.428 0.007* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 6.32 1.33   
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จากตารางท่ี 4.38 แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้ว่าท้องถิ่นมีการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ระหว่างคนที่มีส่วนร่วมและคนที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น พบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญในเรื่อง“มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน” “มีการจัดการท่ีลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเท่ียว” 

“มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว” “เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการ
จัดการท่องเที่ยว”และ “เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยขน์จากการท่องเที่ยว” โดยคนที่มีส่วนร่มในการ
จัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่นมีการรับรู้ข้อมูลเหล่านี้มากกว่าคนท่ีไม่มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

ตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบในท้องถิ่นระหว่างคนที่มีส่วนร่วมและคนที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  

ความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ในท้องถิ่น 

คนที่มีส่วนร่วม/คน
ที่ไม่มีส่วนร่วม 

Mean SD t Sig. 

เพ่ิมโอกาสให้คนท้องถ่ินมีงานทำ คนที่มีส่วนร่วม    8.42 1.11 0.484 0.386 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.36 1.16   

เพ่ิมโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน คนที่มีส่วนร่วม    8.41 1.06 1.223 

 

0.115 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.31 1.28   

พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับคนท้องถิ่น เช่น การ
ให้บริการ การสื่อสารกับชาวต่างชาติ ฯลฯ 

คนที่มีส่วนร่วม    8.35 1.11 0.077 0.376 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.36 1.16   

สนับสนุนธุรกิจและ/วิสาหกิจภายในท้องถ่ิน คนที่มีส่วนร่วม    8.44 1.16 1.022 0.972 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.32 1.15   

ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน คนที่มีส่วนร่วม    8.46 1.16 1.120 0.895 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.32 1.17   

เพ่ิมโอกาสการจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว 

คนที่มีส่วนร่วม    8.43 1.15 0.598 0.818 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.36 1.13   

สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาเศรษฐกิจที่เกี่ยวขอ้ง
กับการท่องเที่ยว 

คนที่มีส่วนร่วม    8.35 1.13 0.546 0.121 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.28 1.35   

พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน คนที่มีส่วนร่วม    8.28 1.12 -0.464 0.119 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.34 1.28   

ทำให้คนท้องถ่ินรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน คนที่มีส่วนร่วม    8.41 1.13 0.006 0.285 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.41 1.18   

ทำให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน คนที่มีส่วนร่วม    8.42 1.07 0.690 0.311 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.34 1.17   
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ความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ในท้องถิ่น 

คนที่มีส่วนร่วม/คน
ที่ไม่มีส่วนร่วม 

Mean SD t Sig. 

ทำให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน คนที่มีส่วนร่วม    8.41 1.14 0.683 0.960 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.33 1.14   

ทำให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน คนที่มีส่วนร่วม    8.38 1.10   0.253 0.131 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.41 1.29   

ทำให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คนที่มีส่วนร่วม    8.40 1.07 0.460 0.447 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.35 1.16   

ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และสะอาด คนที่มีส่วนร่วม    8.39 1.16 0.365 0.917 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.34 1.15   

ทำให้เกิดการจัดการขยะภายในชุมชน คนที่มีส่วนร่วม    8.41 1.14 0.373 0.623 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 8.37 1.17   

จากตารางท่ี 4.39 แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใน
ท้องถิ่นระหว่างคนท่ีมีส่วนร่วมและคนท่ีไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่นผลการศึกษาพบว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

 

ตารางที่ 4.40 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการให้ความสำคัญต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นระหว่างคนที่มีส่วนร่วมและคนที่ไม่มีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

การให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

คนที่มีส่วนร่วม/คน
ที่ไม่มีส่วนร่วม 

Mean SD t Sig. 

ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม คนที่มีส่วนร่วม    6.71 1.65 -0.562 0.048* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 4.56 1.62   

ความตระหนักต่อเรื่องที่สังคมกำลังกังวลในปัจจุบัน คนที่มีส่วนร่วม    6.86 1.51 0.509 0.014* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 5.11 1.63   

ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นในสังคม คนที่มีส่วนร่วม    6.36 1.68 -0.918 0.005* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 4.36 1.61   

การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม คนที่มีส่วนร่วม    6.44 1.72 2.345 0.030* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 5.01 1.68   

การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม คนที่มีส่วนร่วม    6.73 1.66 0.086 0.048* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 4.12 1.60   
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การให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

คนที่มีส่วนร่วม/คน
ที่ไม่มีส่วนร่วม 

Mean SD t Sig. 

ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนในสังคม คนที่มีส่วนร่วม    6.58 1.67 0.188 0.035* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม     4.04 1.67   

จากตารางท่ี 4.40 แสดงความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นระหว่างคนท่ีมีส่วนร่วมและคนท่ีไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นผลการศึกษาพบว่าคนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่นจะให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในสังคม
มากกว่าคนท่ีไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวอย่างมีนัยสำคัญ 

 

ตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นระหว่างคนที่มีส่วนร่วมและคนที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 

ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ 

คนที่มีส่วนร่วม/คน
ที่ไม่มีส่วนร่วม 

Mean SD t Sig. 

ท่านยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของช ุมชนเพื ่อลด
ผลกระทบจากการท่องเที ่ยว เช ่น การดูแลความ
สะอาดและสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย ฯลฯ 

คนที่มีส่วนร่วม    7.70 1.39 1.011 0.047* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 4.45 1.40   

ท่านยินดีให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน
เพื ่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น แต่งกาย
พื้นเมืองการอนุรักษ์ตึกเก่า อาหารท้องถิ่น ร่วมงาน
ประเพณีท้องถ่ิน ฯลฯ 

คนที่มีส่วนร่วม    7.72 1.39 1.093 0.040* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 4.88 1.28   

หากมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ท่าน
ยินดีเข้าร่วมและ/แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวในท้องถ่ิน 

คนที่มีส่วนร่วม    7.85 1.49 0.672 0.04* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 4.15 1.35   

ท่านยินดีร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นภายใน
ท้องถ่ินทุกครั้งที่มีโอกาส 

คนที่มีส่วนร่วม    7.86 1.53 1.124 0.013* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 4.13 1.31   

ท่านมักให้ความช่วยเหลือและแนะนำเกี ่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในท้องถ่ินกับนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีโอกาส 

คนที่มีส่วนร่วม    7.76 1.38 2.758 0.018* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 4.17 1.54   

ท่านยินดีสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินในการท่องเที่ยว 

คนที่มีส่วนร่วม    7.86 1.38 0.567 0.039* 

คนที่ไม่มีส่วนร่วม 7.94 1.35   

 จากตารางท่ี 4.41 แสดงความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการจัดการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นระหว่างคนที่มีส่วนร่วมและคนที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นผล
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การศึกษาพบว่าคนท่ีมีส่วนร่วมมีความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการจัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นแตกต่าง
จากคนไม่มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญโดยคนท่ีมีส่วนร่วมยินดีสนับสนุนการจัดการท่องเท่ียวมากกว่าคนท่ีไม่มีส่วนร่วม 

 

4.3.9  มุมมองตอ่การท่องเที่ยวอย่างรบัผดิชอบ การรบัรูต้อ่การจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ความคิดเห็นตอ่การ
ท่องเทียวอย่างรับผดิชอบ การมีสว่นรว่มในสงัคม และการสนบัสนุนการจัดการการท่องเที่ยวที่แตกต่างกนัระหว่าง
คนที่พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดกับคนที่ย้ายมาอยู่ภายหลัง 

ตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ระหว่างคนที่พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดกับคนที่ย้ายมาอยู่ภายหลัง 

มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด/ย้ายมาอยู่ทีหลัง 

Mean SD t Sig. 

ชุมชนและผู้เยี่ยมเยือนต่างก็ได้รับประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด 

8.32 1.12 0.268 0.340 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.29 1.01   

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการท่องเที่ยว 

พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด 

8.20 1.09 -0.101 0.696 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.21 1.06   

การท่องเที ่ยวอย่างร ับผิดชอบทำให ้เก ิดการ
ยอมรับประสบการณ์ทางสังคม 

พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด 

8.29 1.08 1.588 0.012* 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.11 0.96   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่
เพลิดเพลินผ่าน การเชื ่อมโยงทางวัฒนธรรรม-
สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 

พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด 

8.24 1.09 -0.086 0.438 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.25 0.99   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการเคารพ
กันระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถ่ิน 

พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด 

8.25 1.09 0.394 0.723 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.20 1.07   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสำคัญใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด 

8.26 1.08 0.580 0.764 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.19 1.08   

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยฟื้นฟูความ
เสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 

พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด 

8.12 1.09 -1.100 0.232 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.25 0.95   
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มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด/ย้ายมาอยู่ทีหลัง 

Mean SD t Sig. 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยให้เกิดการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวระหว่างคน
ท้องถ่ิน 

พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด 

8.21 1.06 0.060 0.171 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.20 0.96   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยว
สนใจวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด 

8.16 1.09 -0.446 0.432 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.21 0.99   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยว
ยอมรับ ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม 

พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด 

8.23 1.08 0.080 0.385 

ไม่ใช ่ 8.22 1.00   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยว
ซื้อของที่ระลึกหรือของฝากที่ผลิตในท้องถ่ิน 

พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด 

8.21 1.11 0.083 0.129 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.20 1.02   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยว
ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายภายในย่านเมืองเก่า 

พำน ักในท ้องถ ิ ่นต ั ้งแต่
กำเนิด 

8.22 1.08 -0.942 0.890 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.34 1.06   

 
จากตารางท่ี 4.42 แสดงความแตกต่างของค่าเฉล่ียมุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบระหว่างคนท่ีพำนัก

ในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดกับคนที่ย้ายมาอยู่ภายหลัง พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ ระหว่างคนที่พำนักใน
ท้องถิ่นต้ังแต่กำเนิดกับคนท่ีย้ายมาอยู่ภายหลังในเรื่อง 

การท่องเท่ียวอยา่งรับผิดชอบทำให้เกิดการยอมรับประสบการณ์ทางสังคม: พำนักในท้องถิ่นต้ังแต่กำเนิด (M=
8.29, SD=1.08) , ย้ายมาอยู่ทีหลัง (M=8.11, SD=0.96, t=1.588, p=0.012) 

โดยคนที่พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดมีความเห็นด้วยว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการยอมรับ
ประสบการณ์ทางสังคมสูงกว่าคนท่ีย้ายมาอยู่ภายหลัง 
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ตารางที ่4.43 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่การรบัรูว้่าทอ้งถิน่มกีารจัดการทอ่งเทีย่วอยา่ง
รับผิดชอบระหว่างคนที่พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดกับคนที่ย้ายมาอยู่ภายหลัง  

การรับร ู ้ว ่าท ้องถ ิ ่นมีการจัดการท่องเที ่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 

พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่
กำเนิด/ย ้ายมาอยู ่ที
หลัง 

Mean SD t Sig. 

มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่
กำเนิด 

7.77 1.24 -1.172 0.028* 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.66 1.45   

มีการจัดการที่ลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยว พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่
กำเนิด 

7.47 1.25 -0.954 0.368 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.61 1.36   

มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยว 

พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่
กำเนิด 

7.40 1.37 0.817 0.008* 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.26 1.54   

มีการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่
กำเนิด 

7.55 1.35 -0.869 0.654 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.69 1.43   

มีการดูแลในเรื่องความสะอาดและสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน 

พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่
กำเนิด 

7.49 1.43 -0.804 0.524 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.62 1.38   

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการ
ท่องเที่ยว 

พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่
กำเนิด 

7.50 1.31 0.120 0.430 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.48 1.40   

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยขน์จากการ
ท่องเที่ยว 

พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่
กำเนิด 

7.26 1.24 0.015 0.286 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.26 1.29   

จากตารางท่ี 4.43 แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้ว่าท้องถิ่นมีการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ระหว่างคนท่ีพำนักในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดกับคนท่ีย้ายมาอยู่ภายหลัง พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่าง
คนท่ีพำนักในท้องถิ่นต้ังแต่กำเนิดกับคนท่ีย้ายมาอยู่ภายหลัง 

มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน: พำนักในท้องถิ่นต้ังแต่กำเนิด (M=7.77, SD=1.24) , ย้ายมาอยู่ทีหลัง 
(M=7.66, SD=1.45, t=-1.172, p=0.028) 
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มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว: พำนักในท้องถิ่นต้ังแต่กำเนิด (M=7.40, SD=1.37) 
, ย้ายมาอยู่ทีหลัง (M=7.26, SD=1.54, t=0.817, p=0.008) 

 โดยคนที่อยู่ในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดรับรู้ถึงการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์มากกว่าคนท่ีย้ายมาอยู่ทีหลัง 

 
ตารางที่ 4.44 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่าง

รับผิดชอบในท้องถิ่นระหว่างคนที่พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดกับคนที่ย้ายมาอยู่ภายหลัง 

ความคดิเหน็ต่อการจดัการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 
พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่
กำเนิด/ย ้ายมาอยู ่ที
หลัง 

Mean SD t Sig. 

เพ่ิมโอกาสให้คนท้องถ่ินมีงานทำ พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.38 1.09 0.484 0.030* 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.45 1.23   

เพ่ิมโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.38 1.16 0.217 0.866 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.35 1.10   

พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับคนท้องถิ่น เช่น การ
ให้บริการ การสื่อสารกับชาวต่างชาติ ฯลฯ 

พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.37 1.12 0.607 0.220 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.29 1.17   

สนับสนุนธุรกิจและ/วิสาหกิจภายในท้องถ่ิน พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.40 1.16 -0.015 0.579 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.40 1.15   

ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.38 1.15 -0.735 0.211 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.48 1.18   

เพิ่มโอกาสการจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว 

พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.39 1.14 -0.644 0.229 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.47 1.18   

สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว 

พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.33 1.24 -0.022 0.799 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.33 1.16   
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ความคดิเหน็ต่อการจดัการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 
พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่
กำเนิด/ย ้ายมาอยู ่ที
หลัง 

Mean SD t Sig. 

พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.30 1.19 -0.140 0.993 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.32 1.14   

ทำให้คนท้องถ่ินรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.42 1.12 0.365 0.046* 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.37 1.24   

ทำให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.86 1.08 1.079 0.048* 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.50 1.18   

ทำให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.37 1.14 -0.212 0.542 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.40 1.14   

ทำให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.37 1.15 -0.671 0.090 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.46 1.24   

ทำให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.40 1.09 0.639 0.238 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.32 1.16   

ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และสะอาด พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.34 1.15 -1.005 0.267 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.47 1.18   

ทำให้เกิดการจัดการขยะภายในชุมชน พำนักในท้องถ่ินต้ังแต่
กำเนิด 

8.38 1.14 -0.438 0.284 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.44 1.20   

 
จากตารางท่ี 4.44 แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใน

ท้องถิ่นระหว่างคนที่พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดกับคนที่ย้ายมาอยู่ภายหลัง พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
ระหว่างคนที่พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดกับคนที่ย้ายมาอยู่ภายหลังในเรื่องเพิ่มโอกาสให้คนท้องถิ่นมีงานทำ:  (M=
8.38, SD=1.09) , ย้ายมาอยู่ทีหลัง (M=7.45, SD=1.23, t=-0.484, p=0.030) 
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ทำให้คนท้องถิ่นรับรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวในชุมชน: พำนักในท้องถิ่นต้ังแต่กำเนิด (M=8.42, SD=1.12) , ย้าย
มาอยู่ทีหลัง (M=7.73, SD=1.24, t=0.365, p=0.046) 

ทำให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น: พำนักในท้องถิ่นต้ังแต่กำเนิด (M=8.ค6, SD=1.08) , ย้ายมาอยู่ทีหลัง 
(M=8.50, SD=1.18, t=-1.079, p=0.048) 

โดยคนท้องถิ่นด้ังเดิมมีความเห็นว่า การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบช่วยเพิ่มโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและ
ทำให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและ ทำให้คนท้องถิ่นรับรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวในชุมชนมากขึ้น มากกว่าคนท่ี
ย้ายมาอยู่ภายหลัง 

 
ตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการให้ความสำคัญต่อการมี
ส่วนรว่มในการจดัการท่องเที่ยวอยา่งรับผดิชอบในทอ้งถิ่นระหวา่งคนทีพ่ำนกัในทอ้งถิน่ตัง้แตก่ำเนดิกับคนที่ย้ายมา
อยู่ภายหลัง 

การให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

พำน ัก ในท ้องถิ่น
ต ั ้งแต่กำเนิด/ย้าย
มาอยู่ทีหลัง 

Mean SD t Sig. 

ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม พำน ักในท ้อง ถ่ิน
ต้ังแต่กำเนิด 

6.75 1.64 0.093 0.781 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 6.73 1.66   

ความตระหนักต่อเรื่องที่สังคมกำลังกังวลในปัจจุบัน พำน ักในท ้อง ถ่ิน
ต้ังแต่กำเนิด 

6.86 1.60 0.694 0.130 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 6.74 1.40   

ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นในสังคม พำน ักในท ้อง ถ่ิน
ต้ังแต่กำเนิด 

6.40 1.65 -0.239 0.787 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 6.45 1.67   

การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม พำน ักในท ้อง ถ่ิน
ต้ังแต่กำเนิด 

6.54 1.72 -1.063 0.559 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 6.75 1.70   

การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม พำน ักในท ้อง ถ่ิน
ต้ังแต่กำเนิด 

6.72 1.64 -0.238 0.795 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 6.76 1.63   

ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนในสังคม พำน ักในท ้อง ถ่ิน
ต้ังแต่กำเนิด 

6.63 1.63 0.771 0.160 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 6.48 1.77   
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จากตารางท่ี 4.45 แสดงความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นระหว่างคนท่ีพำนักในท้องถิ่นต้ังแต่กำเนิดกับคนท่ีย้ายมาอยู่ภายหลัง พบว่า
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

 
ตารางที่ 4.46 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นระหว่างคนที่พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดกับคนที่ย้ายมาอยู่ภายหลัง  

ความคดิเหน็ต่อการสนับสนุนการจดัการทอ่งเที่ยวอยา่ง
รับผิดชอบ 

พำนักในท้องถิ่น
ต ั ้ งแต ่กำเน ิด/
ย้ายมาอยู่ทีหลัง 

Mean SD t Sig. 

ท่านยินดีปฏ ิบ ัต ิตามข้อตกลงของช ุมชนเพื ่อลด
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว เช่น การดูแลความสะอาด
และสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย ฯลฯ 

พำนักในท้องถ่ิน
ต้ังแต่กำเนิด 

7.78 1.42 0.560 0.474 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.69 1.34   

 ท่านยินดีให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน
เพื ่อสนับสนุนการท่องเที ่ยวในชุมชน เช ่น แต่งกาย
พื้นเมือง การอนุรักษ์ตึกเก่า อาหารท้องถิ ่น ร่วมงาน
ประเพณีท้องถ่ิน ฯลฯ 

พำนักในท้องถ่ิน
ต้ังแต่กำเนิด 

7.78 1.38 0.000 0.316 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.78 1.26   

 หากมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ท่านยินดี
เข้าร่วมและ/แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับการจัดการ
ท่องเที่ยวในท้องถ่ิน 

พำนักในท้องถ่ิน
ต้ังแต่กำเนิด 

7.86 1.38 -0.721 0.651 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.98 1.61   

ท่านยินดีร่วมกิจกรรมการท่องเที ่ยวที ่จัดขึ ้นภายใน
ท้องถ่ินทุกครั้งที่มีโอกาส 

พำนักในท้องถ่ิน
ต้ังแต่กำเนิด 

7.96 1.50 1.046 0.485 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.79 1.30   

ท่านมักให้ความช่วยเหลือและแนะนำเกี ่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในท้องถ่ินกับนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีโอกาส 

พำนักในท้องถ่ิน
ต้ังแต่กำเนิด 

7.88 1.39 -0.835 0.969 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 8.02 1.65   

ท่านยินดีสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินในการท่องเที่ยว 

พำนักในท้องถ่ิน
ต้ังแต่กำเนิด 

7.88 1.39 -0.252 0.214 

ย้ายมาอยู่ทีหลัง 7.92 1.30   

 จากตารางท่ี 4.46 แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวอย่าง

รับผิดชอบในท้องถิ่นระหว่างคนที่พำนักในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดกับคนที่ย้ายมาอยู่ภายหลัง พบว่าไม่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญ 
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4.3.10 การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม (การศึกษา อาชีพและรายได้)  

 ในภาพรวมผลการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ของระดับการศึกษา (ตารางท่ี 4.47 – 4.51)

และรายได้ (ตารางที่ 4.59) ต่อ มุมมองการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วมในสังคมและการสนับสนุนการท่องเที่ยว แต่พบว่าอาชีพที่ต่างกันมีมุมมองต่อการการท่องเที่ยวอย่าง

รับผิดชอบต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในเรื่อง “การช่วยฟื้นฟูความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว”รวมท้ังมีความเห็นและ

รับรู้ต่างกันในเรื่อง "เพิ่มโอกาสให้คนท้องถิ่นมีงานทำ" “เพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน” “พัฒนาทักษะด้านต่าง 

ๆ ให้กับคนท้องถิ่น” “สนับสนุนธุรกิจและ/วิสาหกิจภายในท้องถิ่น” “ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน” 

“สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว”และ “พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันของ

คนในชุมชน”   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาท่ีต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผลต่อมุมมองการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ การรับรู้

ถึงการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในสังคมและการสนับสนุนการท่องเท่ียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(ตารางท่ี 4.47-4.51) 

ตารางที่ 4.47 ผลการวิเคราะห์มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามการศึกษา 

ม ุมมองต ่อการท ่องเท ี ่ ยวอย ่าง
รับผิดชอบอาชีพ 

ไม
่ได้

รับ
กา

รศ
ึกษ

า 

ต่ำ
กว

่าม
ัธย

มต้
น 

มัธ
ยม

ต้น
 

มัธ
ยม

ปล
าย

/ป
วช

. 

อนุ
ปร

ิญญ
า/

ปว
ส. 

ปร
ิญญ

าต
รี 

สูง
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

ี 

F Sig. 

ชุมชนและผู้เยี ่ยมเยือนต่างก็ได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที ่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 

8.00 8.33 8.44 8.20 8.29 8.37 7.85 0.790 0.578 

การท ่องเท ี ่ ยวอย ่างร ับผ ิดชอบ
สามารถบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่
เกิดจากการท่องเที่ยว 

7.50 8.20 8.39 8.18 7.98 8.22 8.31 0.851 0.531 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้
เกิดการยอมรับประสบการณ์ทาง
สังคม 

8.50 8.33 8.28 8.08 8.34 8.25 8.54 0.629 0.707 

การท่องเที ่ยวอย่างร ับผิดชอบให้
ประสบการณ์ที่เพลิดเพลินผ่าน การ

8.50 8.07 8.33 8.14 8.36 8.23 8.23 0.394 0.883 
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ม ุมมองต ่อการท ่องเท ี ่ ยวอย ่าง
รับผิดชอบอาชีพ 

ไม
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ึกษ
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่าม
ัธย
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ยม
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าย

/ป
วช

. 

อนุ
ปร

ิญญ
า/

ปว
ส. 

ปร
ิญญ

าต
รี 

สูง
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

ี 

F Sig. 

เชื่อมโยงทางวัฒนธรรรม-สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้
เ ก ิ ด ก า ร เ ค า ร พ ก ั น ร ะ ห ว ่ า ง
นักท่องเที่ยวกับคนท้องถ่ิน 

9.50 8.00 8.39 8.06 8.12 8.31 8.31 1.395 0.215 

การท่องเท ี ่ยวอย่างร ับผิดชอบมี
บทบาทสำค ัญในการอน ุ ร ั กษ์
สิ่งแวดล้อม 

9.00 8.20 8.09 8.21 8.14 8.32 8.46 0.672 0.672 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบช่วย
ฟื ้นฟูความเส ื ่อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

9.00 8.20 8.13 8.19 8.00 8.15 8.38 0.545 0.774 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยให้
เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวระหว่างคนท้องถ่ิน 

9.00 8.33 8.19 8.21 8.10 8.21 8.38 0.393 0.884 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้
นักท่องเที่ยวสนใจวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

8.50 8.13 8.11 8.23 8.14 8.15 8.38 0.204 0.975 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้
น ั กท ่ อ ง เท ี ่ ย วยอมร ั บ  ค วาม
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม 

9.50 8.07 8.22 8.17 8.21 8.25 8.46 0.697 0.652 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้
นักท่องเที่ยวซื้อของที่ระลึกหรือของ
ฝากที่ผลิตในท้องถ่ิน 

9.50 8.20 8.17 8.20 7.97 8.28 8.31 1.116 0.352 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้
นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการใช้
จ่ายภายในย่านเมืองเก่า 

9.00 8.40 8.07 8.27 8.29 8.25 8.46 0.553 0.768 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 
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ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านมุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ
จำแนกตามการศึกษาที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของคนท้องถิ่นไม่ต่างกันในกลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
(ตารางท่ี 4.47) 
 
ตารางที ่4.48 ผลการวเิคราะหก์ารรับรู้ว่าท้องถิ่นมีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามการศึกษา  

การรับรู้ 
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่าป
ริญ

ญา
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ี 

F Sig. 

มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มา
เยือน 

8.50 7.53 7.74 7.37 7.41 7.56 7.23 0.839 0.540 

มีการจัดการที่ลดผลกระทบเชิงลบ
จากการท่องเที่ยว 

7.50 7.73 7.76 7.39 7.52 7.45 7.54 0.589 0.740 

ม ีการแบ ่งป ันผลประโยชน ์ทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 

7.50 7.93 7.41 7.15 7.34 7.44 7.00 0.946 0.462 

มีการดูแลการใช ้ประโยชน์พ ื ้นที่
สาธารณะ 

8.50 7.53 7.70 7.60 7.50 7.57 7.54 0.261 0.955 

มีการดูแลในเรื ่องความสะอาดและ
สภาพแวดล้อมของชุมชน 

9.00 7.53 7.61 7.27 7.66 7.57 7.15 1.098 0.363 

เป ิดโอกาสให ้คนในช ุมชนมีส ่วน
ร่วมกับการจัดการท่องเที่ยว 

6.50 7.67 7.63 7.14 7.67 7.56 7.38 1.576 0.153 

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร ับผล
ประโยขน์จากการท่องเที่ยว 

8.50 7.27 7.28 7.15 7.36 7.29 6.85 0.746 0.613 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในการรับรู้ว่าท้องถิ่นมีการจัดการการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบจำแนกตามการศึกษาที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของคนท้องถิ่นไม่ต่างกันในกลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน (ตารางท่ี 4.48) 

 
 
 
 
ตารางที่ 4.49 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามการศึกษา  
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ม ุมมองต ่อการท ่องเท ี ่ยวอย ่าง
รับผิดชอบระดับการศึกษา 
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เพ่ิมโอกาสให้คนท้องถ่ินมีงานทำ 8.50 8.67 8.43 8.27 8.21 8.46 8.69 0.833 0.545 

เพิ ่มโอกาสในการขายผลิตภ ัณฑ์
ชุมชน 

10.00 8.73 8.52 8.26 8.21 8.37 8.54 1.454 0.193 

พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับคน
ท้องถิ ่น เช ่น การให้บร ิการ การ
สื่อสารกับชาวต่างชาติ ฯลฯ 

8.50 8.67 8.39 8.20 8.24 8.39 8.69 0.772 0.592 

สนับสนุนธุรกิจและ/วิสาหกิจภายใน
ท้องถ่ิน 

9.00 8.67 8.59 8.32 8.40 8.33 8.62 0.707 0.644 

ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 

9.50 8.73 8.57 8.25 8.34 8.37 8.92 1.432 0.201 

เพ ิ ่มโอกาสการจ ้างงานในสาขา
เศรษฐก ิ จท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ องก ับการ
ท่องเที่ยว 

9.00 8.60 8.39 8.21 8.28 8.50 8.69 1.011 0.418 

สนับสนุนผู ้ประกอบการในสาขา
เศรษฐก ิ จท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ องก ับการ
ท่องเที่ยว 

9.00 8.60 8.46 8.23 8.21 8.30 8.92 1.066 0.382 

พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน
ของคนในชุมชน 

9.00 8.13 8.31 8.29 8.07 8.37 8.69 0.872 0.515 

ทำให้คนท้องถิ ่นรับรู ้เกี ่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

10.00 8.20 8.50 8.43 8.34 8.38 8.62 0.911 0.487 

ทำให้เกิดการอนุร ักษ์ว ัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

9.50 8.20 8.46 8.40 8.09 8.44 8.77 1.501 0.176 

ทำให ้เก ิดการอนุร ักษ ์ประเพณี
ท้องถ่ิน 

8.50 8.27 8.63 8.29 8.17 8.38 8.92 1.381 0.221 

ทำให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน 9.00 8.40 8.46 8.25 8.17 8.47 8.69 0.939 0.467 

ท ำ ใ ห ้ เ ก ิ ด ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.00 8.47 8.43 8.39 8.22 8.39 8.54 0.372 0.896 

ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
และสะอาด 

9.00 8.33 8.39 8.32 8.10 8.44 8.77 1.008 0.420 



 

 4-88 

ม ุมมองต ่อการท ่องเท ี ่ยวอย ่าง
รับผิดชอบระดับการศึกษา 
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ทำให ้เก ิดการจัดการขยะภายใน
ชุมชน 

9.00 8.40 8.44 8.20 8.26 8.49 8.62 0.928 0.474 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบจำแนกตามการศึกษาที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของคนท้องถิ่นไม่ต่างกันในกลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน (ตารางท่ี 4.49) 
 
ตารางที่ 4.50 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตาม
การศึกษ 

ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ระดับการศึกษา 
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ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม 7.00 7.07 6.72 6.75 6.81 6.71 6.54 0.167 0.985 

ความตระหนักต่อเร ื ่องที ่สังคมกำลัง
กังวลในปัจจุบัน 

7.50 6.47 6.80 6.85 7.00 6.77 7.46 0.730 0.626 

ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นในสังคม 8.00 6.80 6.15 6.44 6.48 6.36 7.23 1.271 0.270 

การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับ
สังคม 

7.50 7.13 6.59 6.43 6.50 6.58 7.38 0.961 0.451 

การใช ้ เวลาว ่ างในการช ่ วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

9.00 7.33 6.52 6.68 6.69 6.72 7.08 1.253 0.278 

ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม 8.50 6.93 6.61 6.51 6.62 6.53 7.08 0.802 0.569 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามการศึกษาท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของคนท้องถิ่นไม่ต่างกันในกลุ่ม
ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน (ตารางท่ี 4.50) 

 
ตารางที่ 4.51 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตาม
การศึกษา 
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ความคดิเหน็ต่อการมสีว่นรว่มในการ
จัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 
ระดับการศึกษา 
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ท่านยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ช ุมชนเพื ่อลดผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว เช่น การดูแลความสะอาด
และสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย 
ฯลฯ 

9.00 8.20 7.91 7.57 7.88 7.75 7.15 1.354 0.232 

ท่านยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ช ุมชนเพื ่อลดผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว เช่น การดูแลความสะอาด
และสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย 
ฯลฯ 

9.00 8.20 7.91 7.57 7.88 7.75 7.15 1.354 0.232 

ท่านยินดีให ้ความร่วมมือในการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวในชุมชน เช่น แต่งกาย
พื้นเมือง การอนุรักษ์ตึกเก่า อาหาร
ท้องถิ ่น ร ่วมงานประเพณีท้องถ่ิน 
ฯลฯ 

8.00 8.13 8.02 7.61 7.86 7.80 6.85 1.782 0.101 

หากมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการ
ท่องเที ่ยว ท่านยินดีเข้าร่วมและ/
แสดงความค ิดเห ็นเก ี ่ ยวก ับการ
จัดการท่องเที่ยวในท้องถ่ิน 

8.50 8.13 7.93 7.96 7.93 7.84 7.38 0.482 0.822 

ท่านยินดีร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที ่จัดขึ ้นภายในท้องถิ ่นทุกครั ้งที ่มี
โอกาส 

8.00 8.20 8.00 7.99 8.14 7.78 7.85 0.652 0.689 

ท ่านม ักให ้ความช ่วยเหล ือและ
แนะนำเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวใน
ท้องถิ่นกับนักท่องเที ่ยวทุกครั ้งที่มี
โอกาส 

9.00 8.13 8.00 7.88 7.95 7.91 7.23 0.763 0.599 

ท่านยินดีสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
การใช ้ผล ิตภ ัณฑ์ท ้องถ ิ ่นในการ
ท่องเที่ยว 

7.50 8.07 8.04 7.98 7.88 7.83 7.46 0.495 0.812 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 
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ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความคิดเห็นต่อการสนับสนุนจัดการการ
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามการศึกษาท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของคนท้องถิ่นไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกัน (ตารางท่ี 4.51) 
 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

ผลการศึกษาพบว่าอาชีพท่ีต่างกันมีมุมมองต่อการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในเรื่อง “การ

ช่วยฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว”รวมทั้งมีความเห็นและรับรู้ต่างกันในเรื ่อง “เพิ่มโอกาสในการขาย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน” “พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับคนท้องถิ่น” “สนับสนุนธุรกิจและ/วิสาหกิจภายในท้องถิ่น” “ทำให้

เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน” “สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว”และ 

“พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน” 

ตารางที่ 4.52 ผลการวิเคราะห์มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามอาชีพ 

ม ุมมองต ่อการท ่อง เท ี ่ ยวอย ่าง
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F Sig. 

ชุมชนและผู้เยี ่ยมเยือนต่างก็ได ้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที ่ยวอย ่าง
รับผิดชอบ 

8.00 8.35 8.22 8.00 8.33 8.41 0.270 0.929 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถ
บรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เก ิดจาก
การท่องเที่ยว 

8.00 8.26 8.06 8.00 8.21 8.37 0.594 0.705 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้
เก ิดการยอมร ับประสบการณ์ทาง
สังคม 

10.00 8.32 8.12 8.00 8.27 8.27 0.944 0.452 

การท่องเที ่ยวอย่างร ับผิดชอบให้
ประสบการณ์ที่เพลิดเพลินผ่าน การ
เชื่อมโยงทางวัฒนธรรรม-สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 

9.00 8.33 8.09 10.00 8.25 8.32 1.201 0.308 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้
เกิดการเคารพกันระหว่างนักท่องเที่ยว
กับคนท้องถ่ิน 

9.00 8.38 8.10 10.00 8.21 8.34 1.326 0.252 
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ม ุมมองต ่อการท ่อง เท ี ่ ยวอย ่าง
รับผิดชอบอาชีพ 
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F Sig. 

การท่องเท ี ่ยวอย่างร ับผ ิดชอบมี
บทบาทสำค ั ญ ในการอน ุ ร ั กษ์
สิ่งแวดล้อม 

10.00 8.35 8.08 8.00 8.27 8.27 1.192 0.312 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบช่วย
ฟ ื ้นฟ ูความเส ื ่อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

10.00 8.19 7.93 7.00 8.23 8.22 2.016 0.008* 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยให้
เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวระหว่างคนท้องถ่ิน 

10.00 8.25 8.23 7.00 8.14 8.32 1.139 0.339 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้
นักท่องเที่ยวสนใจวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

10.00 8.19 8.14 6.00 8.14 8.32 1.638 0.149 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้
นักท่องเที่ยวยอมรับ ความหลากหลาย
ทางสังคมวัฒนธรรม 

10.00 8.27 8.14 8.00 8.22 8.34 0.819 0.536 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้
นักท่องเที่ยวซื้อของที่ระลึกหรือของ
ฝากที่ผลิตในท้องถ่ิน 

10.00 8.26 8.08 8.00 8.19 8.44 1.243 0.288 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้
นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการใช้
จ่ายภายในย่านเมืองเก่า 

10.00 8.36 8.20 8.00 8.21 8.29 0.836 0.525 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่าอาชีพที่ต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบในเรื่อง "การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบช่วยฟื้นฟูความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว" (ตารางท่ี 4.52) 

ตารางที่ 4.53 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ว่าท้องถิ่นมีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามอาชีพ  



 

 4-92 

การรับรูว้่าท้องถิ่นมีการจดัการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
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F Sig. 

มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับ
ผู้มาเยือน 

5.00 7.51 7.43 9.00 7.58 7.49 1.205 0.306 

มีการจัดการที่ลดผลกระทบเชิง
ลบจากการท่องเที่ยว 

10.00 7.36 7.60 9.00 7.54 7.32 1.545 0.175 

มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 

8.00 7.47 7.34 8.00 7.36 7.20 0.295 0.916 

มีการดูแลการใช ้ประโยชน์
พ้ืนที่สาธารณะ 

9.00 7.53 7.49 10.00 7.65 7.56 1.035 0.396 

มีการดูแลในเรื่องความสะอาด
และสภาพแวดล้อมของชุมชน 

8.00 7.55 7.36 10.00 7.55 7.61 0.937 0.457 

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมกับการจัดการท่องเที่ยว 

7.00 7.40 7.40 9.00 7.61 7.37 0.807 0.545 

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดร้ับ
ผลประโยขน์จากการท่องเที่ยว 

7.00 7.21 7.25 7.00 7.37 6.39 0.898 0.483 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในการรับรู้ว่าท้องถิ่นมีการจัดการการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบจำแนกตามอาชีพท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 (ตารางท่ี 4.53)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.54 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามอาชีพ  
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ความคิดเห็นต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
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F Sig. 

เพ่ิมโอกาสให้คนท้องถ่ินมีงานทำ 5.00 8.48 8.49 8.00 8.36 8.29 2.219 0.005* 

เพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

5.00 8.35 8.53 7.00 8.41 7.98 3.509 0.004* 

พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับคน
ท้องถิ่น เช่น การให้บริการ การ
สื่อสารกับชาวต่างชาติ ฯลฯ 

5.00 8.40 8.43 8.00 8.38 7.98 2.922 0.013* 

สนับสนุนธุรกิจและ/วิสาหกิจ
ภายในท้องถ่ิน 

5.00 8.31 8.52 8.00 8.48 8.02 3.186 0.008* 

ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 

5.00 8.47 8.45 8.00 8.46 8.00 2.998 0.011* 

เพิ ่มโอกาสการจ้างงานในสาขา
เศรษฐกิจท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการ
ท่องเที่ยว 

6.00 8.39 8.47 8.00 8.44 8.20 1.299 0.264 

สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขา
เศรษฐกิจท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการ
ท่องเที่ยว 

5.00 8.31 8.49 7.00 8.37 7.90 3.242 0.007* 

พ ัฒนาท ั กษะในการทำงาน
ร่วมกันของคนในชุมชน 

5.00 8.39 8.47 5.00 8.30 7.93 4.672 0.000* 

ทำให้คนท้องถิ่นรับรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

5.00 8.45 8.54 8.00 8.45 7.93 3.678 0.003* 

ทำให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

10.00 8.21 8.57 8.00 8.41 8.22 1.610 0.156 

ทำให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ิน 

8.00 8.32 8.42 7.00 8.42 8.27 0.513 0.766 

ทำให้เกิดการอนุร ักษ์ว ิถีช ี วิต
ชุมชน 

9.00 8.45 8.47 8.00 8.33 8.32 0.344 0.886 

ท ำ ใ ห ้ เ ก ิ ด ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.00 8.33 8.46 8.00 8.42 8.15 0.604 0.697 
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ความคิดเห็นต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
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F Sig. 

ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่า
อยู่และสะอาด 

10.00 8.21 8.53 8.00 8.41 8.12 1.523 0.181 

ทำให้เกิดการจัดการขยะภายใน
ชุมชน 

9.00 8.38 8.48 8.00 8.41 8.15 0.590 0.708 

 
หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

 ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบจำแนกตามอาชีพ "เพิ่มโอกาสให้คนท้องถิ่นมีงานทำ", “เพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน”, 
“พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับคนท้องถิ่น เช่น การให้บริการ การส่ือสารกับชาวต่างชาติ ฯลฯ”, “สนับสนุนธุรกิจและ/
วิสาหกิจภายในท้องถิ่น”, “ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน”, “สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาเศรษฐกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว”, “พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน” และ “ทำให้คนท้องถิ่นรับรู้เกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวในชุมชน” ในระหว่างกลุ่ม ท่ีมีระดับอาชีพต่างกัน (ตารางท่ี 4.54) 

 
ตารางที่ 4.55 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนก
ตามอาชีพ 

ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที ่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 
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ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ
สังคม 

8.00 6.80 6.48 10.00 6.76 7.05 1.722 0.013* 

ความตระหนักต่อเร ื ่องที ่ส ังคม
กำลังกังวลในปัจจุบัน 

5.00 6.60 6.61 10.00 7.05 6.85 2.720 0.020* 

ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นในสังคม 8.00 6.38 6.11 10.00 6.57 6.44 2.141 0.006* 

การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่
ให้กับสังคม 

8.00 6.62 6.35 5.00 6.61 7.02 1.226 0.027* 

การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

7.00 6.76 6.39 4.00 6.92 6.66 1.918 0.009* 
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ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที ่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 
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F Sig. 

ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนใน
สังคม 

6.00 6.32 6.53 8.00 6.71 6.76 0.936 0.045” 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่าอาชีพท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ
ต่างกันในเรื่อง “ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม”    "ความตระหนักต่อเรื่องที่สังคมกำลังกังวลในปัจจุบัน", 
“ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นในสังคม” “การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม”  “การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม” และ “ความสนใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม” (ตารางท่ี 4.55) 
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ตารางที่ 4.56 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตาม
อาชีพ 

ความคิดเห็นต่อการจัดการสนับสนุน
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
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ท่านยินดีปฏิบ ัต ิตามข้อตกลงของ
ช ุมชนเพ ื ่อลดผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว เช่น การดูแลความสะอาด
และสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย 
ฯลฯ 

10.00 7.72 7.94 8.00 7.73 7.49 1.201 0.308 

ท ่านย ินด ี ให ้ความร ่วมม ือในการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนเพื ่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวในชุมชน เช่น แต่งกาย
พื้นเมือง การอนุรักษ์ตึกเก่า อาหาร
ท้องถ่ิน ร่วมงานประเพณีท้องถ่ิน ฯลฯ 

10.00 7.94 7.81 7.00 7.75 7.46 1.325 0.253 

หากมีการประชุมหารือเกี ่ยวกับการ
ท่องเที่ยว ท่านยินดีเข้าร่วมและ/แสดง
ความค ิดเห ็นเก ี ่ยวก ับการจ ัดการ
ท่องเที่ยวในท้องถ่ิน 

10.00 8.07 7.93 8.00 7.80 7.78 0.916 0.470 

ท่านยินดีร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
จัดข้ึนภายในท้องถ่ินทุกครั้งที่มีโอกาส 

10.00 8.02 7.86 10.00 7.97 7.56 1.496 0.190 

ท่านมักให้ความช่วยเหลือและแนะนำ
เกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวในท้องถิ ่นกับ
นักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีโอกาส 

10.00 8.08 7.96 8.00 7.83 7.78 0.850 0.515 

ท่านยินดีสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
การใช ้ผล ิตภ ัณฑ ์ท ้องถ ิ ่นในการ
ท่องเที่ยว 

10.00 8.09 7.91 6.00 7.83 7.68 1.507 0.187 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการจัดการการ
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามอาชีพท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของผู้มาเยือนไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีมีระดับ
อาชีพ (ตารางท่ี 4.56) 
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ตารางที่ 4.57 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจรวมของคนท้องถิ่นจำแนกตามอาชีพ 
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F Sig. 

ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา (ก่อน
การระบาดของโควิด-19) เมื่อ
สำรวจต ั ว เอง และประ เมิ น
ความรู ้ส ึกตัวเอง ท่านรู ้ส ึกพึง
พอใจในชีวิตระดับใด 

8.00 7.58 7.69 8.00 7.93 7.85 0.860 0.508 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความพึงพอใจรวมของคนท้องถิ่นจำแนก
ตามอาชีพท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของผู้มาเยือนไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีมีระดับอาชีพ (ตารางท่ี 4.57) 

 

ตารางที่ 4.58 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของคนท้องถิ่นจำแนกตามอาชีพ 
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F Sig. 

ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของท่าน 

10.00 7.72 7.63 8.00 8.01 8.10 1.655 0.144 

ท่านรู้สึกพึงพอใจกับการใช้ช ีวิต
หรือวิถีชีวิตของตนเอง 

9.00 8.02 7.75 8.00 7.88 7.98 0.476 0.794 

ท่านรู้สึกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของ
ท่านดีกว่าคนอื่น ๆ ในชุมชน 

9.00 7.92 7.78 7.00 7.97 7.73 0.529 0.755 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความพึงพอใจของคนท้องถิ่นจำแนกตามอาชีพท่ี
ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของผู้มาเยือนไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีมีระดับอาชีพ (ตารางท่ี 4.58) 
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การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้ 

ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ของรายได้  ต่อ มุมมองการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ การรับรู้ถึง

การจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในสังคมและการสนับสนุนการท่องเท่ียว 

ตารางที่ 4.59 ผลการวิเคราะห์มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามรายได้ 

ม ุ ม ม อ ง ต ่ อ ก า ร
ท ่อง เท ี ่ ยวอย ่าง
รับผิดชอบอาชีพ 

น้อ
ยก

ว่า
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F Sig. 

ชุมชนและผู ้เยี ่ยม
เย ือนต่างก ็ ได ้รับ
ประโยชน์จากการ
ท ่ อง เท ี ่ ยวอย ่ าง
รับผิดชอบ 

9.00 8.32 8.35 8.18 8.31 8.44 8.50 8.67 8.02 8.37 1.164 0.317 

การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบสามารถ
บรรเทาผลกระทบ
เช ิ งลบท ี ่ เก ิดจาก
การท่องเที่ยว 

9.25 8.25 8.07 8.20 8.09 8.38 8.40 8.38 7.79 8.26 1.086 0.372 

การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบทำให้เกิด
ก า ร ย อ ม รั บ
ประสบการณ์ทาง
สังคม 

8.75 8.46 8.15 8.02 8.28 8.38 8.35 8.50 8.27 8.22 0.781 0.634 

การท่องเที่ยวอย่าง
ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ใ ห้
ป ร ะสบการณ ์ ที่
เพล ิ ดเพล ินผ ่ าน 
การเช ื ่อมโยงทาง
วัฒนธรรรม-ส ังคม 
และสิ ่งแวดล้อมใน
ท้องถ่ิน 

9.25 8.32 8.11 8.00 8.22 8.25 8.45 8.67 8.15 8.28 1.391 0.190 

การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบทำให้เกิด

9.50 8.14 8.37 8.16 8.00 8.25 8.10 8.58 8.25 8.21 1.225 0.278 
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ม ุ ม ม อ ง ต ่ อ ก า ร
ท ่อง เท ี ่ ยวอย ่าง
รับผิดชอบอาชีพ 
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F Sig. 

การเคารพกัน
ระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับคน
ท้องถ่ิน 

การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบมีบทบาท
ส ำ ค ั ญ ใ น ก า ร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

9.00 8.00 8.33 8.11 8.13 8.25 8.15 8.50 8.05 8.39 1.188 0.301 

การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบช่วยฟ้ืนฟู
ความเส ื ่อมโทรม
ของแหล่งท่องเที่ยว 

9.25 8.21 7.80 7.98 8.16 8.13 8.25 8.13 8.15 8.29 1.475 0.155 

การท่องเที่ยวอย่าง
ร ับผิดชอบช่วยให้
เก ิ ดการแบ ่ งปั น
ผลประโยชน ์จาก
ก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว
ระหว่างคนท้องถ่ิน 

9.00 8.39 8.22 8.15 8.00 8.63 8.30 8.33 8.02 8.21 1.092 0.367 

การท่องเที่ยวอย่าง
ร ับผ ิดชอบทำให้
นักท่องเที ่ยวสนใจ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

9.00 8.25 8.20 8.20 7.81 8.44 7.90 8.46 8.17 8.14 1.162 0.318 

การท่องเที่ยวอย่าง
ร ับผ ิดชอบทำให้
น ั ก ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว
ย อ ม ร ั บ  ค ว า ม
หลากหลายทาง
สังคมวัฒนธรรม 

9.50 8.25 8.33 8.04 8.06 8.50 8.05 8.58 8.12 8.25 1.539 0.132 

การท่องเที่ยวอย่าง
ร ับผ ิดชอบทำให้
นักท่องเที่ยวซื้อของ

9.25 8.04 8.13 8.18 8.06 8.56 8.10 8.58 8.07 8.26 1.254 0.261 
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ม ุ ม ม อ ง ต ่ อ ก า ร
ท ่อง เท ี ่ ยวอย ่าง
รับผิดชอบอาชีพ 
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F Sig. 

ที่ระลึกหรือของฝาก
ที่ผลิตในท้องถ่ิน 

การท่องเที่ยวอย่าง
ร ับผ ิดชอบทำให้
น ั กท ่ อง เท ี ่ ยวให้
ความสำคัญกับการ
ใช้จ ่ายภายในย่าน
เมืองเก่า 

9.00 8.46 8.17 8.15 8.31 8.63 8.30 8.46 8.10 8.22 0.890 0.534 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตาม
รายได้ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของคนท้องถิ่นไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีมีระดับอาชีพ (ตารางท่ี 4.59) 
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ตารางที่ 4.60 ผลการวิเคราะห์การรับรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามรายได้ 

การรับรู้ว่าท้องถิ่น
ม ีการจ ัดการการ
ท ่อง เท ี ่ ยวอย ่าง
รับผิดชอบ น้อ

ยก
ว่า
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F Sig. 

ม ีการกำหนดข้อ
ปฏิบัติสำหรับผู้มา
เยือน 

6.50 7.54 7.46 7.52 7.66 6.94 7.25 7.88 7.56 7.56 0.999 0.440 

มีการจัดการที่ลด
ผลกระทบเชิงลบ
จากการท่องเที่ยว 

7.00 7.46 7.39 7.67 7.59 6.94 7.40 7.63 7.68 7.46 0.756 0.657 

ม ี ก า ร แ บ ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยว 

6.75 6.89 7.28 7.55 7.69 6.63 7.60 7.63 7.54 7.29 1.527 0.136 

มีการดูแลการใช้
ประโยชน ์พ ื ้นที่
สาธารณะ 

7.00 7.43 7.39 7.78 7.66 6.69 7.60 7.75 7.61 7.68 1.244 0.266 

มีการดูแลในเรื ่อง
ความสะอาดและ
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชน 

6.75 7.25 7.28 7.69 7.38 7.00 7.70 8.04 7.63 7.54 1.193 0.298 

เปิดโอกาสให้คนใน
ช ุ ม ช น ม ี ส ่ ว น
ร่วมกับการจัดการ
ท่องเที่ยว 

7.00 7.04 7.46 7.38 7.50 6.94 7.80 7.50 7.66 7.62 1.127 0.342 

เปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนได้รับผลประ
โ ย ข น ์ จ า ก ก า ร
ท่องเที่ยว 

7.00 6.96 7.43 7.11 7.09 7.06 7.30 7.58 7.42 7.26 0.780 0.635 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 
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ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตาม
รายได้ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของคนท้องถิ่นไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีมีระดับรายได้ (ตารางท่ี 4.60) 

 

ตารางที่ 4.61 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามรายได้ 

ความค ิ ด เห ็ นต ่ อการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 
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F Sig. 

เพิ่มโอกาสให้คนท้องถิ่นมี
งานทำ 

8.75 8.04 8.60 8.33 8.41 8.25 9.00 8.46 8.31 8.38 1.274 

 

0.249 

 

เพ ิ ่มโอกาสในการขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

8.25 8.14 8.52 8.24 8.41 8.06 8.50 8.38 8.36 8.45 0.520 0.860 

พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ 
ให้กับคนท้องถ่ิน เช่น การ
ให้บริการ การสื ่อสารกับ
ชาวต่างชาติ ฯลฯ 

8.50 7.96 8.41 8.31 8.28 8.38 8.95 8.42 8.34 8.34 1.048 0.401 

สน ับสน ุนธ ุ รก ิ จและ/
วิสาหกิจภายในท้องถ่ิน 

8.25 8.07 8.59 8.36 8.25 8.25 8.65 8.25 8.47 8.43 0.667 0.739 

ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 

8.75 7.82 8.67 8.29 8.34 8.50 8.90 8.13 8.51 8.41 1.829 0.016 

เพิ่มโอกาสการจ้างงานใน
สาขาเศรษฐกิจที่เกี่ยวขอ้ง
กับการท่องเที่ยว 

8.50 7.96 8.63 8.36 8.38 8.06 8.95 8.25 8.49 8.39 1.438 0.170 

สนับสนุนผู้ประกอบการใน
สาขาเศรษฐกิจที่เกี่ยวขอ้ง
กับการท่องเที่ยว 

8.25 8.00 8.48 8.25 8.25 7.88 8.35 8.54 8.41 8.38 0.717 0.694 

พัฒนาทักษะในการทำงาน
ร่วมกันของคนในชุมชน 

8.00 8.00 8.48 8.31 8.16 8.31 8.50 8.42 8.36 8.28 0.501 0.874 

 

ทำให ้คนท ้องถ ิ ่นร ับรู้
เกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวใน
ชุมชน 

8.25 8.07 8.59 8.40 8.28 8.44 8.25 8.46 8.32 8.51 0.641 0.762 
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ความค ิ ด เห ็ นต ่ อการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 
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F Sig. 

ทำให ้ เก ิดการอน ุร ักษ์
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

8.75 7.96 8.61 8.35 8.28 8.19 8.60 8.25 8.41 8.46 0.985 0.452 

ทำให ้ เก ิดการอน ุร ักษ์
ประเพณีท้องถ่ิน 

8.75 8.04 8.59 8.18 8.34 8.13 8.75 8.29 8.39 8.45 1.082 0.375 

ทำให้เกิดการอนุรักษ์วิถี
ชีวิตชุมชน 

8.75 7.93 8.57 8.40 8.41 8.19 8.85 8.58 8.31 8.36 1.149 0.327 

ทำให ้ เก ิดการอน ุร ักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ 

8.50 7.96 8.65 8.18 8.28 8.44 8.70 8.29 8.44 8.42 1.229 0.276 

ทำให้เกิดการจัดการขยะ
ภายในชุมชน 

8.75 7.93 8.61 8.25 8.31 8.06 8.95 8.50 8.44 8.41 1.553 0.128 

ท ำ ใ ห ้ ช ุ ม ช น มี
สภาพแวดล ้อมที ่น ่าอยู่
และสะอาด 

8.75 8.07 8.54 8.31 8.06 8.00 8.65 8.38 8.39 8.46 1.035 0.411 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตาม
รายได้ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของคนท้องถิ่นไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีมีระดับ (ตารางท่ี 4.61) 

 

ตารางที่ 4.62 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนก
ตามรายได้ 

ความคิดเห็นต่อการมี
ส ่วนร่วมในการจัดการ
การท ่องเท ี ่ ยวอย ่าง
รับผิดชอบ น้อ

ยก
ว่า
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F Sig. 

ความกระตือรือร้นที่จะ
ช่วยเหลือสังคม 

7.50 7.29 6.39 6.89 6.56 6.88 6.25 7.00 6.68 6.75 1.052 0.398 

ความตระหนักต่อเรื่องที่
ส ั งคมกำล ังก ั งวลใน
ปัจจุบัน 

6.50 7.29 6.46 6.76 6.72 6.69 6.25 6.83 7.20 6.88 1.343 0.213 
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ความคิดเห็นต่อการมี
ส ่วนร่วมในการจัดการ
การท ่องเท ี ่ ยวอย ่าง
รับผิดชอบ น้อ

ยก
ว่า
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F Sig. 

ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่น
ในสังคม 

6.00 6.93 5.89 6.38 6.28 6.63 6.15 6.63 6.53 6.48 1.049 0.400 

การแบ่งปัน
ประสบการณ์ใหม่ให้กับ
สังคม 

6.25 6.96 6.63 6.38 6.78 6.44 6.25 7.08 6.53 6.56 0.634 0.768 

การใช้เวลาว่างในการ
ช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาส
ในสังคม 

7.25 7.00 6.35 6.56 6.31 6.69 6.85 6.92 6.76 6.90 0.893 0.531 

ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่
เกิดข้ึนในสังคม 

7.25 6.93 6.65 6.49 6.47 6.13 6.00 6.58 6.69 6.66 0.706 0.704 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามรายได้ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของคนท้องถิ่นไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีมี
ระดับรายได้ (ตารางท่ี 4.62)  

 

ตารางที่ 4.63 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตาม
รายได้ 

ความคดิเหน็ตอ่การ
สนบัสนุนการจดัการการ
ทอ่งเที่ยวอยา่งรบัผดิชอบ 
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ท่านยินดีปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของชุมชนเพ่ือลด
ผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว เช่น การดูแล
ความสะอาดและ
สภาพแวดล้อมบริเวณที่
อยู่อาศัย ฯลฯ 

8.75 7.57 8.02 7.76 7.28 7.69 7.85 8.00 7.64 7.79 1.024 0.420 
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ความคดิเหน็ตอ่การ
สนบัสนุนการจดัการการ
ทอ่งเที่ยวอยา่งรบัผดิชอบ 
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ท่านยินดีให้ความร่วมมือ
ในการอนุร ักษ ์ว ิถ ีช ี วิต
ชุมชนเพื ่อสนับสนุนการ
ท่องเที ่ยวในชุมชน เช่น 
แต ่งกายพ ื ้นเม ือง การ
อนุร ักษ ์ต ึกเก ่า อาหาร
ท้องถิ่น ร่วมงานประเพณี
ท้องถ่ิน ฯลฯ 

9.00 7.46 7.89 7.93 7.44 7.75 8.05 7.96 7.63 7.79 1.089 0.369 

หากมีการประชุมหารือ
เก ี ่ยวก ับการท่องเท ี ่ยว 
ท ่านย ินดีเข ้าร ่วมและ/
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการท่องเที ่ยวใน
ท้องถ่ิน 

9.00 7.71 8.07 8.00 7.81 8.19 7.65 8.17 7.64 7.86 0.865 0.556 

ท่านยินดีร่วมกิจกรรมการ
ท่องเที ่ยวที ่จัดขึ ้นภายใน
ท้องถ่ินทุกครั้งที่มีโอกาส 

8.25 7.68 7.89 8.00 7.72 8.00 8.10 7.67 8.05 7.94 0.371 0.948 

ท่านมักให้ความช่วยเหลือ
และแนะนำเกี ่ยวกับการ
ท่องเที ่ยวในท้องถิ ่นกับ
นักท่องเที ่ยวทุกครั ้งท ี ่มี
โอกาส 

8.50 7.86 7.83 8.02 7.72 8.06 7.95 8.08 7.85 7.92 0.257 0.985 

ท่านยินดีสนับสนุนและ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ให ้ ม ี ก า ร ใช้
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ ่นในการ
ท่องเที่ยว 

9.00 7.61 7.96 8.00 7.78 8.19 8.10 7.88 7.75 7.87 0.707 0.703 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการจัดการการ

ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามรายได้ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของคนท้องถิ่นไม่ต่างกันในกลุ่มที่มี

ระดับรายได้ (ตารางท่ี 4.63) 
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ตารางที่ 4.64 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจรวมของคนท้องถิ่นจำแนกตามรายได้ 

ความพึงพอใจรวม 
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ในปี พ.ศ. 2562 ที ่ผ่าน
มา (ก่อนการระบาดของ
โควิด-19) เม ื ่อสำรวจ
ต ั ว เ อ ง และประ เมิ น
ความรู ้ส ึกตัวเอง ท่าน
ร ู ้ ส ึกพ ึงพอใจในช ี วิต
ระดับใด 

8 .
75 

7.57 8.02 7.76 7.28 7.69 7.85 8.00 7.64 7.79 1.024 0.420 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความพึงพอใจรวมของคนท้องถิ่นจำแนก
ตามรายได้ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของคนท้องถิ่นไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีมีระดับรายได้ (ตารางท่ี 4.64) 
 

ตารางที่ 4.65 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของคนท้องถิ่นจำแนกตามรายได้ 

ความพึงพอใจของคน
ท้องถิ่น 
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F Sig. 

ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ท่าน 

8.00 7.71 7.76 7.91 7.25 8.50 8.05 7.38 8.20 7.91 1.701 0.069 

ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับ
การใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิต
ของตนเอง 

8.25 7.75 7.93 8.00 7.53 8.19 8.05 7.88 8.31 7.68 1.237 0.271 

ท่านรู้สึกว่าชีวิตความ
เป็นอยู่ของท่านดีกว่า
คนอื่นๆ ในชุมชน 

7.75 7.79 7.89 7.82 7.56 8.44 8.20 7.54 8.12 7.90 1.198 0.295 

 หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 
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ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความพึงพอใจของคนท้องถิ่นจำแนกตาม
รายได้ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของคนท้องถิ่นไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีมีระดับรายได้ (ตารางท่ี 4.65) 

 

4.4 ผลการศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามพฤติกรรมและประสบการณ์ของผู้เยี่ยมเยือน 

ผลจากการศึกษามีผู ้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมและประสบการณ์ของผู้เยี ่ยมเยือนจำนวน 378 คน ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

4.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที่ 4.66 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป Frequency Percent 

เพศ   

 ชาย 188 49.7% 

 หญิง 190 50.3% 

 Total 378 100.0% 

อายุ   

 อายุเฉลี่ย 35.28  

จังหวัด 
ใ น เ ข ต
เทศบาล 

น อ ก เ ข ต
เทศบาล 

Frequency Percent 

กรุงเทพมหานคร 220  220 58.20% 
กระบี่ 45 14 59 15.61% 
พังงา 16 18 34 8.99% 
อื่น ๆ 28 37 65 17.2% 

รวม 309 69 378 100% 

อาชีพ 

 พนักงานบริษัทเอกชน 126 33.33% 

 ข้าราชการ 100 26.46% 

 ธุรกิจส่วนตัว 136 35.98% 

 รับจ้าง/กรรมกร 14 3.70% 

 อื่น ๆ 2 0.53% 

 Total 378 100.0% 
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ข้อมูลทั่วไป Frequency Percent 

ระดับการศึกษา   

 มัธยมศึกษา/อาชีวะ 125 33.07% 

 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 253 66.93% 

 Total 378 100.0% 

 

รายได้ต่อเดือน (ก่อนหักภาษี) 
  

 ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท 5 1.35% 

 ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท 70 18.87% 

 ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท 84 22.64% 

 ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท 63 16.98% 

 ระหว่าง 35,001 – 40,000 บาท 48 12.94% 

 ระหว่าง 40,001 – 45,000 บาท 52 14.02% 

 ระหว่าง 45,001 – 50,000 บาท 47 12.67% 

 มากกว่า 50,000 บาท 2 0.54% 

 Total 371 98.1% 

รายได้ครัวเรือน (ก่อนหักภาษี)   

 ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท 13 3.44% 

 ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท 42 11.11% 

 ระหว่าง 50,001 – 60,000 บาท 85 22.49% 

 ระหว่าง 60,001 – 70,000 บาท 93 24.60% 

 ระหว่าง 70,001 – 80,000 บาท 69 18.25% 

 ระหว่าง 80,001 – 90,000 บาท 43 11.38% 

 ระหว่าง 90,001 – 100,000 บาท 25 6.61% 

 มากกว่า 100,000 บาท 8 2.12% 

 Total 378 100% 

 
จากตารางที่ 4.66 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 และเป็นเพศ

ชายจำนวน 188 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 มีอายุโดยเฉล่ีย 35 ปี ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครถึงจำนวน 220 
คนคิดเป็นร้อยละ 58.20, จังหวัดกระบี่จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.61, และจังหวัดพังงาจำนวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.99 ตามลำดับ และประกอบอาชีพ 3 อันดับแรกคือ ธุรกิจส่วนตัวจำนวน 253 คนคิดเป็นร้อยละ 35.98, 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจำนวน 126 คนคิดเป็นร้อยละ 33.33 และข้าราชการจำนวน 100 คนคิดเป็นร้อย
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ละ 26.46 ตามลำดับ มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจำนวน 251 คนคิดเป็นร้อยละ 66.93, ระดับ
มัธยม / อาชีวะ จำนวน 125 คนคิดเป็นร้อยละ 33.07 และมีรายได้ต่อเดือน (ก่อนหักภาษี) อยู่ระหว่าง 25,001 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.64, ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.87, ระหว่าง 30,001 – 
35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.98 , ระหว่าง 40,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.02, ระหว่าง 45,001 – 
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.67 ตามลำดับ มีรายได้ครัวเรือน (ก่อนหักภาษี) รวมเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 60,001 – 
70,000 บาท ร้อยละ 24.07, ระหว่าง 50,001 – 60,000 บาท ร้อยละ 22.49, ระหว่าง 70,001 – 80,000 บาท ร้อยละ 
18.25, ระหว่าง 80,001 – 90,000 บาท ร้อยละ 11.80ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาทร้อยละ 11.11 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4.67 ประสบการณ์การมาเยือนเมืองเก่า 

การมาเยือน (ครั้งนี้เป็นครั้งที่) Frequency Percent 

 ไม่เคย 78 20.6% 

 เคย 300 79.4% 

 Total 378 100.0% 

จากตารางท่ี 4.67 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการมาเมืองเก่าพบว่าร้อยละ 79.4 เคยมาเยือน
เมืองเก่ามาก่อน 

 

ตารางที่ 4.68 ความถี่ของผู้มาเยี่ยมเยือน 

ครั้งที่ Frequency Percent 

 2 50 16.7% 

 3 83 27.7% 

 4 64 21.3% 

 5 55 18.3% 

 6 ครั้งข้ึนไป 48 16.0% 

 Total 378 100.0% 

จากตารางที่ 4.68 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมาเมืองเก่าจำนวน 378 คน พบว่าร้อยละ 27.7 
มาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งท่ี 3, ร้อยละ 21.3 มาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งท่ี 4, ร้อยละ 18.3 มาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งท่ี 5, ร้อยละ 16 
มาเยี่ยมเยือนเมืองเก่า 6 ครั้งขึ้นไป  
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ตารางที่ 4.69 รูปแบบการมาเยี่ยมย่านเมืองเก่า 

รูปแบบการมาเยือน Frequency Percent 

ค้างคืน  136 36.0% 

     2 วัน 1 คืน 7 5.15% 

     3 วัน 2 คืน 84 61.76% 

     4 วัน 3 คืน 41 30.15% 

     5 วัน 4 คืน 4 2.94% 

ไม่ค้างคืน  242 64.0% 

 Total 378 100% 

จากตารางท่ี 4.69 แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยมาเมืองเก่าพบว่าจำนวนร้อยละ 64 ไม่ค้างคืน ในขณะ
ที่ร้อยละ 36 ค้างคืนย่านเมืองเก่า โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 61.76 ค้างคืนเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน, ร้อยละ 30.15 ค้างคืน 4 
วัน 3 คืน, และร้อยละ 5.15 ค้างคืน 2 วัน 1 คืน ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4.70 การใช้เวลาในย่านเมืองเก่า (จำนวนชั่วโมง) 

ใช้เวลาในย่านเมืองเก่า (ชั่วโมง) Frequency Percent 

 1 80 21.1% 

 2 103 27.2% 

 3 53 14.0% 

 4 89 23.5% 

 5 41 10.8% 

 6 ชั่วโมงข้ึนไป 12 3.2% 

 Total 378 100% 

จากตารางที่ 4.70 ผลข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาย่านเมืองเก่า 2 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นรอ้ย
ละ 27.2, ใช้เวลา 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 23.5, และ 3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 14 และใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 21.1 
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ตารางที่ 4.71 ลักษณะการมาเยือนย่านเมืองเก่า 

ลักษณะการมาเยือน Frequency Percent ค่าเฉลี่ยผู้ร่วมทริป 

 มาคนเดียว 20 5.3% 1.0 

 มากับครอบครัว 110 29.1% 3.4 

 มากับกลุ่มเพ่ือน 156 41.3% 3.7 

 มากับบริษัททัวร์ 19 5.0% 11.3 

 มากับคณะดูงาน 73 19.3% 16.3 

 Total 378 100% 7.14 

จากตารางท่ี 4.71 ผลข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 41.3 มากับกลุ่มเพื่อน 3-4 คนต่อครั้ง รองลงมา
คือเดินทางมากับรอบครัวถึงร้อยละ 29 ในขณะท่ีร้อยละ 19.3 เดินทางมากับคณะดูงาน 

 

ตารางที่ 4.72 การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับย่านเมืองเก่า 

ช่องทาง Frequency Percent 

 เพ่ือน/ญาติ/คนใกล้ชิด 179 22.2% 

 โทรทัศน์/วิทยุ 71 8.8% 

 หนังสือ/นิตยสารท่องเที่ยว 178 22.1% 

 โปสเตอร์/แผ่นพับ 26 3.2% 

 Social Media/Application 315 39.0% 

 Facebook 295 93.7% 

 Pantip 47 14.9% 

 Trip Advisor 30 9.5% 

 อื่นๆ 51 16.2% 

 เว็ปไซต์ 38 4.7% 

 Total 807 100% 

ผลข้อมูลจากตารางท่ี 4.72 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ข้อมูลย่านเมืองเก่าโดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้จาก Social Media/Application มากท่ีสุดถึงร้อยละ 39 โดยแบ่งเป็น Facebook ร้อยละ 93.7, อื่น 
ๆ ร้อยละ 16.2,  Pantip ร้อยละ14.9 และ Trip Advisor ร้อยละ 9.5 

นอกจากนี้ ร้อยละ 22.2 รับรู้ข่าวสารจาก เพื่อน/ญาติ/คนใกล้ชิด, หนังสือ/นิตยสารท่องเที่ยวร้อยละ 22.1, 
โทรทัศน์ร้อยละ 8.8 และ โปสเตอร์/แผ่นผับ ร้อยละ 3.2 ตามลำดับ 



 

 4-112 

4.4.2 อิทธิพลที่ทำให้ผู้มาเยือนตัดสินใจเดินทางมาเยือนย่านเมืองเก่า 

ตารางที่ 4.73 อิทธิพลที่ทำให้ตัดสินใจเดินทางมาเยือนย่านเมืองเก่า 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย S.D. 

ความเพลิดเพลินที่จะได้รับจากการมาเยือน 8.38 1.13 

มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายน่าพักผ่อน 8.30 1.16 

ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว 8.30 1.12 

ความต้องการผ่อนคลายจากความเครียดในชีวิตประจำวัน 8.24 1.07 

ความต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน 8.19 1.15 

ลักษณะเฉพาะของสิ ่งดึงดูดใจ เช่น ตึกเก่า อาหารพื้นเมือง 
วัฒนธรรม ของที่ระลึกพ้ืนเมืองเช่น ผ้าปาเต๊ะ เป็นต้น 

8.21 1.17 

ความเป็นมิตรของคนท้องถ่ิน 8.11 1.00 

ความต้องการเผชิญกับความท้าทายหรือประสบการณ์ใหม่ๆ 8.19 1.02 

ความมีชื่อเสียงของย่านเมืองเก่า 8.21 1.12 

ความต้องการใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด 8.18 1.11 

สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดต้องการมาเยือน 8.25 1.02 

ความต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด 8.25 1.00 

ความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึง 8.12 1.15 

ต้นทุนในการเดินทางอยู่ในงบประมาณที่สามารถจ่ายได้ 8.13 1.08 

ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 8.22 1.02 

ความปลอดภัยของย่านเมืองเก่า 8.26 0.99 

ความง่ายในการจัดการท่องเที่ยวตามต้องการ 8.27 1.03 

จากตารางท่ี 4.73 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุด 5 อันดับคือ ความเพลิดเพลินท่ีจะ
ได้รับจากการมาเยือน (M=8.38, SD 1.13), มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลายน่าพักผ่อน (M=8.30, SD 1.16), ความหลากหลาย
ของกิจกรรมท่องเที่ยว (M=8.30, SD= 1.12), ความง่ายในการจัดการท่องเที่ยวตามต้องการ  (M=8.27, SD=1.03), 
ความปลอดภัยของย่านเมืองเก่า (M=8.26, SD= 0.99), ขณะที่ความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น (M=8.11, SD = 1.00) 
เป็นปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญน้อยท่ีสุด 
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4.4.3 การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า 

ตารางที่ 4.74 การรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวเหล่านี้ภายในย่านเมืองเก่า 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย S.D. 

มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน 7.67 1.37 

มีการจัดการที่ลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยว 7.70 1.30 

มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 7.54 1.52 

มีการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ 7.62 1.45 

มีการดูแลในเรื่องความสะอาดและสภาพแวดล้อมของชุมชน 7.69 1.41 

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการท่องเที่ยว 7.78 1.39 

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 7.34 1.30 

จากตารางท่ี 4.74 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงการจัดการท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่า สูงสุด 3 อันดับแรก

คือ คือเรื ่องเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการท่องเที่ยว (M=7.78, SD=1.39), มีการจัดการที่ลด

ผลกระทบเชิงลบจากการท่องเท่ียว (M=7.70, SD=1.30),  มีการดูแลในเรื่องความสะอาดและสภาพแวดล้อมของชุมชน 

(M=7.69, SD=1.41) มากท่ีสุด 

 

4.4.4 พฤติกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า 

ตารางที่ 4.75 แสดงความถี่การใช้บริการสถานที่พักแรมในย่านเมืองเก่า 

การใช้บริการสถานที่พักแรม Frequency Percent 

 ไม่ได้ใช้บริการ 336 88.9% 

 2 วัน 1 คืน 25 6.6% 

 มากกว่า 3 วัน 2 คืน ข้ึนไป 17 4.5% 

 Total 378 100% 

จากตารางที่ 4.75 ผลข้อมูลพบว่าร้อยละ 88.9 ไม่ได้ใช้บริการสถานที่พักแรมในย่านเมืองเก่า ขณะที่ร้อยละ 

6.6 พักแรมเป็นจำนวน 2 วัน 1 คืน, ร้อยละ 4.5 พักแรมมากว่า 3 วัน 2 คืน 
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ตารางที่ 4.76 การใช้บริการร้านค้าย่านเมืองเก่า 

การใช้บริการร้านค้า Frequency Percent 

 ไม่ใช้ 95 25.1% 

 ใช้ 281 74.3% 

ใช้บริการกี่ครั้ง   

 2 3 0.9% 

 3 66 23.5% 

 4 63 22.4% 

 5 89 31.7% 

 6 37 13.2% 

 7 20 7.1% 

 8 ครั้งข้ึนไป 5 1.8% 

 Total 378 100% 

จากตารางที่ 4.76 ผลข้อมูลพบว่าร้อยละ 25.1  ไม่ได้ใช้บริการร้านค้าย่านเมืองเก่า ขณะที่ร้อยละ 74.3 ใช้
บริการร้านค้าย่านเมืองเก่า โดยร้อยละ 31.7 ใช้บริการบ่อยท่ีสุดถึง 5 ครั้ง, ร้อยละ 23.5 ใช้บริการ 3 ครั้ง, ร้อยละ 22.4 
ใช้บริการ 4 ครั้งตามลำดับ 

ตารางที่ 4.77 การใช้เวลาในถนนคนเดิน 

การใช้เวลาเดินเที่ยวหรือซื้อของ Frequency Percent 

ไม่ใช ้  199 52.64% 

ใช้  179 46.82% 

 ใช้เวลากี่ชั่วโมง   

 1 33 18.44% 

 2 52 29.05% 

 3 50 27.93% 

 4 27 15.08% 

 5 ชั่วโมงข้ึนไป 17 9.50% 

 Total 378 100% 
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จากตารางท่ี 4.77 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้เวลาเดินเท่ียว/ซื้อของในถนนคนเดินร้อยละ 46.82 โดยร้อยละ 
29.05 ใช้เวลาเดิน 2 ช่ัวโมง, ร้อยละ 27.93 ใช้เวลาเดิน 3 ช่ัวโมง, ร้อยละ 18.44 ใช้เวลาเดิน 1 ช่ัวโมง ตามลำดับและ
ร้อยละ 52.64 ไม่ได้ใช้เวลาในถนนคนเดิน 

ตารางที่ 4.78 การเยี่ยมชมสถานที่ในย่านเมืองเก่า 

การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า Frequency Percent ใช้เวลาเฉลี่ย (ชม) 

ไม่ได้เย่ียมชม 174 46.0% 0.01 

เย่ียมชม 197 52.1% 0.99 

   เย่ียมชมสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีส 81 36.0%  

    พิพิธภัณฑ์ 52 23.0%  

    สตรีทอาร์ท 92 41.0%  

 Total 378 100% 1.00 

จากตารางที่ 4.78 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเยี่ยมชมสถานที่ในย่านเมืองเก่าร้อยละ 52.1 โดยส่วนใหญ่เข้า 
Street Art ร้อยละ 41.0, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร้อยละ 23, สถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีส ร้อยละ 36 

 

ตารางที่ 4.79 การเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ในย่านเมืองเก่า 

การเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ในย่านเมืองเก่า Frequency Percent ใช้เวลาเฉลี่ย (ชม) 

ไม่ได้เย่ียมชม 322 85.2% 0.00 

เย่ียมชม 8 2.1% 1.15 

    - 1 12.5% 1.50 

    ทำอาหาร 3 37.5% 2.00 

    เพอรานากัล 4 50.0% 0.43 

   อื่น ๆ 48 12.7% 0.00 

 Total 378 100% 1.00 

จากตารางท่ี 4.79 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เย่ียมชมฐานการเรียนรู้เมืองเก่าถึงร้อยละ 85.2 และ เย่ียม
ชมฐานการเรียนรู้เมืองเก่าร้อยละ 2.1  
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ตารางที่ 4.80 แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมกับคนในย่าน 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับคนในย่านเมืองเก่า Frequency Percent ใช้เวลาเฉลี่ย (ชม) 

ไม่ได้เย่ียมชม 257 68.0% 0.00 

ร่วมกิจกรรม 121 32.0% 0.00 

 Total 378 100% 0.00 

จากตารางที่ 4.80 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมย่านเมืองเก่าร้อยละ 68 และเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 32 

 

4.4.5 ปัจจัยที่ผู้มาเยือนใช้ตัดสินใจในการเลือก/ไม่เลือกในการร่วมกับกิจกรรมในย่านเมืองเก่า 

ตารางที่ 4.81 ปัจจัยที่ผู้มาเยือนใช้ตัดสินใจในการเลือก/ไม่เลือกในการร่วมกับกิจกรรมในย่านเมืองเก่า 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย S.D. 

ร่วมกิจกรรมท่องเที ่ยวที ่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม-
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

7.67 1.83 

เลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ
ชุมชน 

7.72 1.94 

ร่วมกิจกรรมที ่เป็นการอนุร ักษ์วัฒนธรรม-ประเพณี และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

7.48 2.02 

ปฏิบัติตามเงื ่อนไขและ/กติกาของชุมชน เช ่น แต่งกายให้
เหมาะสม 

7.63 1.94 

ท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ทิ้งขยะ ใช้น้ำอย่าง
ประหยัด ลดการใช้พลาสติก/โฟม 

7.79 1.44 

เลือกที่พักแรมที่เป็นมิตรและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 7.68 1.97 

เลือกที่พักแรมที่เป็นของคนท้องถิ ่นและ/มีการจ้างงานคน
ท้องถ่ิน 

7.53 1.94 

เดินและ/ใช้จักรยานในการเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน 7.08 1.44 

ซื้อของที่ระลึกและ/ของฝากที่ผลิตโดยชุมชน 7.44 1.98 

เลือกใช้บริการร้านค้าและ/ร้านอาหารของคนท้องถ่ิน 7.56 1.91 

บริจาคเงินเมื่อจอดรถในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ลานวัด โรงเรียน 7.09 1.36 

บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 7.12 1.99 
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จากตารางที่ 4.81 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจในการเลือกกิจกรรมโดยคำนึงถึงปัจจัยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ทคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ทิ้งขยะ ใช้น้ำอย่างประหยัด ลดการใช้พลาสติก/
โฟม (M=7.79, SD=1.44) เลือกกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน (M=7.72, SD=1.94) 
เลือกท่ีพักแรมท่ีเป็นมิตรและใส่ใจส่ิงแวดล้อม (M=7.68, SD=1.97) 

 

4.4.6  ความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมเยือนที่ได้รับหลังจากเยี่ยมเยือนย่านเมืองเก่า 

ตารางที่ 4.82 ความพึงพอใจที่ได้รับหลังจากเยี่ยมเยือนย่านเมืองเก่า 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย S.D. 

ท่านพึงพอใจกับความเพลิดเพลินในการมาเยือนครั้งน้ี 8.31 1.26 

ท่านได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่คาดหวังไว้ 8.22 1.36 

ท่านพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกมายังย่านเมืองเก่าครั้งน้ี 8.32 1.34 

โดยรวมท่านพึงพอใจกับประสบการณ์ในการมาย่านเมืองเก่าน้ี 8.23 1.39 

จากตารางท่ี 4.82 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกมายังย่านเมืองเก่าครั้งนี้ (M=8.32, 
SD=1.36), พึงพอใจกับความเพลิดเพลินในการมาเยือนคร ั ้งนี ้ (M=8.31, SD=1.26), โดยรวมท่านพึงพอใจกับ
ประสบการณ์ในการมาย่านเมืองเก่านี ้(M=8.23, SD=1.39) และ ท่านได้รับความพึงพอใจสูงกว่าท่ีคาดหวังไว้ (M=8.22, 
SD=1.36) ตามลำดับ 

 

4.4.7 ค่าใช้จ่ายในการมาเยี่ยมเยือนเมืองเก่า 

ตารางที่ 4.83 ค่าใช้จ่ายในการมาเยี่ยมเยือนเมืองเก่า 

ค่าใช้จ่าย ค่าเฉลี่ย S.D. 

ค่าใช้จ่ายในการมาเยือนย่านเมืองเก่า 1,653.53 1,404.08 

ค่าที่พัก 838.38 1186.31 

ค่าอาหาร 412.64 749.86 

ค่าของที่ระลึกจำนวนกี่บาท 520.86 711.14 

ค่านวดแผนโบราณ - - 

ค่าบริการนำเที่ยวในชุมชนและ/ท้องถ่ิน 49.10 142.40 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สำคัญโปรดระบุ  241.58 28.58 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สำคัญโปรดระบุ  - - 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สำคัญโปรดระบุ  - - 
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จากตารางท่ี 4.83 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียคนละ 1,653.53 บาท โดยแบ่งเป็นค่าท่ีพักเฉล่ีย 
838.38, ค่าของท่ีระลึก 520.86 บาท และ ค่าอาหาร 412.64 บาท ตามลำดับ 

 

4.4.8 ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวที่ยั ่งยืน การมีส่วนร่วมในสังคม และมุมมองต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 

ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ตารางที่ 4.84 ความคิดเห็นและความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย S.D. 

นักท่องเที่ยวควรรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว เช่น เคารพต่อ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

8.45 1.12 

นักท่องเที่ยวควรใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 
เช่น ไม่ใช้เกินกำลังความสามารถในการรองรับ ฯลฯ 

8.33 1.16 

นักท่องเที่ยวควรมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบ 8.42 1.07 

นักท่องเที ่ยวควรสนับสนุนหรือมีส ่วนร่วมกับการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง ฯลฯ 

8.36 1.10 

นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามกฎกติกาหรือข้อกำหนดของ 

แหล่งท่องเที่ยว เช่น การไม่ส่งเสียงดัง ฯลฯ 

8.42 0.94 

จากตารางที่ 4.84 พบว่าผู้มาเยี่ยมเยือนเห็นด้วยกับปัจจัย นักท่องเที่ยวควรรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว 
เช่น เคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (M = 8.45, SD = 1.12), นักท่องเท่ียวควรปฏิบัติ
ตามกฎกติกาหรือข้อกำหนดของแหล่งท่องเท่ียว เช่น การไม่ส่งเสียงดัง ฯลฯ (M=8.42, SD = 0.94), นักท่องเท่ียวควรมี
ส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบ (M = 8.42, SD = 1.07), นักท่องเท่ียวควรสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง ฯลฯ (M = 8.36, 
SD = 1.10) และ นักท่องเท่ียวควรใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม เช่น ไม่ใช้เกินกำลังความสามารถใน
การรองรับ ฯลฯ (M = 8.33, SD = 1.16) ตามลำดับ 
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การให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในสังคม 

ตารางที่ 4.85 การให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในสังคม 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย S.D. 

ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม 8.13 1.39 

ความตระหนักต่อเรื่องที่สังคมกำลังกังวลในปัจจุบัน 8.11 1.33 

ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นในสังคม 8.04 1.35 

การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม 8.18 1.35 

การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 8.03 1.43 

ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม 8.06 1.35 

จากตารางท่ี 4.85 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในเรื่อง การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม 
(M=8.18, SD=1.35), ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม (M=8.13, SD=1.39), ความตระหนักต่อเรื่องที่สังคม
กำลังกังวลในปัจจุบัน (M=8.11, SD=1.33), ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นในสังคม (M=8.06, SD=1.35) และ ความสนใจ
เกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม (M=8.04, SD=1.35) 

 มุมมองของผู้มาเยือนต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

ตารางที่ 4.86 มุมมองของผู้มาเยือนต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย S.D. 

ชุมชนและผู้เย่ียมเยือนต่างก็ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว 8.37 1.09 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทาผลกระทบเชิงลบ 8.38 1.14 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการยอมรับประสบการณ์
ทางสังคม 

8.43 1.12 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่เพลิดเพลินผ่าน 8.44 1.07 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการเคารพกันระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับคนท้องถ่ิน 

8.42 1.13 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

8.42 1.10 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรม 8.43 1.09 

การท ่องเท ี ่ยวอย่างร ับผ ิดชอบช ่วยให ้เก ิดการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวระหว่างคนท้องถ่ิน 

8.38 1.08 

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบควรเกิดจาก 8.38 1.15 
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ปัจจัย ค่าเฉลี่ย S.D. 

การท่องเที ่ยวอย่างร ับผ ิดชอบทำให ้นักท่องเท ี ่ยวเคารพ
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินของย่านเมืองเก่า 

8.35 1.09 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรม 8.43 0.99 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยวสนใจวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน เช่น อาหาร ผ้าพ้ืนเมือง ฯลฯ ของย่านเมืองเก่า 

8.40 0.88 

จากตารางที่ 4.86 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการท่องเที่ยวรับผิดชอบในด้าน การท่องเที่ยวอยา่ง
รับผิดชอบให้ประสบการณ์ท่ีเพลิดเพลินผ่าน (M=8.44, SD=1.07), การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการยอมรับ
ประสบการณ์ทางสังคม (M=8.43, SD=1.12), การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยฟื้นฟูความเสื่อมโทรม (M=8.43, 
SD=0.09) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรม (M=8.43, SD=0.99) และ การท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการเคารพกันระหว่างนักท่องเท่ียวกับคนท้องถิ่น (M=8.42, SD=1.14) 

4.4.9 การท่องเทีย่วอย่างรบัผดิชอบบระหวา่งคนที่เคยมาเยอืนยา่นเมอืงเกา่และคนทีไ่มเ่คยมายา่นเมอืงเกา่มากอ่น (มา
เป็นครั้งแรก) 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของอิทธิพลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวระหว่างคนที่เคยมาเยือน
ย่านเมืองเก่าและคนที่ไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่ามาก่อน (มาเป็นครั้งแรก) 

ตารางที่ 4.87 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบความแตกต่างของอทิธพิลที่ทำให้นกัท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวระหว่าง
คนที่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่าและคนที่ไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่ามาก่อน (มาเป็นครั้งแรก) 

อิทธิพลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว 

ย่านเมืองเก่า 

เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า/
ไม่เคยมาย่านเมืองเก่า 

Mean SD t Sig. 

ความเพลิดเพลินที่จะได้รับจากการมาเยือน ไม่เคย 8.46 1.125 0.674 0.843 

เคย 8.36 1.134   

อากาศที่เย็นสบายของย่านเมืองเก่า ไม่เคย 8.32 1.211 0.139 0.723 

เคย 8.30 1.149   

ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว ไม่เคย 8.38 0.957 0.795 0.005* 

เคย 8.28 1.161   

ความต้องการผ่อนคลายจากความเครียดใน
ชีวิตประจำวัน 

ไม่เคย 8.36 0.967 1.099 0.374 

เคย 8.21 1.091   

ความต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ไม่เคย 8.35 1.030 1.347 0.465 

เคย 8.15 1.174   

ไม่เคย 8.35 1.103 1.190 0.904 
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อิทธิพลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว 

ย่านเมืองเก่า 

เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า/
ไม่เคยมาย่านเมืองเก่า 

Mean SD t Sig. 

ลักษณะเฉพาะของสิ ่งดึงดูดใจ เช ่น ตึกเก่า 
อาหารพ้ืนเมือง วัฒนธรรม ของที่ระลึกพ้ืนเมือง
เช่น ผ้าปาเต๊ะ เป็นต้น 

เคย 8.17 1.180   

ความเป็นมิตรของคนท้องถ่ิน ไม่เคย 8.19 0.954 0.775 0.933 

เคย 8.09 1.017   

ความต้องการเผช ิญก ับความท้าทายหรือ
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

ไม่เคย 8.26 0.844 0.792 0.007* 

เคย 8.17 1.056   

ความมีชื่อเสียงของย่านเมืองเก่า ไม่เคย 8.46 1.015 2.198 0.650 

เคย 8.15 1.140   

ความต้องการใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิด 

ไม่เคย 8.46 1.041 2.535 0.996 

เคย 8.11 1.116   

สมาชิกในครอบครัวหรือผู ้ใกล้ชิดต้องการมา
เยือน 

ไม่เคย 8.54 0.878 2.856 0.421 

เคย 8.17 1.036   

ความต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับคน
ใกล้ชิด 

ไม่เคย 8.35 1.004 0.915 0.662 

เคย 8.23 0.997   

ความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึง ไม่เคย 8.05 1.216 -0.631 0.607 

เคย 8.14 1.129   

ต้นทุนในการเด ินทางอยู ่ ในงบประมาณที่
สามารถจ่ายได้ 

ไม่เคย 8.04 1.038 -0.836 0.346 

เคย 8.15 1.093   

ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่เคย 8.24 1.047 0.233 0.686 

เคย 8.21 1.016   

ความปลอดภัยของย่านเมืองเก่า ไม่เคย 8.31 0.857 0.433 0.008* 

เคย 8.25 1.019   

ความง่ายในการจัดการท่องเที่ยวตามต้องการ] ไม่เคย 8.29 1.082 0.265 0.790 

เคย 8.26 1.021   

จากตารางท่ี 4.87 ความแตกต่างของอิทธิพลท่ีทำให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวระหว่างคนท่ีเคยมาเยือนย่าน
เมืองเก่าและคนท่ีไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่ามาก่อน (มาเป็นครั้งแรก) พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่าง
คนท่ีเคยมาเยือนย่านเมืองเก่าและคนท่ีไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่ามาก่อน (มาเป็นครั้งแรก) 
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ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียว: ไม่เคย (M=8.38, SD=0.957) , เคย (M=8.28, SD=1.161), t=0.795, 
p=0.005) 

ความต้องการเผชิญกับความท้าทายหรือประสบการณ์ใหม่ๆ : ไม่เคย (M=8.26, SD=0.84) , เคย (M=8.17, 
SD=1.056, t=0.792, p=0.007) 

ความปลอดภัยของย่านเมืองเก่า: ไม่เคย (M=8.31, SD=0.857) , เคย (M=8.25, SD=1.019, t=0.433, 
p=0.008) 

โดยผู้มาเยือนท่ีไม่เคยมาเท่ียวเมืองเก่ามาก่อนจะให้ความสำคัญต่อปัจจัยในด้านความหลากหลายของกิจกรรม
ท่องเท่ียวและ ความท้าทายหรือประสบการณ์ใหม่ๆ และความปลอดภัยมากกว่าผู้ท่ีเคยมาเท่ียวเมืองเก่าแล้ว 

 

เปรียบเทียบความแตกตา่งของการรบัรูถ้งึการจัดการท่องเทีย่วในยา่นเมอืงเกา่ระหวา่งคนที่เคยมาเยอืนยา่นเมอืงเกา่
และคนที่ไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า (มาเป็นครั้งแรก) 

ตารางที่ 4.88 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า
ระหว่างคนที่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่าและคนที่ไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า (มาเป็นครั้งแรก) 

การรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า 

เคยมาเยือนยา่นเมอืง
เก ่า/ไม ่เคยมาย่าน
เมืองเก่า 
 

Mean SD t Sig. 

มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน ไม่เคย 7.56 1.447 0.437 -0.739 

เคย 7.69 1.356   

มีการจัดการที่ลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยว ไม่เคย 7.64 1.184 0.281 -0.438 

เคย 7.71 1.328   

มีการแบ่งป ันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยว 

ไม่เคย 7.64 1.459 0.436 0.626 

เคย 7.52 1.535   

มีการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ ไม่เคย 7.65 1.467 0.862 0.238 

เคย 7.61 1.446   

มีการดูแลในเรื่องความสะอาดและสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน 

ไม่เคย 7.72 1.357 0.422 0.211 

เคย 7.68 1.427   

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการ
ท่องเที่ยว 

ไม่เคย 7.87 1.352 0.354 0.668 

เคย 7.75 1.407   

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว 

ไม่เคย 7.28 1.205 0.124 -0.450 

เคย 7.36 1.330   
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จากตารางท่ี 4.88 เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ถึงการจัดการท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่าระหว่างคนท่ี
เคยมาเยือนย่านเมืองเก่าและคนท่ีไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
 
เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวระหว่างคนที่เคยมาเยือนย่านเมือง เก่าและคนที่ไม่เคยมา
เยือนย่านเมืองเก่า(มาเป็นครั้งแรก)         

ตารางที่ 4.89 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบความแตกต่างของพฤตกิรรมการท่องเที่ยวระหวา่งคนที่เคยมาเยอืนยา่น
เมืองเก่าและคนที่ไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

เคยมาเย ือนย ่าน
เมืองเก่า/ไม่เคยมา
ย่านเมืองเก่า 
 

Mean SD t Sig. 

ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

ไม่เคย 7.23 2.444 0.000 -1.881 

เคย 7.78 1.617   

เลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจชุมชน] 

ไม่เคย 7.40 2.816 0.000 -1.241 

เคย 7.81 1.628   

ร่วมกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม-ประเพณี 
และทรัพยากรธรรมชาติ 

ไม่เคย 7.04 2.737 0.000 -1.699 

เคย 7.59 1.779   

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/กติกาของชุมชน เช่น แต่ง
กายให้เหมาะสม 

ไม่เคย 7.23 2.754 0.000 -2.035 

เคย 7.73 1.653   

ท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ทิ้งขยะ ใช้
น้ำอย่างประหยัด ลดการใช้พลาสติก/โฟม 

ไม่เคย 8.07 1.582 0.166 0.672 

เคย 7.94 1.409   

เลือกที่พักแรมที่เป็นมิตรและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่เคย 7.13 2.806 0.000 -2.099 

เคย 7.83 1.664   

เลือกที่พักแรมที่เป็นของคนท้องถิ่นและ/มีการจ้าง
งานคนท้องถ่ิน] 

ไม่เคย 7.10 2.817 0.000 -1.627 

เคย 7.64 1.620   

เดินและ/ใช้จักรยานในการเย่ียมชมสถานที่ท่องเท่ียว
ในชุมชน 

ไม่เคย 7.86 1.609 0.100 0.125 

เคย 7.83 1.397   

ซื้อของที่ระลึกและ/ของฝากที่ผลิตโดยชุมชน ไม่เคย 6.97 2.773 0.000 -1.790 

เคย 7.56 1.704   
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

เคยมาเย ือนย ่าน
เมืองเก่า/ไม่เคยมา
ย่านเมืองเก่า 
 

Mean SD t Sig. 

เล ือกใช้บร ิการร ้านค้าและ/ร ้านอาหารของคน
ท้องถ่ิน 

ไม่เคย 7.03 2.706 0.000 -2.115 

เคย 7.70 1.622   

บริจาคเงินเมื่อจอดรถในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ลานวัด 
โรงเรียน 

ไม่เคย 8.10 1.562 0.064 1.386 

เคย 7.82 1.299   

บริจาคเง ินเพื ่อสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม 

ไม่เคย 6.09 2.605 0.000 -4.171 

เคย 7.39 1.705   

จากตารางที่ 4.89 ความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวระหว่างคนที่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่าและคนท่ี
ไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

 

เปรียบเทียบความพงึพอใจการทอ่งเทีย่วระหวา่งคนที่เคยมาเยอืนยา่นเมอืงเก่าและคนที่ไมเ่คยมาเยอืนยา่นเมอืงเก่า 
(มาครั้งแรก) 

ตารางที่ 4.90 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทียบความพงึพอใจการทอ่งเที่ยวระหวา่งคนที่เคยมาเยือนยา่นเมอืงเก่าและ
คนที่ไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า (มาครั้งแรก) 

ความพึงพอใจ 

เคยมา เย ื อนย ่าน
เมืองเก่า/ไม่เคยมา
ย่านเมืองเก่า 
 

Mean SD t Sig. 

ท่านพึงพอใจกับความเพลิดเพลินในการมาเยือน
ครั้งน้ี 

ไม่เคย 8.35 1.440 0.279 0.049 

เคย 8.30 1.217   

ท่านได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่คาดหวังไว้ ไม่เคย 8.14 1.601 -0.505 0.049 

เคย 8.24 1.286   

ท่านพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกมาย่านเมืองเก่าง
น้ี 

ไม่เคย 8.31 1.252 -0.072 0.292 

เคย 8.32 1.363   

โดยรวมท่านพึงพอใจกับประสบการณ์ในการมาย่าน
เมืองเก่าน้ี 

ไม่เคย 8.33 1.296 0.756 0.861 

เคย 8.20 1.409   
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จากตารางท่ี 4.90 เปรียบเทียบความพึงพอใจการท่องเท่ียวระหว่างคนท่ีเคยมาเยือนย่านเมืองเก่าและคนท่ีไม่
เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ  ระหว่างนักท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางมาเยือนและไม่
เคยเดินทางมาเยือน 

 

เปรียบเทียบความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่างคนที่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่าและคนที่ไม่เคยมา
เยือนย่านเมืองเก่า ( มาครั้งแรก) 

ตารางที่ 4.91 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบความตระหนกัตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืระหวา่งคนที่เคยมาเยอืนยา่น
เมืองเก่าและคนที่ไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า (มาครั้งแรก) 

ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เคยมาเยอืนยา่นเมอืง
เก ่า/ไม่เคยมาย่าน
เมืองเก่า 
 

Mean SD t Sig. 

นักท่องเที่ยวควรรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว 
เช ่น เคารพต่อว ัฒนธรรมท้องถิ ่น ไม ่ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

ไม่เคย 8.49 1.090 0.308 0.686 

เคย 8.44 1.127   

นักท่องเที่ยวควรใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม เช่น ไม่ใช้เกินกำลังความสามารถ
ในการรองรับ ฯลฯ 

ไม่เคย 8.18 1.235 -1.243 0.757 

เคย 8.36 1.144   

นักท่องเที่ยวควรมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิง
ลบที่เกิดจากการท่องเที่ยว 

ไม่เคย 8.54 0.935 1.114 0.125 

เคย 8.39 1.105   

นักท่องเที่ยวควรสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับการ
จ ัดการท่องเท ี ่ยวอย่างย ั ่งย ืน เช ่น  คำนึงถึง
ผลกระทบต่อส ิ ่งแวดล ้อมที ่อาจเก ิดจากการ
ท่องเที่ยวของตนเอง ฯลฯ 

ไม่เคย 8.46 1.028 0.940 0.416 

เคย 8.33 1.119   

น ักท ่องเท ี ่ ยวควรปฏ ิบ ัต ิตามกฎกต ิกาหรือ
ข้อกำหนดของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การไม่ส่งเสียง
ดัง ฯลฯ 

ไม่เคย 8.53 1.078 0.963 0.735 

เคย 8.39 1.150   

จากตารางท่ี 4.91 เปรียบเทียบความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนระหว่างคนท่ีเคยมาเยือนย่านเมือง
เก่าและคนท่ีไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
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เปรียบเทยีบความตระหนกัตอ่การมีสว่นรว่มในสงัคมระหวา่งคนที่เคยมาเยือนยา่นเมืองเกา่และคนที่ไมเ่คยมาเยอืน
ย่านเมืองเก่า ( มาครั้งแรก) 

ตารางที่ 4.92 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคมระหว่างคนที่เคยมาเยือนย่าน
เมืองเก่าและคนที่ไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า ( มาครั้งแรก) 

ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เคยมาเยอืนยา่นเมอืง
เก ่า/ไม ่เคยมาย่าน
เมืองเก่า 
 

Mean SD t Sig. 

ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม ไม่เคย 8.12 1.386 -0.120 0.868 

เคย 8.14 1.392   

ความตระหนักต่อเรื่องที่สังคมกำลังกังวลในปัจจุบัน ไม่เคย 8.26 1.211 1.105 0.307 

เคย 8.07 1.356   

ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นในสังคม ไม่เคย 8.13 1.323 0.629 0.875 

เคย 8.02 1.361   

การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม ไม่เคย 8.32 1.222 1.049 0.401 

เคย 8.14 1.386   

การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาสใน
สังคม 

ไม่เคย 8.04 1.314 0.065 0.881 

เคย 8.03 1.461   

ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนในสังคม ไม่เคย 8.19 1.228 0.986 0.555 

เคย 8.02 1.377   

จากตารางท่ี 4.92 เปรียบเทียบความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคมระหว่างคนท่ีเคยมาเยือนย่านเมืองเก่า
และคนท่ีไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4-127 

เปรียบเทียบมมุมองต่อการท่องเทีย่วอย่างรบัผดิชอบระหวา่งคนที่เคยมาเยือนยา่นเมอืงเกา่และคนทีไ่ม่เคยมาเยือน
ย่านเมืองเก่า (มาครั้งแรก) 

ตารางที่ 4.93 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบระหว่างคนที่เคยมาเยือนย่าน
เมืองเก่าและคนที่ไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า 

มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

เ คยมา เย ื อนย ่ าน
เมืองเก่า/ไม่เคยมา
ย่านเมืองเก่า 
 

Mean SD t Sig. 

ชุมชนและผู้เยี่ยมเยือนต่างก็ได้รับประโยชน์จาก
การท่องเที่ยว 

ไม่เคย 8.60 0.972 2.121 0.274 

เคย 8.31 1.113   

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบ 

ไม่เคย 8.51 0.922 1.167 0.037* 

เคย 8.34 1.193   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการยอมรับ
ประสบการณ์ทางสังคม 

ไม่เคย 8.59 0.999 1.402 0.144 

เคย 8.39 1.150   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่
เพลิดเพลินผ่าน 

ไม่เคย 8.59 0.946 1.376 0.147 

เคย 8.40 1.095   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการเคารพ
กันระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถ่ิน 

ไม่เคย 8.59 1.062 1.515 0.448 

เคย 8.37 1.139   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสำคัญใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ไม่เคย 8.60 0.958 1.696 0.140 

เคย 8.37 1.127   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยฟ้ืนฟูความเสื่อม
โทรมของแหล่งท่องเที่ยว 

ไม่เคย 8.49 0.936 0.509 0.118 

เคย 8.42 1.126   

การท่องเที ่ยวอย่างร ับผิดชอบช่วยให้เกิดการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวระหว่างคน
ท้องถ่ิน 

ไม่เคย 8.49 0.936 0.947 0.002* 

เคย 8.36 1.120   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยว
สนใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ดนตรี อาหาร งาน
ฝีมือ ฯลฯ ของย่านเมืองเก่า 

ไม่เคย 8.42 0.947 0.386 0.004* 

เคย 8.37 1.196   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยว
เคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ ่นของย่าน
เมืองเก่า 

ไม่เคย 8.45 1.015 0.905 0.048* 

เคย 8.32 1.109   
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มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

เ คยมา เย ื อนย ่ าน
เมืองเก่า/ไม่เคยมา
ย่านเมืองเก่า 
 

Mean SD t Sig. 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยว
ซื้อของที่ระลึกหรือของฝากที่ผลิตในท้องถ่ิน 

ไม่เคย 8.44 0.862 0.020 0.009* 

เคย 8.43 1.024   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยว
สนใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น อาหาร ผ้าพื้นเมือง 
ฯลฯ ของย่านเมืองเก่า 

ไม่เคย 8.45 0.989 0.775 0.560 

เคย 8.34 1.091   

จากตารางท่ี 4.93 เปรียบเทียบมุมมองต่อการท่องเท่ียวระหว่างคนท่ีเคยมาเยือนย่านเมืองเก่าและคนท่ีไม่เคย
มาเยือนย่านเมืองเก่า พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาเยือนและไม่เคย
เดินทางมาเยือน ในเรื่อง 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทาผลกระทบเชิงลบ : ไม่เคย (M=8.51, SD=0.922) , เคย (M=
8.34, SD=1.193, t=1.167, p=0.037) 

การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบช่วยให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวระหว่างคนท้องถิ่น: ไม่เคย 
(M=8.49, SD=0.936) , เคย (M=8.36, SD=1.120, t=0.947, p=0.002) 

การท่องเท่ียวอยา่งรับผิดชอบทำให้นักท่องเท่ียวซื้อของท่ีระลึกหรือของฝากท่ีผลิตในท้องถิ่น: ไม่เคย (M=8.42, 
SD=0.947) , เคย (M=8.37, SD=1.196, t=0.386, p=0.004) 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยวเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของย่านเมืองเก่า : ไม่
เคย (M=8.45, SD=1.015) , เคย (M=8.32, SD=1.109, t=0.905, p=0.048) 

การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเท่ียวสนใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน: ไม่เคย (M=8.44, SD=0.862) , เคย 
(M=8.43, SD=1.024, t=0.020, p=0.009) 

โดยผู้มาเยือนครั้งแรกมีมุมมองในเรื่องเหล่านี้สูงกว่าคนท่ีมาเท่ียวซ้ำ 
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4.4.10 การท่องเที่ยวอย่างรับผดิชอบระหวา่งคนที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลอิทธพิลที่ทำให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยว 

ตารางที่ 4.94 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบความแตกต่างของอทิธพิลที่ทำให้นกัท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวระหว่าง
คนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

อทิธพิลทีท่ำให้นกัทอ่งเที่ยวเดนิทางมาเที่ยว 

ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล 

อาศยัอยูใ่นเขต
เทศบาล/อาศยัอยู่
นอกเขตเทศบาล 

Mean SD t Sig. 

ความเพลิดเพลินที่จะได้รับจากการมาเยือน ใน 8.30 1.140 -3.025 0.533 

นอก 8.75 1.013   

อากาศที่เย็นสบายของย่านเมืองเก่า ใน 8.24 1.171 -2.129 0.586 

นอก 8.57 1.078   

ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว ใน 8.26 1.134 -1.243 0.340 

นอก 8.45 1.051   

ความต ้องการผ ่อนคลายจากความเคร ียดใน
ชีวิตประจำวัน 

ใน 8.22 1.074 -0.481 0.551 

นอก 8.29 1.030   

ความต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ใน 8.18 1.145 -0.250 0.841 

นอก 8.22 1.162   

ลักษณะเฉพาะของสิ่งดึงดูดใจ เช่น ตึกเก่า อาหาร
พื้นเมือง วัฒนธรรม ของที่ระลึกพื ้นเมืองเช่น ผ้า
ปาเต๊ะเป็นต้น 

ใน 8.16 1.154 -1.381 0.312 

นอก 8.38 1.202   

ความเป็นมิตรของคนท้องถ่ิน ใน 8.05 0.984 -2.456 0.005* 

นอก 8.39 1.060   

ความต ้ องการ เผช ิญก ั บความท ้ าทายหรื อ
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

ใน 8.15 1.029 -0.909 0.175 

นอก 8.28 0.922   

ความมีชื่อเสียงของย่านเมืองเก่า ใน 8.16 1.127 -1.971 0.791 

นอก 8.45 1.065   

ความต้องการใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวหรือผู้
ใกล้ชิด 

ใน 8.14 1.113 -1.308 0.962 

นอก 8.33 1.094   

สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดต้องการมาเยือน ใน 8.21 1.029 -1.488 0.588 

นอก 8.41 0.929   
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อทิธพิลทีท่ำให้นกัทอ่งเที่ยวเดนิทางมาเที่ยว 

ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล 

อาศยัอยูใ่นเขต
เทศบาล/อาศยัอยู่
นอกเขตเทศบาล 

Mean SD t Sig. 

ความต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ใน 8.22 0.994 -1.305 0.820 

นอก 8.39 1.003   

ความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึง ใน 8.12 1.147 -0.065 0.739 

นอก 8.13 1.162   

ต้นทุนในการเดินทางอยู ่ในงบประมาณที่สามารถ
จ่ายได้ 

ใน 8.12 1.093 -0.492 0.984 

นอก 8.19 1.047   

ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก ใน 8.21 1.019 -0.124 0.555 

นอก 8.23 1.045   

ความปลอดภัยของย่านเมืองเก่า ใน 8.24 1.004 -0.676 0.540 

นอก 8.33 0.918   

ความง่ายในการจัดการท่องเที่ยวตามต้องการ ใน 8.26 1.030 -0.236 0.814 

นอก 8.29 1.059   

จากตารางที่ 4.94 เปรียบเทียบความแตกต่างของอิทธิพลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวระหว่างคนท่ี
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาลในเรื ่องความเป็นมิตรของคนท้องถิ ่น : ใน (M=8.05, SD=0.984) , นอก (M=8.39, 
SD=1.060, t=-2.456, p=0.005) โดยคนนอกเขตเทศบาลคำนึงถึงความเป็นมิตรของคนท้องถิ่นเป็นปัจจัยในการเลือก
สถานท่ีมาเยือนมากกว่าคนในเขตเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4-131 

การรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  

ตารางที่ 4.95 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า
ระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

การรบัรูถ้งึการจดัการทอ่งเทีย่วในย่านเมืองเกา่ 

ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล 

อาศยัอยูใ่นเขต
เทศบาล/อาศยัอยู่
นอกเขตเทศบาล 

 

Mean SD t Sig. 

มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน ใน 7.78 1.312 2.912 0.034* 

นอก 7.20 1.530   

มีการจ ัดการที ่ลดผลกระทบเช ิงลบจากการ
ท่องเที่ยว 

ใน 7.71 1.313 0.167 0.323 

นอก 7.68 1.243   

มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยว 

ใน 7.58 1.528 0.946 0.742 

นอก 7.39 1.487   

มีการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ ใน 7.64 1.460 0.322 0.539 

นอก 7.58 1.376   

มีการดูแลในเรื่องความสะอาดและสภาพแวดล้อม
ของชุมชน 

ใน 7.72 1.435 0.575 0.239 

นอก 7.61 1.286   

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการ
ท่องเที่ยว 

ใน 7.79 1.413 0.108 0.363 

นอก 7.77 1.319   

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จาก
การท่องเที่ยว 

ใน 7.35 1.293 0.069 0.433 

นอก 7.33 1.368   

จากตารางท่ี 4.95 เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ถึงการจัดการท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่าระหว่างคนท่ี
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน: ใน (M=7.78, SD=1.312) , นอก (M=7.20, SD=1.530, t=2.912, 
p=0.034) โดยคนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลมีการรับรู้ถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือนในย่านเมืองเก่ามากกว่าคนท่ีอยู่นอกเขต
เทศบาล 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  

ตารางที่ 4.96 ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล 

อาศ ั ยอย ู ่ ใน เขต
เทศบาล/อาศัยอยู่
นอกเขตเทศบาล 
 

Mean SD t Sig. 

ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ
ต่อสังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

ใน 7.68 1.844 0.369 0.489 

นอก 7.59 1.743   

เล ือกก ิจกรรมการท ่องเท ี ่ ยวท ี ่ ก ่ อให ้ เกิ ด
ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน 

ใน 7.73 1.914 -0.049 0.855 

นอก 7.74 2.041   

ร ่วมก ิจกรรมที ่ เป ็นการอนุร ักษ ์ว ัฒนธรรม-
ประเพณ ีและทรัพยากรธรรมชาติ 

ใน 7.54 1.999 1.190 0.914 

นอก 7.22 2.106   

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/กติกาของชุมชน เช่น แต่ง
กายให้เหมาะสม 

ใน 7.65 1.894 0.434 0.412 

นอก 7.54 2.118   

ท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ทิ้งขยะ 
ใช้น้ำอย่างประหยัด ลดการใช้พลาสติก/โฟม 

ใน 7.95 1.451 -0.663 0.442 

นอก 8.08 1.362   

เลือกที่พักแรมที่เป็นมิตรและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใน 7.69 1.934 0.241 0.719 

นอก 7.63 2.124   

เลือกที่พักแรมที่เป็นของคนท้องถ่ินและ/มีการจ้าง
งานคนท้องถ่ิน 

ใน 7.54 1.912 0.061 0.965 

นอก 7.52 2.055   

เด ินและ/ใช้จ ักรยานในการเย ี ่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยวในชุมชน 

ใน 7.85 1.394 0.485 0.103 

นอก 7.76 1.608   

ซื้อของที่ระลึกและ/ของฝากที่ผลิตโดยชุมชน ใน 7.48 1.964 0.704 0.867 

นอก 7.29 2.052   

เลือกใช้บริการร้านค้าและ/ร้านอาหารของคน
ท้องถ่ิน 

ใน 7.57 1.887 0.133 0.921 

นอก 7.54 2.019   

บริจาคเงินเมื่อจอดรถในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ลาน
วัด โรงเรียน 

ใน 7.86 1.338 -0.521 0.811 

นอก 7.95 1.386   

ใน 7.12 1.994 -0.037 0.396 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล 

อาศ ั ยอย ู ่ ใน เขต
เทศบาล/อาศัยอยู่
นอกเขตเทศบาล 
 

Mean SD t Sig. 

บริจาคเงินเพื ่อสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม 

นอก 7.13 2.007   

จากตารางท่ี 4.96 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวระหว่างคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

 

ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  

ตารางที ่4.97 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทียบความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวยา่นเมืองเกา่ระหวา่งคนทีอ่าศยัอยูใ่นเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า 

ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล 

 Mean SD t Sig. 

ท่านพึงพอใจกับความเพลิดเพลินในการมาเยือนครั้งน้ี ใน 8.34 1.208 0.706 0.157 

นอก 8.22 1.454   

ท่านได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่คาดหวังไว้ ใน 8.26 1.278 1.063 0.088 

นอก 8.04 1.613   

ท่านพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกมาย่านเมืองเก่างน้ี ใน 8.33 1.338 0.221 0.441 

นอก 8.29 1.296   

โดยรวมท่านพึงพอใจกับประสบการณ์ในการมาย่านเมือง
เก่าน้ี 

ใน 8.18 1.396 -1.652 0.907 

นอก 8.48 1.267   

จากตารางที่ 4.97 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาลไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล 
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เปรียบเทียบความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

ตารางที่ 4.98 ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบความตระหนกัต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืระหวา่งคนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

ความตระหนกัต่อการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยืน 

อยูใ่นเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล 

อาศยัอยูใ่นเขต
เทศบาล/อาศยั

อยู่นอกเขต
เทศบาล 

 

Mean SD t Sig. 

นักท่องเที่ยวควรรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว เช่น 
เ ค า ร พ ต ่ อ ว ั ฒ น ธ ร ร ม ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  ไ ม ่ ท ำ ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

ใน 8.47 1.106 0.739 0.684 

นอก 8.36 1.163   

นักท่องเที่ยวควรใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม เช ่น ไม่ใช ้เกินกำลังความสามารถในการ
รองรับ ฯลฯ 

ใน 8.38 1.144 1.885 0.915 

นอก 8.09 1.222   

นักท่องเที่ยวควรมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที่
เกิดจากการท่องเที่ยว 

ใน 8.45 1.048 1.222 0.634 

นอก 8.28 1.162   

นักท่องเที่ยวควรสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับการจัดการ
ท่องเที ่ยวอย่างย ั ่งยืน เช ่น คำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง ฯลฯ 

ใน 8.38 1.079 0.921 0.486 

นอก 8.25 1.181   

นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามกฎกติกาหรือข้อกำหนดของ
แหล่งท่องเที่ยว เช่น การไม่ส่งเสียงดัง ฯลฯ 

ใน 8.44 1.117 0.897 0.622 

นอก 8.30 1.204   

จากตารางท่ี 4.98 เปรียบเทียบความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนระหว่างคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
 
 

 

 

 

 

เปรียบเทียบความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคมระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  
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ตารางที่ 4.99 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคมระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

ความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคม 

อยู่ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล 

อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาล/อาศัย
อ ย ู ่ น อ ก เ ขต
เทศบาล 
 

Mean SD t Sig. 

ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม ใน 8.17 1.358 0.903 0.342 

นอก 8.00 1.475   

ความตระหนักต่อเรื่องที่สังคมกำลังกังวลในปัจจุบัน ใน 8.12 1.332 0.291 0.444 

นอก 8.07 1.276   

ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นในสังคม ใน 8.06 1.344 0.408 0.943 

นอก 7.99 1.345   

การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม ใน 8.21 1.353 0.741 0.278 

นอก 8.07 1.310   

การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ใน 8.00 1.322 -0.679 0.008* 

นอก 8.16 1.804   

ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนในสังคม ใน 8.06 1.359 -0.077 0.406 

นอก 8.07 1.252   

จากตารางที่ 4.99 เปรียบเทียบความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคมระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม: ใน (M=8.00, SD=1.322) , นอก (M=8.16, SD=1.804, 
t=-0.679, p=0.008) โดยคนท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมมากกว่าคนท่ีอยู่ใน
เขตเทศบาล 

 
 
 

 
 
 
เปรียบเทียบมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  
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ตารางที่ 4.100 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

มมุมองต่อการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 

ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล 

อาศยัอยูใ่นเขต
เทศบาล/อาศยั

อยู่นอกเขต
เทศบาล 

 

Mean SD t Sig. 

ชุมชนและผู้เยี ่ยมเยือนต่างก็ได้รับประโยชน์จาก
การท่องเที่ยว 

ใน 8.41 1.064 1.535 0.787 

นอก 8.19 1.179   

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบ 

ใน 8.44 1.066 1.986 0.014* 

นอก 8.09 1.401   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการยอมรับ
ประสบการณ์ทางสังคม 

ใน 8.47 1.094 1.418 0.041* 

นอก 8.25 1.218   

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่
เพลิดเพลิน 

ใน 8.47 1.055 1.029 0.045* 

นอก 8.32 1.105   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการเคารพ
กันระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถ่ิน 

ใน 8.48 1.055 1.803 0.049* 

นอก 8.16 1.368   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสำคัญใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ใน 8.47 1.052 1.939 0.050* 

นอก 8.16 1.244   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยฟ้ืนฟูความเสื่อม
โทรม 

ใน 8.48 1.030 1.571 0.026* 

นอก 8.22 1.293   

การท่องเที ่ยวอย่างร ับผิดชอบช่วยให้เกิดการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวระหว่างคน
ท้องถ่ิน 

ใน 8.43 1.074 1.782 0.817 

นอก 8.17 1.098   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยว
สนใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ดนตรี อาหาร งาน
ฝีมือ ฯลฯ ของย่านเมืองเก่า 

ใน 8.40 1.131 0.820 0.472 

นอก 8.28 1.211   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยว
เคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินของย่านเมือง
เก่า 

ใน 8.41 1.076 2.472 0.404 

นอก 8.06 1.097   

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเท่ียวซื้อ
ของที่ระลึกหรือของฝากที่ผลิตในท้องถ่ิน 

ใน 8.48 0.961 1.745 0.597 

นอก 8.25 1.090   
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มมุมองต่อการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 

ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล 

อาศยัอยูใ่นเขต
เทศบาล/อาศยั

อยู่นอกเขต
เทศบาล 

 

Mean SD t Sig. 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยว
สนใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น อาหาร ผ้าพื้นเมือง 
ฯลฯ ของย่านเมืองเก่า 

ใน 8.41 1.067 1.770 0.208 

นอก 8.16 1.052   

จากตารางท่ี 4.100 เปรียบเทียบมุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบระหว่างคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญท่ี ระหว่างคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทาผลกระทบเชิงลบ: ใน (M=8.44, SD=1.066) , นอก (M=8.09, 
SD=1.401, t=1.986, p=0.014) 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการยอมรับประสบการณ์ทางสังคม: ใน (M=8.47, SD=1.094) , นอก 
(M=8.25, SD=1.218, t=1.418, p=0.041) 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน : ใน (M=8.47, SD=1.055) , นอก (M=8.32, 
SD=1.105, t=1.029, p=0.045) 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการเคารพกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่น : ใน (M=8.48, 
SD=1.055) , นอก (M=8.16, SD=1.368, t=1.803, p=0.049) 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม: ใน (M=8.47, SD=1.052) , นอก 
(M=8.16, SD=1.244, t=1.939, p=0.050) 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยฟื้นฟูความเสื ่อมโทรม : ใน (M=8.48, SD=1.030) , นอก (M=8.22, 
SD=1.293, t=1.571, p=0.026) 

โดยมุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามอาชีพ 
ตารางที่ 4.101 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำแนกตามอาชีพ  
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อทิธพิลทีท่ำให้นกัทอ่งเที่ยว
เดนิทางมาเทีย่วจำแนกตามอาชพี พนั

กง
าน

บร
ษิทั

เอ
กช

น 

ข้า
รา

ชก
าร

/พ
นัก

งา
น

รฐั
 

ธรุ
กจิ

สว่
นตั

ว 

รบั
จา้

ง/ก
รร

มก
ร 

F Sig. 

ความเพลิดเพลินที ่จะได้รับจาก
การมาเยือน 

8.39 8.28 8.44 8.36 0.398 0.755 

อากาศที่เย็นสบายของย่านเมือง
เก่า 

8.33 8.20 8.31 8.64 0.676 0.567 

ความหลากหลายของกิจกรรม
ท่องเที่ยว 

8.30 8.21 8.33 8.57 0.521 0.668 

ความต้องการผ ่อนคลายจาก
ความเครียดในชีวิตประจำวัน 

8.30 

 

8.14 

 

8.19 

 

8.71 

 

1.456 0.226 

ความต้องการเรียนรู้วิถีชีว ิตของ
คนในชุมชน 

8.23 8.09 8.18 8.57 0.825 0.481 

ลักษณะเฉพาะของสิ ่งดึงดูดใจ 
เช ่น ต ึกเก ่า อาหารพื ้นเม ือง 
วัฒนธรรม ของที่ระลึกพื ้นเมือง
เช่น ผ้าปาเต๊ะ เป็นต้น 

8.24 

 

8.12 

 

8.19 

 

8.57 

 

0.677 0.566 

ความเป็นมิตรของคนท้องถ่ิน 8.06 8.11 8.15 8.21 0.200 0.896 

ความต้องการเผชิญกับความท้า
ทายหรือประสบการณ์ใหม่ๆ 

8.15 8.16 8.18 8.43 0.327 0.806 

ความมีชื่อเสียงของย่านเมืองเก่า 8.21 8.23 8.18 8.36 0.131 0.941 

ความต้องการใช้เวลาร่วมกับคน
ในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด 

8.19 8.16 8.15 8.43 0.285 0.837 

สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด
ต้องการมาเยือน 

8.32 8.20 8.20 8.29 0.380 0.767 

ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด 

8.31 8.25 8.18 8.43 0.544 0.652 

ความสะดวกในการเดินทางและ
การเข้าถึง 

8.00 8.32 8.08 8.21 1.561 0.199 

ต ้นท ุนในการเด ินทางอย ู ่ ใน
งบประมาณที่สามารถจ่ายได้ 

8.20 8.22 8.00 8.14 1.050 0.370 
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อทิธพิลทีท่ำให้นกัทอ่งเที่ยว
เดนิทางมาเทีย่วจำแนกตามอาชพี พนั

กง
าน

บร
ษิทั

เอ
กช

น 

ข้า
รา

ชก
าร

/พ
นัก

งา
น

รฐั
 

ธรุ
กจิ

สว่
นตั

ว 

รบั
จา้

ง/ก
รร

มก
ร 

F Sig. 

ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

8.29 8.20 8.13 8.64 1.379 0.249 

ความปลอดภัยของย่านเมืองเก่า 8.21 8.24 8.28 8.71 1.142 0.332 

ความง่ายในการจัดการท่องเที่ยว
ตามต้องการ 

8.24 8.19 8.29 8.79 1.412 0.239 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในอิทธิพลท่ีทำให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียว
จำแนกตามอาชีพที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของผู้มาเยือนไม่ต่างกันในกลุ่มที่มีระดับอาชีพต่างกัน  (ตารางท่ี 
4.101) 

 
ตารางที่ 4.102 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวจำแนกตามอาชีพ 

การรบัรูถ้งึการจดัการทอ่งเทีย่ว
จำแนกตามอาชพี พนั

กง
าน

บร
ษิทั

เอ
กช

น 

ข้า
รา

ชก
าร

/พ
นัก

งา
น

รฐั
 

ธรุ
กจิ

สว่
นตั

ว 

รบั
จา้

ง/ก
รร

มก
ร 

F Sig. 

มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้
มาเยือน 

7.64 7.80 7.74 6.43 4.386 0.005* 

มีการจัดการที่ลดผลกระทบเชิง
ลบจากการท่องเที่ยว 

7.64 

 

7.76 

 

7.76 

 

7.29 

 

0.737 0.531 

มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 

7.54 

 

7.62 

 

7.57 

 

6.93 

 

0.856 0.464 

มีการดูแลการใช้ประโยชน์พื ้นที่
สาธารณะ 

7.62 7.60 7.74 6.86 1.638 0.180 

มีการดูแลในเรื ่องความสะอาด
และสภาพแวดล้อมของชุมชน 

7.56 

 

7.83 

 

7.77 

 

7.21 

 

1.356 0.256 

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมกับการจัดการท่องเที่ยว 

7.79 7.72 7.96 6.57 4.402 0.005* 
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การรบัรูถ้งึการจดัการทอ่งเทีย่ว
จำแนกตามอาชพี พนั

กง
าน

บร
ษิทั

เอ
กช

น 

ข้า
รา

ชก
าร

/พ
นัก

งา
น

รฐั
 

ธรุ
กจิ

สว่
นตั

ว 

รบั
จา้

ง/ก
รร

มก
ร 

F Sig. 

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

7.25 7.44 7.42 6.79 1.426 0.235 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผู้มาเยือน "มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มา
เยือน" และ “เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการท่องเที่ยว” ในระหว่างกลุ่มที่มีระดับอาชีพที่ต่างกัน 
(ตารางท่ี 4.102) 

 
ตารางที่ 4.103 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวจำแนกตามอาชีพ 

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วจำแนก
ตามอาชพี 

พนั
กง

งา
นบ

รษิ
ทั 

เอ
กช

น 

ข้า
รา

ชก
าร

/

พนั
กง

าน
รฐั

 

ธรุ
กจิ

สว่
นตั

ว 

รบั
จา้

ง/ก
รร

มก
ร 

F Sig. 

ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวที่ช่วยลด
ผลกระทบเช ิ งลบต ่อส ั งคม -
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

7.52 

 

7.71 

 

7.79 

 

7.43 

 

0.575 0.632 

เล ือกกิจกรรมการท่องเที ่ยวที่
ก ่ อให ้ เก ิ ดผลประโยชน ์ ต่ อ
เศรษฐกิจชุมชน 

7.53 

 

7.77 

 

7.83 

 

8.21 

 

0.870 0.457 

ร่วมกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์
ว ั ฒนธรรม -ประ เพณ ี  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

7.24 

 

7.55 

 

7.53 

 

8.64 

 

2.238 0.008 

ปฏิบัติตามเงื ่อนไขและ/กติกา
ของช ุมชน เช ่น แต ่งกายให้
เหมาะสม 

7.40 

 

7.68 

 

7.74 

 

8.14 

 

1.073 0.360 

ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว โ ด ย ค ำ น ึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ทิ้งขยะ ใช้น้ำ
อย ่ า งประหย ั ด  ลดการ ใช้
พลาสติก/โฟม 

8.08 

 

7.74 

 

8.04 

 

8.00 

 

1.212 0.305 



 

 4-141 

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วจำแนก
ตามอาชพี 

พนั
กง

งา
นบ

รษิ
ทั 

เอ
กช

น 

ข้า
รา

ชก
าร

/
พนั

กง
าน

รฐั
 

ธรุ
กจิ

สว่
นตั

ว 

รบั
จา้

ง/ก
รร

มก
ร 

F Sig. 

เลือกที่พักแรมที่เป็นมิตรและใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

7.54 7.77 7.80 7.21 0.705 0.549 

เล ือกที ่พ ักแรมที ่ เป ็นของคน
ท้องถิ ่นและ/มีการจ้างงานคน
ท้องถ่ิน 

7.33 

 

7.71 

 

7.60 

 

7.50 

 

0.773 0.510 

เดินและ/ใช้จักรยานในการเยี่ยม
ชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน 

7.91 

 

7.69 

 

7.92 

 

7.50 

 

0.836 0.475 

ซื้อของที่ระลึกและ/ของฝากที่
ผลิตโดยชุมชน 

7.38 7.44 7.50 7.43 0.079 0.972 

เ ล ื อ ก ใ ช ้ บ ร ิ ก า ร ร ้ า นค ้ า /
ร้านอาหารของคนท้องถ่ินน 

7.33 7.79 7.63 7.36 1.195 0.311 

บริจาคเงินเมื ่อจอดรถในพื ้นที่
สาธารณะ เช่น ลานวัด โรงเรียน 

7.98 

 

7.81 

 

7.87 

 

7.50 

 

0.692 0.557 

บริจาคเง ินเพื ่อสนับสนุนการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 

6.97 

 

7.22 

 

7.33 

 

5.79 

 

2.971 0.032* 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผู้มาเยือนในพฤติกรรมการท่องเที่ยวจำแนกตาม
อาชีพ "ร่วมกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม-ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ" และ “บริจาคเงินเพื่อสนับสนุน
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม” ในระหว่างกลุ่มท่ีมีระดับอาชีพท่ีต่างกัน (ตารางท่ี 4.103) 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.104 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการท่องเที่ยวจำแนกตามอาชีพ 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วจำแนก
ตามอาชพี พนั

กง
าน

บร
ษิทั

เอ
กช

น 

ข้า
รา

ชก
าร

/พ
นัก

งา
น

รฐั
 

ธรุ
กจิ

สว่
นตั

ว 

รบั
จา้

ง/ก
รร

มก
ร 

F Sig. 

ท่านพึงพอใจกับความเพลิดเพลิน
ในการมาเยือนครั้งน้ี 

8.43 

 

8.28 

 

8.28 

 

7.86 

 

1.027 0.381 

ท่านได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่
คาดหวังไว้ 

8.38 8.19 8.18 7.43 2.286 0.008* 

ท่านพึงพอใจกับการตัดส ินใจ
เลือกมาย่านเมืองเก่างน้ี 

8.51 8.24 

 

8.26 

 

7.79 

 

1.805 0.146 

โ ด ย ร วม ท ่ า นพ ึ ง พ อ ใจกั บ
ประสบการณ์ในการมาย่านเมือง
เก่าน้ี 

8.37 

 

8.14 

 

8.21 

 

7.86 

 

0.895 0.444 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผู้มาเยือนในความพึงพอใจการท่องเที่ยวจำแนก
ตามอาชีพ "ท่านได้รับความพึงพอใจสูงกว่าท่ีคาดหวังไว้" ในระหว่างกลุ่มท่ีมีระดับอาชีพท่ีต่างกัน (ตารางท่ี 1.104) 

 
ตารางที่ 4.105 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจำแนกตามอาชีพ  

ความตระหนกัต่อการทอ่งเทีย่ว
อย่างยัง่ยนืจำแนกตามอาชพี พนั

กง
าน

บร
ษิทั

เอ
กช

น 

ข้า
รา

ชก
าร

/พ
นัก

งา
น

รฐั
 

ธรุ
กจิ

สว่
นตั

ว 

รบั
จา้

ง/ก
รร

มก
ร 

F Sig. 

นักท่องเที ่ยวควรรู ้ค ุณค่าของ
ทรัพยากรท่องเที่ยว เช่น เคารพ
ต่อวัฒนธรรมท้องถิ ่น ไม่ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

8.51 

 

8.46 

 

8.37 

 

8.71 

 

0.622 0.601 

นักท่องเที ่ยวควรใช้ประโยชน์
ทร ั พยากรท ่ อง เท ี ่ ยวอย ่ าง
เหมาะสม เช ่น ไม่ใช ้เกินกำลัง
ความสามารถในการรองรับ ฯลฯ 

8.42 

 

8.31 

 

8.25 

 

8.29 

 

0.482 0.695 
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ความตระหนกัต่อการทอ่งเทีย่ว
อย่างยัง่ยนืจำแนกตามอาชพี พนั

กง
าน

บร
ษิทั

เอ
กช

น 

ข้า
รา

ชก
าร

/พ
นัก

งา
น

รฐั
 

ธรุ
กจิ

สว่
นตั

ว 

รบั
จา้

ง/ก
รร

มก
ร 

F Sig. 

นักท่องเที่ยวควรมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบเชิงลบ 

8.47 8.39 8.36 8.71 0.603 0.613 

นักท่องเที่ยวควรสนับสนุนหรอืมี
ส่วนร่วมกับการจัดการท่องเที่ยว
อย ่ างย ั ่ งย ื น เช ่น คำน ึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง 
ฯลฯ 

8.43 

 

8.25 

 

8.38 

 

8.29 

 

0.525 0.666 

นักท่องเที ่ยวควรปฏิบัติตามกฎ
กติกาหรือข้อกำหนดของแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การไม่ส่งเสียงดัง 
ฯลฯ 

8.60 

 

8.30 

 

8.33 

 

8.36 

 

1.775 0.151 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน
จำแนกตามอาชีพท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของผู้มาเยือนไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีมีระดับอาชีพต่างกัน     (ตารางท่ี 
1.105) 

 
ตารางที่ 4.106 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคมจำแนกตามอาชีพ 

ความตระหนกัต่อการมสีว่นรว่ม
ในสงัคมจำแนกตามอาชพี พนั

กง
าน

บร
ษิทั

เอ
กช

น 

ข้า
รา

ชก
าร

/พ
นัก

งา
น

รฐั
 

ธรุ
กจิ

สว่
นตั

ว 

รบั
จา้

ง/ก
รร

มก
ร 

F Sig. 

ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ
สังคม 

8.13 

 

7.98 8.19 

 

8.71 

 

1.321 0.267 

ความตระหนักต่อเร ื ่องที ่ส ังคม
กำลังกังวลในปัจจุบัน 

8.11 7.89 8.21 8.79 2.450 0.006 

ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นในสังคม 8.09 7.89 8.10 8.29 0.698 0.554 
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ความตระหนกัต่อการมสีว่นรว่ม
ในสงัคมจำแนกตามอาชพี พนั

กง
าน

บร
ษิทั

เอ
กช

น 

ข้า
รา

ชก
าร

/พ
นัก

งา
น

รฐั
 

ธรุ
กจิ

สว่
นตั

ว 

รบั
จา้

ง/ก
รร

มก
ร 

F Sig. 

    

การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่
ให้กับสังคม 

8.25 

 

7.99 

 

8.22 

 

8.50 

 

1.100 0.349 

การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้
ด้อยโอกา 
สในสังคม 

8.17 

 

7.83 

 

8.08 

 

7.71 

 

1.387 0.246 

ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนใน
สังคม 

8.11 

 

7.88 

 

8.18 

 

7.71 

 

1.368 0.252 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผู้มาเยือนในความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมใน
สังคมจำแนกตามอาชีพ "ความตระหนักต่อเรื่องท่ีสังคมกำลังกังวลในปัจจุบัน" ในระหว่างกลุ่มท่ีมีระดับอาชีพท่ีต่างกัน 
(ตารางท่ี 1.106) 
 
ตารางที่ 4.107 ผลการวิเคราะห์มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามอาชีพ  

ความตระหนกัต่อการมสีว่นรว่ม
ในสงัคมจำแนกตามอาชพี พนั

กง
าน

บร
ษิทั

เอ
กช

น 

ข้า
รา

ชก
าร

/พ
นัก

งา
น

รฐั
 

ธรุ
กจิ

สว่
นตั

ว 

รบั
จา้

ง/ก
รร

มก
ร 

F Sig. 

ชุมชนและผู ้เยี ่ยมเยือนต่างก็
ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

8.44 

 

8.42 

 

8.28 

 

8.21 

 

0.676 0.567 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบ
สามารถบรรเทาผลกระทบเชิงลบ 

8.43 

 

8.38 

 

8.35 

 

8.14 

 

0.301 0.825 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำ
ให้เกิดการยอมรับประสบการณ์
ทางสังคม 

8.59 

 

8.39 

 

8.32 

 

8.36 

 

1.304 0.273 
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ความตระหนกัต่อการมสีว่นรว่ม
ในสงัคมจำแนกตามอาชพี พนั

กง
าน

บร
ษิทั

เอ
กช

น 

ข้า
รา

ชก
าร

/พ
นัก

งา
น

รฐั
 

ธรุ
กจิ

สว่
นตั

ว 

รบั
จา้

ง/ก
รร

มก
ร 

F Sig. 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้
ประสบการณ์ที่เพลิดเพลินผ่าน 

8.64 

 

8.35 

 

8.32 

 

8.43 

 

2.332 0.007* 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำ
ให ้เก ิดการเคารพกันระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับคนท้องถ่ิน 

8.47 

 

8.39 

 

8.44 

 

7.93 

 

1.009 0.389 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมี
บทบาทสำค ัญในการอนุร ักษ์
สิ่งแวดล้อม 

8.44 

 

8.44 

 

8.38 

 

8.36 

 

0.121 0.948 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบ
ช่วยฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรม 

8.43 

 

8.46 

 

8.44 

 

8.14 

 

0.355 0.786 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบ
ช ่ ว ย ใ ห ้ เ ก ิ ด ก า ร แ บ ่ ง ปั น
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ระหว่างคนท้องถ่ิน 

8.48 

 

8.42 

 

8.30 

 

8.00 

 

1.251 0.291 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำ
ให้นักท่องเที่ยวสนใจวัฒนธรรม
พื้นบ้าน เช่น ดนตรี อาหาร งาน
ฝีมือ ฯลฯ ของย่านเมืองเก่า 

8.55 

 

8.31 

 

8.30 

 

8.07 

 

1.581 0.193 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำ
ให้นักท่องเที่ยวเคารพวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ ่นของย่าน
เมืองเก่า 

8.57 

 

8.27 

 

8.25 

 

7.86 

 

3.325 0.020* 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำ
ให้นักท่องเที ่ยวซื ้อของที่ระลึก
หรือของฝากที่ผลิตในท้องถ่ิน 

8.58 

 

8.42 

 

8.38 

 

7.79 

 

3.137 0.025* 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำ
ให้นักท่องเที่ยวสนใจวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน เช่น อาหาร ผ้าพ้ืนเมือง 
ฯลฯ ของย่านเมืองเก่า 

8.44 

 

8.31 

 

8.37 

 

8.07 

 

0.629 0.597 
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หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผู้มาเยือนในมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบจำแนกตามอาชีพ "การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่เพลิดเพลินผ่าน", “การท่องเที่ยวอยา่ง
รับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยวเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของย่านเมืองเก่า” และ การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ทำให้นักท่องเที่ยวซื้อของที่ระลึกหรือของฝากที่ผลิตในท้องถิ่น ในระหว่างกลุ่มที่มีระดับอาชีพที่ต่างกัน 
(ตารางท่ี 4.107) 
 
4.4.12 การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามรายได้ 
อิทธิพลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำแนกตามรายได้ 

ตารางที่ 4.108 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำแนกตามรายได้ 

อิทธิพลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำแนก
ตามรายได้ 
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F Sig. 

ความเพลิดเพลินที่จะได้รับจากการมาเยือน 8.40 8.29 8.23 8.37 8.60 8.58 8.40 8.00 0.901 0.505 

อากาศที่เย็นสบายของย่านเมืองเก่า 8.40 

 

8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 0.559 0.789 

ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 0.376 0.916 

ความต ้องการผ ่ อนคลายจากความเคร ี ยดใน
ชีวิตประจำวัน 

8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 0.586 0.767 

ความต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.255 0.970 

ลักษณะเฉพาะของสิ ่งดึงดูดใจ เช่น ตึกเก่า อาหาร
พื้นเมือง วัฒนธรรม ของที่ระลึกพื ้นเมืองเช ่น ผ้า
ปาเต๊ะ เป็นต้น 

8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 0.536 0.807 

ความเป็นมิตรของคนท้องถ่ิน 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 0.349 0.931 

ความต้องการเผชิญกับความท้าทายหรือประสบการณ์
ใหม่ๆ 

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.420 0.890 

ความมีชื่อเสียงของย่านเมืองเก่า 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 0.745 0.634 

ความต้องการใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวหรือผู้
ใกล้ชิด 

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.534 0.809 

สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดต้องการมาเยือน 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.747 0.632 
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อิทธิพลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำแนก
ตามรายได้ 
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F Sig. 

ความต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 0.713 0.661 

ความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึง 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 0.609 0.749 

ต้นทุนในการเดินทางอยู่ในงบประมาณที่สามารถจ่าย
ได้ 

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.627 0.734 

ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 0.503 0.833 

ความปลอดภัยของย่านเมืองเก่า 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 0.816 0.574 

ความง่ายในการจัดการท่องเที่ยวตามต้องการ 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.833 0.560 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในอิทธิพลท่ีทำให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียว
จำแนกตามรายได้ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของผู้มาเยือนไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน    (ตารางท่ี 
4.108) 

 
 
การรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวจำแนกตามรายได้ 

ตารางที่ 4.109 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวจำแนกตามรายได้ 

การรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวจำแนกตามรายได้ 
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 F 

 

Sig. 

มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 0.967 0.455 

มีการจัดการที่ลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยว 7.60 

 

7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 0.476 0.852 

มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยว 

8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 0.667 0.700 

มีการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 0.654 0.711 

มีการดูแลในเรื่องความสะอาดและสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน 

7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 0.339 0.936 
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เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการ
ท่องเที่ยว 

7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 0.913 0.496 

เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว 

7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 0.502 0.833 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในการรับรู้ถึงการจัดการท่องเท่ียวจำแนกตาม
รายได้ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของผู้มาเยือนไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน (ตารางท่ี 4.109) 
 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวจำแนกตามรายได้ 

ตารางที่ 4.110 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวจำแนกตามรายได้ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวจำแนกตามรายได้ 
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 F Sig. 

ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1.561 0.146 

ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1.561 0.146 

เลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจชุมชน 

5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 2.638 0.011* 

ร่วมกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม-ประเพณี 
และทรัพยากรธรรมชาติ 

7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 3.002 0.004* 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/กติกาของชุมชน เช่น แต่งกาย
ให้เหมาะสม 

7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 2.744 0.009* 

ท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ทิ้งขยะ ใช้
น้ำอย่างประหยัด ลดการใช้พลาสติก/โฟม 

7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 0.403 0.900 

เลือกที่พักแรมที่เป็นมิตรและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 3.083 0.004* 

เลือกที่พักแรมที่เป็นของคนท้องถ่ินและ/มีการจ้างงาน
คนท้องถ่ิน 

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 2.367 0.022* 

เดินและ/ใช้จักรยานในการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว
ในชุมชน 

7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 1.025 0.413 

ซื้อของที่ระลึกและ/ของฝากที่ผลิตโดยชุมชน 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 3.742 0.001* 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวจำแนกตามรายได้ 
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เลือกใช้บริการร้านค้าและ/ร้านอาหารของคนท้องถ่ิน 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 1.960 0.060 

บริจาคเงินเมื่อจอดรถในพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานวัด 
โรงเรียน 

7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 1.182 0.312 

บริจาคเง ินเพ ื ่อสนับสนุนการอนุร ักษ ์มรดกทาง
วัฒนธรรม 

6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 1.312 0.243 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผู้มาเยือนในพฤติกรรมการท่องเที่ยวจำแนกตาม

รายได้ในด้าน "เลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน", “ร่วมกิจกรรมที่เป็นการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม-ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ” “ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/กติกาของชุมชน เช่น แต่งกายให้

เหมาะสม” “เลือกท่ีพักแรมท่ีเป็นมิตรและใส่ใจส่ิงแวดล้อม” “เลือกท่ีพักแรมท่ีเป็นของคนท้องถิ่นและ/มีการจ้างงาน

คนท้องถิ่น” และ “ซื้อของที่ระลึกและ/ของฝากที่ผลิตโดยชุมชน” ในระหว่างกลุ่มที่มีระดับรายได้ที่ต่างกัน (ตารางท่ี 

4.110) 

 

ความพึงพอใจการท่องเที่ยวจำแนกตามรายได้ 

ตารางที่ 4.111 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการท่องเที่ยวจำแนกตามรายได้ 

ความพึงพอใจการท่องเที่ยวจำแนกตามรายได้ 
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ท่านพึงพอใจกับความเพลิดเพลินในการมาเยือนครั้งน้ี 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 1.904 0.007* 

ท่านได้รับความพึงพอใจสูงกว่าที่คาดหวังไว้ 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 1.339 0.231 

ท่านพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกมาย่านเมืองเก่างน้ี 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 2.223 0.032 

โดยรวมท่านพึงพอใจกับประสบการณ์ในการมาย่าน
เมืองเก่าน้ี 

8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 1.886 0.007* 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผู้มาเยือนในความพึงพอใจการท่องเที่ยวจำแนก
ตามรายได้ "ท่านพึงพอใจกับความเพลิดเพลินในการมาเยือนครั้งนี้", “ท่านพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกมาย่านเมือง
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เก่านี้” และ “โดยรวมท่านพึงพอใจกับประสบการณ์ในการมาย่านเมืองเก่านี้” ในระหว่างกลุ่มท่ีมีระดับรายได้ท่ีต่างกัน 
(ตารางท่ี 4.111) 
 
ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจำแนกตามรายได้ 

ตารางที่ 4.112 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจำแนกตามรายได้ 

ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจำแนก
ตามรายได้ 

15
,00

1 
– 

20
,00

0 

20
,00

1 
– 

25
,00

0 

25
,00

1 
– 

30
,00

0 

30
,00

1 
– 

35
,00

0 

35
,00

1 
– 

40
,00

0 

40
,00

1 
– 

45
,00

0 

45
,00

1 
– 

50
,00

0 

มา
กก

ว่า
 5

0,0
00

 F Sig. 

นักท่องเที่ยวควรรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว เช่น 
เคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ ่น ไม่ทำลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ ฯลฯ 

7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 0.456 0.866 

นักท่องเที ่ยวควรใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที ่ยว
อย่างเหมาะสม เช่น ไม่ใช้เกินกำลังความสามารถใน
การรองรับ ฯลฯ 

7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 0.465 0.860 

นักท่องเที่ยวควรมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบ 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.331 0.940 

นักท่องเที ่ยวควรสนับสนุนหรือมีส ่วนร่วมกับการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น คำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง 
ฯลฯ 

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.541 0.803 

นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามกฎกติกาหรือข้อกำหนด
ของ 
แหล่งท่องเที่ยว เช่น การไม่ส่งเสียงดัง ฯลฯ 

7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 0.961 0.460 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน
จำแนกตามรายได้ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของผู้มาเยือนไม่ต่างกันในกลุ่มที่มีระดับรายได้ต่างกัน (ตารางท่ี 
4.112) 
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ความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคมจำแนกตามรายได้ 

ตารางที่ 4.113 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคมจำแนกตามรายได้ 

ความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคมจำแนกตาม
รายได้ 
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ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1.390 0.208 

ความตระหนักต่อเรื่องที่สังคมกำลังกังวลในปัจจุบัน 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 1.486 0.171 

ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นในสังคม 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 1.509 0.163 

การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 0.975 0.449 

การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 0.743 0.635 

ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนในสังคม 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.607 0.750 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคม
จำแนกตามรายได้ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมุมมองของผู้มาเยือนไม่ต่างกันในกลุ่มที่มีระดับรายได้ต่างกัน (ตารางท่ี 
4.113) 
มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามรายได้ 

ตารางที่ 4.114 ผลการวิเคราะห์มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามรายได้ 

มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตาม
รายได้ 
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ชุมชนและผู้เยี่ยมเยือนต่างก็ได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว 

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 1.537 0.153 

การท่องเท ี ่ยวอย่างร ับผ ิดชอบสามารถบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบ 

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 2.657 0.011* 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการยอมรับ
ประสบการณ์ทางสังคม 

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 1.587 0.138 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่
เพลิดเพลินผ่าน 

8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 1.335 0.233 
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มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตาม
รายได้ 
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การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการเคารพกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถ่ิน 

8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 0.687 0.683 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการเคารพกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถ่ิน 

8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 0.687 0.683 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสำคัญในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 0.753 0.627 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยฟื้นฟูความเสื่อม
โทรม 

8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 0.719 0.656 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเท ี ่ยว
เคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของย่านเมือง
เก่า 

8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 1.432 0.191 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยวสนใจ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ดนตรี อาหาร งานฝีมือ ฯลฯ 
ของย่านเมืองเก่า 

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 2.884 0.006* 

การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเท ี ่ยว
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม เช่น 
ความเชื่อ เชื้อชาติ ฯลฯ 

8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 1.396 0.206 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยวซื้อ
ของที่ระลึกหรือของฝากที่ผลิตในท้องถ่ิน 

8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 0.904 0.503 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที ่ยวให้
ความสำคัญกับการใช้จ่ายภายในย่านเมืองเก่า 

8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 0.962 0.459 

หมายเหตุ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05** 

ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผู้มาเยือนในมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบจำแนกตามรายได้ "การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องสนใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน” ในระหว่างกลุ่มท่ีมี
ระดับรายได้ท่ีต่างกัน 
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4.4.13 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน 

การศึกษานี้ได้นำของแบบจำลองตามสมมติฐานของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมาย
ปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนท่ีพัฒนาจากการศึกษาผลของการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชนและผู้
เยี่ยมเยือน ของ ดร อัครพงศ์ อั้นทองและคณะ (2564) นำมาทดสอบกับผู้มาเยี่ยมเยือนย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต 

กรอบแนวคิด และแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษา 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม, ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่าง

รับผิดชอบ, มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ, การรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พฤติกรรม

รับผิดชอบของผู้มาเย่ียมเยือนและ การเลือกจุดหมายปลายทางของการมาเย่ียมเยือนย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต การ

วิจัยในครั้งนี้มีแบบจำลองโครงสร้างควบสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังภาพท่ี 4.57 

ภาพที่ 4.57 กรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการเลือกจุดหมาย
ปลายทางอย่างรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน 

 

1.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานท่ี 1 H1: ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน 

สมมติฐานท่ี 2 H2: การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน 

สมมติฐานท่ี 3 H3: การรับรู้ถึงการจัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน 

การเลือก 
มายา่นเมอืงเกา่ 

พฤตกิรรมรบัผดิชอบ
ของผูเ้ยีย่มเยอืน 

 

การรับรูถ้งึการจัดการ
ท่องเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 

ความตระหนักต่อ 
การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

การใหค้วามสำคญักบั 
การมสีว่นร่วมในสงัคม 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 
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สมมติฐานท่ี 4 H 4: ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนส่งผลต่อมุมมองต่อการเลือกมาย่านเมืองเก่าจังหวัด

ภูเก็ต 

สมมติฐานท่ี 5 H5: การรับรู้ถึงการจัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบส่งผลต่อการเลือกมาย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต 

สมมติฐานท่ี 6 H6: พฤติกรรมรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนส่งผลต่อการเลือกมาย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม, ความตระหนักต่อการท่องเท่ียว

อย่างรับผิดชอบ, มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ , การรับรู ้ถึงการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

พฤติกรรมรับผิดชอบของผู้มาเยี่ยมเยือนและ การเลือกจุดหมายปลายทางของการเยี่ยมเยือนย่านเมืองเก่าจังหวัด

ภูเก็ต (ตารางท่ี  4.115) 

ตารางที่ 4.115 รายละเอยีดของตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองซึง่ประกอบด้วย การให้ความสำคัญกับการมีสว่นร่วมใน
สังคม, ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ, มุมมองต่อการทอ่งเที่ยวอย่างรับผิดชอบ, การรับรู้ถึงการ
จัดการท่องเที่ยวอยา่งรบัผดิชอบ พฤติกรรมรบัผดิชอบของผูม้าเยีย่มเยอืนและ การเลอืกจดุหมายปลายทางของการ
เยี่ยมเยือนย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต  

ตัวแปร คำถาม 

ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
(CST)       

1) นักท่องเที่ยวควรรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว เช่น
เคารพต่อวัฒนธรรมท้องถ่ิน ไม่ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2) นักท่องเที่ยวควรใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเท่ียวอย่าง
เหมาะสม เช่น ไม่ใช้เกินกำลังความสามารถในการ
รองรับ ฯลฯ 

3) นักท่องเที่ยวควรมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที่
เกิดจากการท่องเที่ยว เช่น ทิ้งขยะในภาชนะที่เตรียมไว้ 
ฯลฯ 

4) นักท่องเที่ยวควรสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั ่งยืน เช่น คำนึงถึงผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวของตนเอง ฯลฯ 
นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามกฎกติกาหรือ  ข้อกำหนด

ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การไม่ส่งเสียงดัง ฯลฯ 
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การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 
(SEN)      

1) ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม 
2) ความตระหนักต่อเรื่องที่สังคมกำลังกังวลในปัจจุบัน 
3) ความห่วงใยท่ีมีต่อผู้อื่นในสังคม 
4) การแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม 
5) การใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ความสนใจเก่ียวกับสิ่งที่เกิดข้ึนในสังคม 

การรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

(PCRT)      

1) มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน 
2) มีการจัดการที่ลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเท่ียว 
3) มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเท่ียว 
4) มีการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ 
5) มีการดูแลในเรื ่องความสะอาดและสภาพแวดล้อม

ของชุมชน 
6) เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส ่วนร่วมในการบริหาร

จัดการท่องเที่ยว 
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์  จาก

การท่องเท่ียว 

พฤติกรรมรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน 
(RTB)   

1) ร่วมกิจกรรมที ่ช ่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม -
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

2) เลือกกิจกรรมท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจชุมชน 

3) ร่วมกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม-ประเพณี และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/กติกาของชุมชน เช่น แต่ง
กายให้เหมาะสม ใช้ไกด์ท้องถ่ิน 

5) ท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ทิ้งขยะ ลด
การใช้พลาสติก/โฟม ฯลฯ 

6) เลือกที่พักแรมที่เป็นมิตรและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
7) เลือกร้านค้าหรือร้านอาหารที่เป็นของคนท้องถ่ิน

และ/มีการจ้างงานคนท้องถ่ิน 
8) เดินและ/ใช้จักรยานในการเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยว

ในชุมชน 
9) ซื้อของที่ระลึกและ/ของฝากท่ีผลิตโดยชุมชน 
10) เลือกใช้บริการร้านค้าและ/ร้านอาหารของคนท้องถ่ิน 
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11) บริจาคเงินเมื่อจอดรถในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ลานวัด 
โรงเรียนบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม 

การเลือกมาเยือนย่านเมืองเก่า 
(ChD)   

1) ความเพลิดเพลินที่จะได้รับจากการมาเยือน 
2) มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายน่าพักผ่อน 
3) ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียว 
4) ความต ้องการผ ่อนคลายจากความเคร ี ยด ใน

ชีวิตประจำวัน 
5) ความต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
6) ลักษณะเฉพาะของสิ่งดึงดูดใจ เช่น สตรีทอาร์ท 
7) ความเป็นมิตรของคนท้องถ่ิน 
8) ความต้องการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 
9) ความมีชื่อเสียงของย่านเมืองเก่า 
10) ความต้องการใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวหรือผู้

ใกล้ชิด 
11) สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดต้องการมาเยือน 
12) ความต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด 
13) ความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึง 
14) ต้นทุนในการเดินทางอยู่ในงบประมาณท่ีสามารถจ่าย

ได้ 
15) ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 
16) ความปลอดภัยของย่านเมืองเก่าความง่ายในการ

จัดการท่องเท่ียวตามต้องการ 
มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
(PERT) 

1) ชุมชนและผู้เยี่ยมเยือนต่างก็ได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

2) การท ่องเท ี ่ ยวอย ่างร ับผ ิดชอบสามารถบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการท่องเท่ียว 

3) การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการยอมรับ
ประสบการณ์ทางสังคม 

4) การท่องเที ่ยวอย่างร ับผ ิดชอบให้ประสบการณ ์ที่
เพลิดเพลินผ่านการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม-สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 

5) การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการเคารพกัน
ระหว่างนักท่องเท่ียวกับคนท้องถ่ิน 

6) การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสำคัญในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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7) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยฟื้นฟูความเสื่อม
โทรมของแหล่งท่องเท่ียว 

8) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเท่ียวเคารพ
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินของย่านเมืองเก่า 

9) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยวสนใจ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ดนตรี อาหาร งานฝีมือ ฯลฯ 
ของย่านเมืองเก่า 

10) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยวยอมรับ 
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อ 
เชื้อชาติ ฯลฯ 

11) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยวซื้อ
ของที ่ระล ึกหรือของฝากที ่ผล ิตในท้องถิ ่นการ
ท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเที ่ยวให้
ความสำคัญกับการใช้จ่ายภายในย่านเมืองเก่า 

 

ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model validation) 

     ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม

พบว่า 

• ค่าไคสแควร์(Chi-square):  2 ท่ีค่าเท่ากับ 172.975 ท่ีองศาอิสระ (Degree of Freedom): dfเท่ากับ 156 

• ดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation): 

RMSEAเท่ากับ 0.017 

• ดัชนีรากของกำลังสองเฉล่ียของส่วนท่ีเหลือ ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square 

Residual): SRMRเท่ากับ 0.032 

• ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index): CFI 

• ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของTucker และ Lewis (Tucker-Lewis Index): TLI เท่ากับ 

0.996 
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ภาพที่ 4.58 ค่าสัมประสิทธ์มาตรฐานของแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่
รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทาง 

 

SEN คือ การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม    CST คือ ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

PERT คือ มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ        PCRT คือ การรับรู้ถึงการจัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

RTB คือ พฤติกรรมรับผิดชอบของผู้มาเยี่ยมเยือน          ChD คือการเลือกจุดหมายปลายทาง 

 

             จากผลการศึกษา พบว่า การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม(SEN) ส่งผลต่อการรับรู้ถึงการ จัดการ

ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (PCRT) ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน(CST) พฤติกรรมรับผิดชอบของผู้เยี่ยม

เยือน(RTB) และ  มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ(PERT)   

             ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน(CST) ส่งผลต่อมุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ(PERT)  

มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ(PERT) ส่งผลต่อการรับรู้ถึงการจัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ(PCRT) และ

การรับรู้ถึงการจัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ(PCRT) ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน (RTB)  

              แต่ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน(RTB) ส่งผลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของ

การมาเยี่ยมเยือนเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต (CHD) ในทิศทางตรงกันข้ามกล่าวคือคนท่ีมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวอย่าง

รับผิดชอบสูงจะไม่ตัดสินใจเลือกมาย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตอาจกล่าวได้ว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตอาจจะยังไม่ใช่จุดหมาย

ปลายทางของนักท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ เมืองเก่าภูเก็ตอาจจะไม่ได้มีการจัดการในรูปแบบการท่องเท่ียวอย่าง

รับผิดชอบท้ังระบบแต่อยู่ในรูปแบบของการอนุรักษณ์วัฒนธรรม และมีกิจกรรมต่าง ๆเพื่อให้คงไว้ซึง่วัฒนธรรมด้ังเดิม

และส่งเสริมภาพลักษณ์ในแง่บวกเพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาเยือนย่านเมืองเก่ามากกว่ามุ่งเน้นให้มีกิจกรรมท่ีลด

ผลกระทบทางลบและเพิ่มผลกระทบทางบวกให้กับชุมชน



 

5-1 

 

 

บทที ่5  
สรปุผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ 

  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย การวิจัยเชิง
ค ุณภาพ  เป ็นการส ัมภาษณ์เช ิงล ึก (in-depth interview) และสนทนากลุ ่ม (Focus Group) ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงแรมบูติก ในย่านเมืองเก่า ผู้นำชุมชน คนในชุมชน และเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ท่ีมี
บทบาทสำคัญในการบริหารการท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่าและการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก
คนท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมเยือน 

การศึกษาครั้งนี้มีท่ีมาของข้อมูลและวิธีการศึกษา ใน 3 ส่วนหลัก คือ 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นท่ี

ย่านเมืองเก่า โดยใช้กรณีศึกษาของโรงแรมบูติกย่านเมืองเก่า ตัวแทนชุมชนย่านเมืองเก่า คนท้องถิ่น และ

ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) เพื่อประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการจัดการการ

ท่องเท่ียวตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังค้นหาปัจจัยและแรงจูงใจท่ี

ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเลือกจัดการตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

2) เก็บแบบสอบถามจากคนท้องถิ่น จำนวน 409 ตัวอย่าง เพื่อค้นหาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรวมทั้งปัจจัยท่ี

ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวของคนท้องถิ่น 

3) เก็บแบบสอบถามจากผู้มาเยี่ยมเยือนย่านเมืองเก่า จำนวน 378 ตัวอย่าง เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้มาเยี่ยม

เยือนในย่านเมืองเก่า รวมถึงค้นหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของผู้มาเย่ียม

เยือนในย่านเมืองเก่า 

5.1 ผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มย่อย 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มย่อยเพื่อศึกษาถึงกิจกรรมและการดำเนินการ การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในย่านเมืองเก่า ผลการศึกษาพบว่า 

  ในระดับผู้ประกอบการ กรณีศึกษาของ โรงแรมบูติก ในย่านเมืองเก่า มีกิจกรรมดำเนินการการท่องเท่ียวอย่าง
รับผิดชอบ 3 ด้าน คือ การสนับสนุนชุมชนการท่องเที่ยว การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ผ่านกิจกรรมย่อยต่าง ๆ หลายกิจกรรม ดังนี ้

1) การสนับสนุนชุมชนการท่องเท่ียวและชุมชน 
- สนับสนุนพนักงานในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่า 
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- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปดูงานท่ีพิพิธภัณฑ์ย่านเมืองเก่า 
- สนับสนุนการจัดพิมพ์แผ่นพับเพื่อพนักงานจะได้แจกจ่ายและแนะนำให้แก่นักท่องเท่ียว 
- สนับสนุนให้พนักงานพาแขกเดินชมย่านเมืองเก่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
- สนับสนุนวัฒนธรรมของชุมชนโดยการจัดหาเครื่องแต่งกายท้องถิ่นให้พนักงาน 
2) การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
- การเปิดพื้นท่ีให้คนท่ัวไปเข้าชมตัวตึกบริเวณช้ัน 1 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
- การบำรุงรักษาตัวตึกและสถาปัตยกรรม 
- สนับสนุนเทศกาลกินเจ 
- สนับสนุนการต้ังโต๊ะไหว้เทวดา 
- สนับสนุนเงินทำบุญศาลเจ้าแสงธรรม 
- ส่งเสริมอาหารและขนมของท้องถิ่น 
3) การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
-เปล่ียนหลอดไฟและอุปกรณ์เป็นแบบประหยัดพลังงาน 
-การติดป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำและส่งเสริมให้ใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำในห้องพัก 
-ป้ายประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำประหยัดไฟ 
-สนับสนุนการแยกขยะ 

  ผลของการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ(CRT) ต่อผู้ประกอบการ กรณีศึกษาโรงแรมบูติกย่านเมืองเก่า 
พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการดำเนินกิจกรรม RT เพิ่มขึ้น 1,174.96 บาทต่อวัน ผลจากการ
สัมภาษณ์ผู ้ประกอบการมองว่า ถึงแม้จะมีการลงทุนและมีค่าใช้จ่ายสำหรับทำกิจกรรม RT แต่ก็สามารถสร ้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานประกอบการ สร้างผลประโยชน์ที่มีคุณค่าและมีอัตลักษณ์รวมทั้งสามารถสนับสนุนต่อยอด
กิจกรรมของท้องถิ่นนำมาซึง่การเพิ่มมูลค่าและดึงดูดผู้มาเยือนได้ในอนาคต 

 ในระดับของชุมชนท่ีมีการท่องเท่ียวการจัดการและการดำเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ
ของชุมชนย่านเมืองเก่า มีท้ังท่ีชุมชนต้องแบกรับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม ซึ่งพอจะสรุปได้สังเขปดังนี ้

ต้นทุนส่วนท่ีเพิ่มเป็นตัวเงิน 
1. โครงการเปิดบ้านและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว มีต้นทุนด้านการท่องเที่ยวในปี 2563 เป็นเงิน 800,404 
บาท โดยมีจำนวนนักท่องเท่ียว 1,545 คน หรือคิดเป็นต้นทุนต่อหัวนักท่องเท่ียวโดยเฉล่ีย 518.06 บาท 
2. ในปี 2563 กิจกรรมถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากค่าดำเนินการเปิดตลาด 
คือ 484,029.08 บาท มีจำนวนนักท่องเที่ยว 327,741 คน หรือ คิดเป็นค่าจ่ายต่อหัวนักท่องเที่ยว คือ 1.48 
บาท 
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ผลประโยชน์ส่วนท่ีเพิ่มท่ีเป็นตัวเงิน 
1. การเปิดบ้านและการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทำ ให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ ่มขึ ้นซึ ่งในปี 2563 กลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพซึ ่งเป็นกลุ่มที ่มีกำลังซื ้อประมาณ 5,000 -10,000 บาทต่อคน โดยรายได้ต่อหัว
นักท่องเท่ียว โดยเฉล่ีย 773.47 บาท หรือคิดเป็นกำ ไร 255.41 บาท ต่อหัวนักท่องเท่ียว 
2. กิจกรรมถนนคนเดิน ท่ีจัดทุกวันอาทิตย์มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินเฉลี่ย จำนวน 2 หมื่นคนต่อครั้ง จาก
กิจกรรมถนนคนเดินตลาดใหญ่ในช่วงก่อนโควิด ค่าเช่าแผงประเมินแล้วมีรายได้สัปดาห์ละ 150,000 บาท 
รายจ่ายประมาณ 100,000 บาท กำไรท่ีทางวิสาหกิจได้รับประมาณสัปดาห์ละ 50,000 บาท จำนวนเงินสะพัด
ในตลาดประมาณ 2,000,000 บาทต่อสัปดาห์ 
3. ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รายรับของวิสาหกิจจากการจัดถนนคนเดินลดลงอย่างมาก 
เนื่องจากมีการปิดตลาดในช่วงต้นปีเป็นเวลากว่า 5 เดือน กำไรสุทธิ 58,221.74 บาท หรือคิดเป็น 0.18 บาท
ต่อนักท่องเท่ียว 1 คน 
4. โครงการบ้านน่ามองสามารถทำให้ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐกิจคือ “จากเดิมร้านค้าท่ีเปิดในเมือง
เก่าเมื่อก่อน 65 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันเปิด 100 เปอร์เซ็นต์ ก็ทำ ให้เมืองมันมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของ
เศรษฐกิจถ้าสังคมดีเศรษฐกิจก็ดีหลังจากมีโครงการบ้านน่ามองคิดว่ามีรายรับเพิ่มมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์” 
 ในระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) มีการจัดการและดำเนินงานตามแนวทางการ
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบหลายกิจกรรม อาทิ  

- การสนับสนุนชุมชนและการท่องเท่ียวชุมชน 

- โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในปี 2554 

- ดำเนินการเปิดหงอคาขี ่

- การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

นอกจากนี้เทศบาลยังมีภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในย่านเมืองเก่า เช่น การดูแลเรื่อง
ขยะที่เพิ่มขึ้น ความปลอดภัย การจัดทำแผนที่ย่านเมืองเก่า และกิจกรรมอื่น ๆ  รวมทั้งเทศบาลยังร่วมกับชุมชนย่าน
เมืองเก่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมของท้องถิ่น รวมท้ังอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่า ๆ ให้คง
อยู่ สร้างความภูมิใจให้กับคนรุ่นหลัง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม รวมท้ังทำให้มีการรับรู้ถึงกิจกรรมและ
การดูแลย่านเมืองเก่า เป็นส่วนกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นอยากมีส่วนร่วม เพราะต้องการให้ภาพลักษณ์ของย่านเมืองเก่าดี
ขึ้น ส่งผลให้ผู้มาเยี่ยมเยือนมากขึ้น และสุดท้าย ภาพรวมเศรษฐกิจของทุกคนในย่านเมืองเก่าดีขึ้น   

5.2 ผลการศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามจากคนท้องถิ่น 

 ผลการศึกษาพบว่าคนท้องถิ่นในย่านเมืองเก่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.5) ประกอบธุรกิจส่วนตัวข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 62.8 อาศัยในท้องถิ่นนี้ตั ้งแต่กำเนิดร้อยละ 75.6 ตั้งแต่กำเนิด ผู ้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 44.7 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 3 อันดับแรกๆ ได้แก่ธุรกิจ
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ส่วนตัวมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 44.5, พนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 24.2 และประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 20.8 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน (ก่อนหักภาษ)ี มากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 30.6 
ในขณะท่ีร้อยละ 1 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้น้อยกว่า 10,001 บาท 

มุมมองการรับรู้การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและคนทอ้งถิ่นในชุมชนย่านเมืองเกา่ 
จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า   

 มุมมองเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนในท้องถิ่น เห็นว่าการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (M = 8.41, SD = 1.16), เพิ่มโอกาสการจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว (M = 8.41, SD = 1.14), ทำให้คนท้องถิ่นรับรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวในชุมชน (M = 8.41, 
SD = 1.14) 

 การรับรู้ของคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบสูงสุด 3 อันดับแรกคือ มีระดับการรับรู้ด้านมี
การดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ (M = 7.59, SD = 1.37), มีการดูแลในเรื่องความสะอาดและสภาพแวดล้อม
ของชุมชน (M = 7.52, SD = 1.42) และ มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน (M = 7.52, SD = 1.30) 

 การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า คนในท้องถิ่นให้ความสำคัญมากท่ีสุดต่อการมีส่วนร่วมใน
สังคม 3 อันดับแรกได้แก่ เรื่องความสนใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม (M = 8.40, SD = 1.15), ความกระตือรือร้นท่ีจะ
ช่วยเหลือสังคม (M = 8.39, SD = 1.11) และ ความห่วงใยท่ีมีต่อผู้อื่นในสังคม (M = 8.39, SD = 1.17) 

 การสนับสนุนการท่องเที่ยวของคนในท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า คนท้องถิ่นเห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรก
เกี่ยวกับการการสนับสนุนการจัดการท่องเท่ียวได้แก่ ยินดีร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวที่จัดขึ้นภายในท้องถิ่นทุกครั้งท่ีมี
โอกาส (M = 7.92, SD = 1.45), มักให้ความช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในท้องถิ่นกับนักท่องเท่ียวทุก
ครั้งที่มีโอกาส (M = 7.91, SD = 1.45), หากมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ยินดีเข้าร่วมและ/แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่น (M = 7.89, SD = 1.44) 

ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตและความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  

คนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจชีวิตและคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.53 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่นสูงถึง ร้อยละ 64.9 และเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวในท้องถิ่นสูงถึงร้อยละ 69.9  
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ความแตกต่างระหว่างคนที่มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 มุมมองเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า คนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว
จะมีมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ดีและมองว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถสร้างผลกระทบเชิง
บวกให้กับชุมชนมากกว่าคนท่ีไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว 

 ในแง่การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญในเรื่อง“มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน” “มีการจัดการท่ีลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเท่ียว” “มี
การแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว” “เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการ
ท่องเที่ยว”และ “เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยขน์จากการท่องเที่ยว” โดยคนที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่นมีการรับรู้ข้อมูลเหล่านี้มากกว่าคนท่ีไม่มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

 นอกจากนี้ยังพบว่าคนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในสังคมมากกว่า
คนที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวและพบว่าคนที่มีส่วนร่วมยินดีสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบมากกว่าคนท่ีไม่มีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ความแตกต่างระหว่างคนที่อยู่ในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดถึงคนที่ย้ายมาอยู่ภายหลัง 

 มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า คนท่ีพำนักในท้องถิ่นต้ังแต่กำเนิดมีความเห็นด้วย
ว่า การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการยอมรับประสบการณ์ทางสังคมสูงกว่าคนท่ีย้ายมาอยู่ภายหลัง 

 ในเชิงการรับรู้ คนท่ีอยู่ในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดรับรู้ถึงการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์มากกว่าคนท่ีย้ายมาอยู่ทีหลัง และ คนท้องถิ่นด้ังเดิมมีความเห็นว่า การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบช่วยเพิ่ม
โอกาสให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและทำให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและ ทำให้คนท้องถิ่นรับรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวในชุมชนมากขึ้น มากกว่าคนท่ีย้ายมาอยู่ภายหลัง 

 แต่ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการสนับสนุนการจัดกการท่อง
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม (การศึกษา อาชีพและรายได้)  

ในภาพรวมผลการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ของระดับการศึกษาและรายได้ต่อมุมมอง
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในสังคมและการสนับสนุน
การท่องเที่ยว แต่พบว่าอาชีพที่ต่างกันมีมุมมองต่อการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในเรื่อง 
“การช่วยฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว”รวมทั้งมีความเห็นและรับรู ้ต่างกันในเรื่อง "เพิ่มโอกาสให้คน
ท้องถิ่นมีงานทำ" “เพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน” “พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  ให้กับคนท้องถิ่น” “สนับสนุน
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ธุรกิจและ/วิสาหกิจภายในท้องถิ่น” “ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน” “สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขา
เศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว”และ “พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน”   

5.3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามจากผู้มาเยี่ยมเยือนย่านเมืองเก่า 

พฤติกรรมของผู้มาเยี่ยมเยือนย่านเมืองเก่า 

    ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 79.4 เคยมาเยือนเมืองเก่ามาก่อนและเคยมามากว่า  2 ครั้ง ผู้มาเยือนส่วนใหญ่
จำนวนร้อยละ 64 ไม่ค้างคืน  ในขณะท่ีร้อยละ 36 ค้างคืนย่านเมืองเก่า โดยค้างคืนประมาณ 3 วัน 2 คืน ผู้มาเยือนย่าน
เมืองเก่าส่วนใหญ่ใช้เวลาเดินในย่านเมืองเก่า 2 ช่ัวโมง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 41.3 มากับกลุ่มเพื่อน 3-4 คน
ต่อครั้ง รองลงมาคือเดินทางมากับรอบครัวถึงร้อยละ 29 ในขณะที่ร้อยละ 19.3 เดินทางมากับคณะดูงาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้ข้อมูลย่านเมืองเก่าจาก Social Media/Application มากท่ีสุดถึงร้อยละ 39 โดยแบ่งเป็น Facebook 
ร้อยละ 93.7, อื่นๆ ร้อยละ 16.2,  Pan tip ร้อยละ14.9 และ Trip Advisor ร้อยละ 9.5 

การใช้บริการสถานท่ีพักแรมในย่านเมืองเก่าผลข้อมูลพบว่าร้อยละ 88.9 ไม่ได้ใช้บริการสถานท่ีพักแรมในย่าน
เมืองเก่า ขณะท่ีร้อยละ 6.6 พักแรมเป็นจำนวน 2 วัน 1 คืน, ร้อยละ 4.5 พักแรมมากว่า 3 วัน 2 คืน 

การใช้บริการร้านค้าย่านเมืองเก่าผลข้อมูลพบว่าร้อยละ 74.3 ใช้บริการร้านค้าย่านเมืองเก่าและสำหรับงาน
ตลาดคนเดินท่ีจัดในช่วงวันอาทิตย์ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้เวลาเดินเท่ียว/ซื้อของในถนนคนเดินร้อย
ละ 46.82 โดยร้อยละ 29.05 ใช้เวลาเดิน 2 ช่ัวโมง, ร้อยละ 27.93 ใช้เวลาเดิน 3 ช่ัวโมง, ร้อยละ 18.44 ใช้เวลาเดิน 1 
ช่ัวโมง ตามลำดับและร้อยละ 52.64 ไม่ได้ใช้เวลาในถนนคนเดิน  อาจเนื่องจากถนนคนเดินมีเวลาเฉพาะวันอาทิตย์ ถ้า
มาไม่ตรงวันอาทิตย์ก็อาจจะไม่ได้เดินถนนคนเดิน และช่วงท่ีเก็บแบบสอบถามเป็นช่วงการแพร่ระบาด โควิด 19 ทำให้
ไม่มีการจัดงานถนนคนเดิน 

สำหรับการเยี่ยมชมสถานท่ีในย่านเมืองเก่าร้อยละ 52.1 โดยส่วนใหญ่เข้า Street Art ร้อยละ 41.0, เย่ียมชม
พิพิธภัณฑ์ร้อยละ 23, สถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีส ร้อยละ 36 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้เย่ียมชมฐานการเรียนรู้
เมืองเก่าถึงร้อยละ 85.2 เนื่องจากการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้มีการแสดงเป็นรอบ ๆ และอาจจะต้องแจ้งนัดหมาย  

ปัจจัยที่ผู้มาเยือนใช้ตัดสินใจในการเลือก/ไม่เลือกในการร่วมกับกิจกรรมในย่านเมืองเก่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจในการเลือกกิจกรรมโดยคำนึงถึงปัจจัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด 3 อันดับ
แรกได้แก่ คำนึงถึงส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่ท้ิงขยะ ใช้น้ำอย่างประหยัด ลดการใช้พลาสติก/โฟม (M=7.79, SD=1.44) เลือก
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน (M=7.72, SD=1.94) เลือกที่พักแรมที่เป็นมิตรและ
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม (M=7.68, SD=1.97) 
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ความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมเยือนที่ได้รับหลังจากเยี่ยมเยือนย่านเมืองเก่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกมายังย่านเมืองเก่าครัง้นี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.31 ( จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน), ค่า SD = 1.26 

ค่าใช้จ่ายในการมาเยี่ยมเยือนเมืองเก่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียคนละ 1,653.53 บาท โดยแบ่งเป็นค่าท่ีพักเฉล่ีย 838.38, ค่าของท่ีระลึก 
520.86 บาท และ ค่าอาหาร 412.64 บาทและอื่น ๆ ตามลำดับ 

ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมในสังคม และมุมมองต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

ความคิดเห็นและความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบพบว่าผู้มาเยี่ยมเยือนเห็นว่านักท่องเท่ียวควรรู้

คุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว เช่น เคารพต่อวัฒนธรรมท้องถ่ิน ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (M = 8.45, SD = 1.12), 
นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามกฎกติกาหรือข้อกำหนดของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การไม่ส่งเสียงดัง ฯลฯ (M=8.42, SD = 0.94), 
นักท่องเท่ียวควรมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบ (M = 8.42, SD = 1.07), นักท่องเท่ียวควรสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับ

การจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน เช่น คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดจากการท่องเท่ียวของตนเอง ฯลฯ (M = 8.36, 
SD = 1.10) และ นักท่องเที่ยวควรใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เช่น ไม่ใช้เกินกำลังความสามารถในการ

รองรับ ฯลฯ (M = 8.33, SD = 1.16) ตามลำดับ  

การให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในสังคมพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในเรื ่อง การแบ่งปัน
ประสบการณ์ใหม่ให้กับสังคม (M=8.18, SD=1.35), ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม (M=8.13, SD=1.39), 
ความตระหนักต่อเรื่องที่สังคมกำลังกังวลในปัจจุบัน (M=8.11, SD=1.33), ความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นในสังคม (M=8.06, 
SD=1.35) และ ความสนใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม (M=8.04, SD=1.35) 

มุมมองของผู้มาเยือนต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองว่า การท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่เพลิดเพลินผ่าน (M=8.44, SD=1.07), การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการ
ยอมรับประสบการณ์ทางสังคม (M=8.43, SD=1.12), การท่องเที ่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยฟื้นฟูความเสื ่อมโทรม 
(M=8.43, SD=0.09) การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องเท่ียวแสดงพฤติกรรม (M=8.43, SD=0.99) และ การ
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการเคารพกันระหว่างนักท่องเท่ียวกับคนท้องถิ่น (M=8.42, SD=1.14) 
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การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบระหว่างคนที่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่าและคนที่ไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่ามาก่อน (มา
เป็นครั้งแรก) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของอิทธิพลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวระหว่างคนที่เคย
มาเยือนย่านเมืองเก่าและคนที่ไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่ามาก่อน (มาเป็นครั้งแรก)พบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญ ระหว่างนักท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางมาเยือนและไม่เคยเดินทางมาเยือนโดยผู้มาเยือนท่ีไม่เคยมาเท่ียวเมืองเก่า
มาก่อนจะให้ความสำคัญต่อปัจจัยในด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวและ ความท้าทายหรือประสบการณ์
ใหม่ๆ และความปลอดภัยมากกว่าผู้ท่ีเคยมาเท่ียวเมืองเก่าแล้ว 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าระหว่างคนท่ี
เคยมาเยือนย่านเมืองเก่าและคนท่ีไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่าพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวระหว่างคนท่ีเคยมาเยือนย่านเมืองเก่า
และคนท่ีไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความพึงพอใจการท่องเท่ียวระหว่างคนท่ีเคยมาเยือนย่านเมืองเก่าและคนท่ีไม่เคย
มาเยือนย่านเมืองเก่า พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ   

ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนระหว่างคนท่ีเคยมาเยือนย่านเมืองเก่า
และคนท่ีไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบมุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบระหว่างคนที่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า
และคนที่ไม่เคยมาเยือนย่านเมืองเก่า ผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างนักท่องเที่ยวที่เคย
เดินทางมาเยือนและไม่เคยเดินทางมาเยือน ในมุมมองเรื่องการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทาผลกระทบเชิง
ลบ ช่วยให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวระหว่างคนท้องถิ่น ทำให้นักท่องเท่ียวซื้อของท่ีระลึกหรือของ
ฝากที่ผลิตในท้องถิ่น ทำให้นักท่องเที่ยวเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของย่านเมืองเก่า ทำให้นักท่องเที่ยว
สนใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยผู้มาเยือนครั้งแรกมีมุมมองในเรื่องเหล่านี้สูงกว่าคนท่ีมาเท่ียวซ้ำ 

 การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบระหว่างคนที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของอิทธิพลท่ีทำให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวระหว่างคนท่ีอาศัย
อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลในเรื่องความเป็นมิตรของคนท้องถิ่นโดยคนนอกเขตเทศบาลคำนึงถึงความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น
เป็นปัจจัยในการเลือกสถานท่ีมาเยือนมากกว่าคนในเขตเทศบาล 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าระหว่างคนท่ี
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาลโดยคนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลมีการรับรู้ถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือนในย่านเมืองเก่ามากกว่า
คนท่ีอยู่นอกเขตเทศบาล 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าระหว่างคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคมระหว่างคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องการใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยคนท่ี
อยู่นอกเขตเทศบาลใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมมากกว่าคนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบมุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบระหว่างคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาลพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญท่ี ระหว่างคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลใน
เรื่อง การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทาผลกระทบเชิงลบ ทำให้เกิดการยอมรับประสบการณ์ทางสังคม ให้
ประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน ทำให้เกิดการเคารพกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม ช่วยฟื้นฟูความเสื่อมโทรม โดยมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เห็นด้วยกับปัจจัยดังกล่าวข้างต้นสูงกว่าคนท่ีอยู่นอกเขตเทศบาล 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม (อาชีพและรายได้)  

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลท่ีทำให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวจำแนกตามอาชีพและ รายได้ผลการศึกษาพบว่า 
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ในด้านการรับรู้ถึงการจัดการท่องเที่ยวจำแนกตามอาชีพและรายได้ ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติของผู้มาเยือนนเรื่อง "มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือน" และ “เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมกับการจัดการท่องเท่ียว” ในระหว่างกลุ่มท่ีมีระดับอาชีพท่ีต่างกัน แต่ไม่ต่างกันในกลุ่มท่ีรายได้ต่างกัน 

 ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผู้มาเยือนในพฤติกรรมการท่องเท่ียวจำแนกตาม
อาชีพ ในด้าน"ร่วมกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม-ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ" และ “บริจาคเงินเพื่อ
สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม” ในระหว่างกลุ่มที่มีระดับอาชีพท่ีต่างกัน หากจำแนกตามรายได้พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในด้าน "เลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน", “ร่วม
กิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม-ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ” “ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/กติกาของชุมชน 
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เช่น แต่งกายให้เหมาะสม” “เลือกท่ีพักแรมท่ีเป็นมิตรและใส่ใจส่ิงแวดล้อม” “เลือกท่ีพักแรมท่ีเป็นของคนท้องถิ่นและ/
มีการจ้างงานคนท้องถิ่น” และ “ซื้อของที่ระลึกและ/ของฝากที่ผลิตโดยชุมชน” ในระหว่างกลุ่มท่ีมีระดับรายได้ท่ี
ต่างกัน  

 ในด้านความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคมจำแนกตามอาชีพและรายได้ผลการศึกษาพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญในเรื่อง "ความตระหนักต่อเรื่องที่สังคมกำลังกังวลในปัจจุบัน" ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกตา่ง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในสังคมและความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จำแนกตามรายได้ 

ส่วนมุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบจำแนกตามอาชีพและรายได้ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติในเรื่อง "การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณ์ที่เพลิดเพลินผ่าน", “การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบทำให้นักท่องเที่ยวเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของย่านเมืองเก่า” และ การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ทำให้นักท่องเท่ียวซื้อของท่ีระลึกหรือของฝากท่ีผลิตในท้องถิ่น ในระหว่างกลุ่มท่ีมีระดับอาชีพท่ีต่างกัน ผล
การศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของผู้มาเยือนในมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำแนก
ตามรายได้ "การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้นักท่องสนใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน” ในระหว่างกลุ่มที่มีระดับรายได้ท่ี
ต่างกัน 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบและเลือกมาเยี่ยมเยือนย่านเมืองเก่า 

 ผลการศึกษาจากแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบและการ
เลือกมาเยี่ยมเยือน พบว่า “การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม” และ “การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบขณะท่องเที่ยว” ในกรณีของย่านเมืองเก่าพบว่า “พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้มาเยี่ยมเยือน” มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเลือกจุดหมายปลายทาง” ซึ่งหมายความว่า ผู้มาเยือน ที่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จะไม่เลือกมาเยือนย่านเมืองเก่า หรืออาจกล่าวได้ว่า ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อาจจะไม่ใช่
จุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ   

5.4 สรุปผลการศึกษาที่สำคัญในภาพรวม 

 ในกรณีศึกษาของย่านเมืองเก่าภูเก็ตทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ คนในชุมชน และ เทศบาล ต่างมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำอย่างไรให้ชุมชนย่านเมืองเก่าน่าอยู่ ชุมชนน่าเท่ียว สามารถจัดการธุรกิจและชุมชนในรูปแบบ
ที่สามารถอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาเยือนโดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของท้องถิ่น รวมท้ังมีการจัดรูปแบบกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีให้ประโยชน์กับชุมชนและคนท้องถิ่นโดย
มีวัตถุประสงค์ให้มีการพัฒนาพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

ผลการศึกษาพบว่าในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีต้นทุนส่วนเพิ่มที่ต้องแบกรับและ
ผลตอบแทนสุทธิที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานมีมูลค่าเล็กน้อย โดยการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นในระดับผู้ประกอบการ ชุมชน และอปท มีการลงทุนสูงในช่วงแรกในโครงการต่าง ๆ และสามารถสร้างคุณค่าและ
ผลตอบแทนระยะยาวท้ังในรูปแบบท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินซึ่งในท่ีสุดสามารถสร้างผลประโยชน์ท่ีมีคุณค่าและมีอัต
ลักษณ์รวมท้ังสามารถสนับสนุนต่อยอดกิจกรรมของท้องถิ่นนำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่าและดึงดูดผู้มาเยือนได้ในอนาคต 

คนท้องถิ่นในย่านเมืองเก่ามีมุมมองที่ดีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีการรับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้คนใน
ท้องถิ่นยินดีสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวของท้องถิ่นแต่อย่างไรก็ตามมุมมอง การรับรู้และการสนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างคนท่ีอยู่ในท้องถิ่นตั้งแต่กำเนิดและคนท่ีย้ายมาอยู่ทีหลัง อาจกล่าว
ได้ว่าระยะเวลาที่อยูในชุมชนเป็นปัจจัยก่อให้เกิดความผูกพันและส่งผลให้มีมุมมอง การรับรู้และการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในบางเรื่องแตกต่างจากคนท้องถิ่นดั้งเดิมและคนที่ร่วมกิจกรรมของชุมชนก็จะมีมุมมอง การรับรู้และการ
สนับสนุนการท่องเท่ียวในบางเรื่องแตกต่างจากคนท่ีไม่มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนรวมท้ังการประกอบ
อาชีพท่ีแตกต่างกันของคนในชุมชนก็ทำให้มุมมอง การรับรู้และการสนับสนุนการท่องเท่ียวต่างกัน  

การมีส่วนร่วมถือเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น 
(community solidarity) รวมทั้งเป็นปัจจัยก่อให้เกิดความสำเร็จของการท่องเที่ยวในชุมชน (Palangsi, P., 2014) 
รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีส่วนสำคัญในการ ผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารและสร้าง
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จิตสำนึกเพื่อส่วนรวมของชุมชนท่ีจะพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชนนำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคต (Khemnoi, S., 
2011) 

การท่องเที่ยวในชุมชนย่านเมืองเก่านำมาทั้งผลกระทบเชิงบวกและลบให้แก่ชุมชน ทุกภาคส่วนในชุมชนท้ัง
ผู้ประกอบการ ชุมชน และเทศบาลต่างก็คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นพยายามสร้างผลกระทบเชิงบวกให้มากที่สุดและ
ขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต สร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับชุมชนในระยะยาวรวมทั้งสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีและเพลิดเพลินให้กับผู้มาเยือนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ กิจกรรมเปิดบ้าน ถนนคนเดิน รวมทั้งเดิน
เท่ียวชมอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกิส ถือเป็นการเช่ือมโยงกับคนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลจากการร่วมมือมีการวาง
แผนการพัฒนาและการจัดการร่วมกันทำให้ย่านเมืองเก่าเป็นหมุดหมายหนึ่งของผู้มาเยือนทำให้เกิดอาชีพ สร้างโอกาส
ทางธุรกิจ สร้างรายได้รวมถึงคุณภาพที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคนท้องถิ่นดั้งเดิมในย่านเมืองเก่าถือเป็นชุมชนที่เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในยุครุ่งเรืองของเหมืองแร่ คนในท้องถิ่นดั้งเดิมค่อนข้างจะมีสถานะทางเศรษฐกิจดี กิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีทำต่างก็มุ่งหวังให้ย่านเมืองเก่าน่าอยู่และสืบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งต่อรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ในขณะเดียวกัน 
เทศบาลก็มีภาระต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาย่านเมืองเก่าผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเปิดหง่อคากี่ โครงการ
เอาสายไฟฟ้าลงดิน  และมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว เช่นขยะที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้มาเยือนท่ี
เพิ่มขึ้น  

จะเห็นได้ว่าปัจจัยความพร้อมและความร่วมมือกันของผู้ประกอบการ ชุมชนและเทศบาลเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อผู้ประกอบการและคนในชุมชนมีความตระหนักถึงคุณค่าของชุมชน รับรู้ถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน มีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันรวมท้ังยอมแบกรับต้นทุนบางอย่างเพื่อลดผลกระทบทางลบ จะยิ่ง
ทำให้ชุมชนพร้อมที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องนำมาซึ่งการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ Nitikasetsoontorn, S. (2014) ท่ีได้กล่าวว่า ความ
ร่วมมือ ความรับผิดชอบร่วมกัน มีการแบ่งปันทรัพยากร และผลประโยชน์จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที ่ยว
นำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 

ย่านเมืองเก่าเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นอาคารสไตล์ชิโนปุตุกิสที่เป็นเอกลักษณ์ 
อาหารพื้นถิ่น ของท่ีระลึก ศิลปะสตรีทอาร์ท รวมท้ังวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นทำให้นักท่องเท่ียวอยากมาสัมผัสและ
เดินเที่ยว จะใช้เวลาในย่านเมืองเก่าประมาณ  2 ชั่วโมง พฤติกรรมโดยรวมของผู้มาเที่ยวย่านเมืองเก่า จะไม่ได้พัก
โรงแรมในย่านเมืองเก่า (ร้อยละ 88.9) กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการเดินเท่ียวเย่ียมชมสถาปัตยกรรม ถ่ายรูป ซื้อของท่ี
ระลึก และนั่งทานอาหาร ส่วนใหญ่จะไม่ได้ร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของชุมชนเนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ต้องจอง
ล่วงหน้าและมีเป็นรอบ ๆ 

ผลการศึกษาท่ีสำคัญยังพบว่าในกรณีของย่านเมืองเก่าพบว่า “พฤติกรรมท่ีรับผิดชอบของผู้มาเยี่ยมเยือน” มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเลือกจุดหมายปลายทาง” ซึ่งหมายความว่า ผู้มาเยือน ที่มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จะไม่เลือกมาเยือนย่านเมืองเก่า อาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูเก็ตส่วนใหญ่
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ต้องการมาเท่ียวทะเล ย่านเมืองเก่าเป็นเพียงหนึง่หมุดหมายท่ีต้องแวะสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย จึงไม่ได้เน้นเกี่ยวกับ
การร่วมกิจกรรม อย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลและความรู้กับผู้เยี่ยมเยือนเป็นปัจจัยที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมเยือนมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาของย่านเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นจุดหมายการเดินทางนึงของผู้มาเยือน 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นทางเลือกนึงที่จะพัฒนาสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมทั้งด้าน ผู้ประกอบการ ชุมชุน และภาครัฐ มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

- การสื่อสาร การจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมถึงความรู้สึกในการเป็นเจ้าบ้านและหวงแหน
วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดความร่วมมือในชุมชนและส่งผลให้เกิดการพัฒนาใน
รูปแบบของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในท่ีสุด 

- การที ่ทุกภาคส่วนมีความเข้าถึงบริบทของการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั ้งคนท้องถิ่นว่าจะร่วมสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีให้กับนักท่องเท่ียว โดยเช่ือมต่อภาคีในท้องถิ่น 

- นักพัฒนาควรเข้าใจถึงบริบทของการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท่ีคำนึงถึงผลกระทบจากการท่องเท่ียวเป็น
หลัก (สร้างผลกระทบเชิงบวกให้มากที่สุดและลดผลกระทบเชิงลบ) ความสำเร็จของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ไม่ได้มีปัจจัยเพียงแค่ “ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” แต่นักพัฒนาควรเข้าใจถึง
ศักยภาพของชุมชน รวมท้ังปัจจัยและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โมเดลการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท่ีประสบ
ความสำเร็จ ต้องอาศัยการบริหารจัดการและให้โอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งมีการตั้งกฎระเบียบร่วมกับในชุมชน เพื่อให้
นักท่องเท่ียวปฏิบัติ 

- การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะประสบความสำเร็จ นักพัฒนาควรคำนึงถึง การเพิ่มผลประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจแก่ชุมชน รวมท้ังเจ้าของสถานท่ีอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ  

- และจำหน่ายสินค้า (ซึ่งบริบทของการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ อาจจะไม่ตอบโจทย์ในบริบทของ
ย่านเมืองเก่าท้ังหมด เนื่องจาก คนท้องถิ่นแต่เดิมในย่านนี้ มักจะเป็นผู้มีอันจะกินด้ังเดิม) นอกจากนี้ควรมี
การส่งเสริมให้เกิดความหลากหลาย 

- การพัฒนาในทิศทางใดก็ตาม นักพัฒนาควรคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เดิมของพื้นท่ี อนุรักษ์และส่งทอดประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น  และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว สำหรับกรณีศึกษา
ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตในบริบทของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตอาจจะไม่ใช่
จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตามผลการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ในย่านเมืองเก่านักท่องเที่ยวโดยทั่วไปบางครั้งยังไม่
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สามารถเข้าถึงเนื่องจากต้องมีการจองล่วงหน้าและนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวมักเป็นกลุ่มที่มา
เป็นหมู่คณะและเป็นกลุ่มท่ีศึกษาดูงาน 

 
การมีส่วนร่วมและความตระหนักต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆอย่างรับผิดชอบของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น

ผู้ประกอบการ คนในชุมชน รวมท้ังองค์กรปกครองฃองส่วนท้องถิ่นเป็นส่ิงสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 
หรือโครงการ ต่าง ๆตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการลด
ผลกระทบเชิงลบและพยายามเพิ่มผลกระทบเชิงบวกโดยชุมชนจะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่ง
ต้องการการมีส่วนร่วมของบุคคล ในชุมชน ท่ีจะเป็นผลให้การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจาก
การสัมภาษณ์ชุมชนย่านเมืองเก่าพบว่าคนท้องถิ่น มีความตระหนักในคุณค่าของมรดกทาง วัฒนธรรมและคุณค่าของ
สถาปัตยกรรมชิโนโปตุกิสของชุมชนในระดับสูงมาก ในส่วนนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ควรส่งเสริมให้ เกิดความรู้สึกรัก
หวงแหนและเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสร้าง ความตระหนักต่อคนในชุมชนว่า
การดูแลรักษามรดกของชุมชนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในชุมชนไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือ
เทศบาลเท่านั้น ชุมชนควรส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆท่ีสร้างผลกระทบทางบวกให้มากท่ีสุดและ
ลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า รวมทั้งมีการจัดการธุรกิจในรูปแบบที่ให้ประโยชน์ต่อคน
ท้องถิ่น ทรัพยากร ธุรกิจและส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนรับผิดชอบซึ่งจะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่าน
การท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่า  สร้างประสบการณ์ท่ีเพลิดเพลินให้กับนักท่องเท่ียวโดยเช่ือมโยงกบัคนท้องถิ่น วัฒนธรรม
ด้ังเดิมของย่านเมืองเก่า เปล่ียนการมาเท่ียวเมืองเก่าท่ีมาช่ืนชมเพียงสถาปัตยกรรมและถ่ายรูปแต่เพียงอย่างเดียวเป็น
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆท่ีสามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกัน 

ในสวนของคนในชุมชนและผู้ประกอบการในชุมชนควรมีการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว
ในท้องถิ่นร่วมกัน จะเห็นได้จากผลการศึกษาพบว่าคนทีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่นจะมีมุมมอง การรับรู้ 
และการให้ความสำคัญต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบต่างจากคนท่ีไม่มีส่วนร่วม จากเหตุผลท่ีกล่าวข้างต้น คนในย่าน
เมืองเก่าดั้งเดิมค่อนข้างมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมีธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในย่านเมืองเก่าดังนั้นจึงมีบางกลุ่มที่อาจจะ
ไม่ได้มีส่วนร่วมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการบางส่วนในย่านเมืองเก่าไม่ได้
เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิมแต่ได้ย้ายมาอยู่และประกอบธุรกิจในย่านนี้เป็นเวลานานแต่ผลการศึกษาพบว่ามุมมองและการ
รับรู้ต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบยังน้อยกว่าคนท้องถิ่นด้ังเดิม ดังนั้นจะต้องมีการส่ือสารรวมท้ังมีกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการทำงาน เน้นการทำงานกับกลุ่มใหญ่มากกว่าการทำงานกับบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนี่งในชุมชน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. เทศบาลและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรร่วมกันผลักดัน  เรื ่องการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยมีการกำหนดนโยบายและทิศทางที ่ชัดเจน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการ 
ท่องเท่ียวชุมชนไม่น้อยกว่าการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลอื่น ๆ 

ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐโดยเทศบาลนครภูเก็ตควรมีการบรรจุการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบไว้ในแผนงาน 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวในย่านเมือง
เก่า มีการนำภาษีท่ีได้จากการท่องเท่ียวนำไปใช้เพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาการท่องเท่ียวย่านเมือง
เก่าจังหวัดภูเก็ตแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากพื้นท่ีอื่นโดยการพัฒนาในพื้นท่ีนี้คนในพื้นท่ีต้องการคงไว้ซึ่งความเป็น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมด้ังเดิม และคนท้องถิ่นดังเดิมในย่านนี้ส่วนใหญ่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ต้องการอนุรักษณ์
สถาปัตยกรรมดั้งเดิมคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของย่านเมืองเก่าในอดีต แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักกับกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สร้างประสบการณ์ร่วมกันกับนักท่องเที่ยว  ดังนั้นควรเพิ่มความตระหนักและการรับรู้ถึงกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ี
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบและผลระยาวของการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบซึ่งจะเป็นแนวทางใน
การทำให้ย่านเมืองเก่ามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นหมุดหมายของนักท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในอนาคต 

2. ควรมีการประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วนรวมทั้งเทศบาลใน เรื่องแนวทางการพัฒนาการ ท่องเที่ยวอยา่ง
รับผิดชอบที่เหมาะสมกับชุมชนย่านเมืองเก่า และควรพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการ 
ท่องเท่ียวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และอย่างเป็นระบบ  

3. ควรร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถและสนับสนุนการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในชุมชน
ย่านเมืองเก่าท้ังในระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง  

4. ควรมีแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แนวคิดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบให้กับทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการและหน่วยงานบางหน่วยงานยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ที่ชัดเจนและเป็น 
แนวทางเดียวกัน ซึ่งหากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนมีความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการ
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบจะเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว 
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