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โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณ วช. ที่สนับสนุนทุนวิจัย และขอบคุณแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)  
ด้านสงัคม แผนงานคนไทย 4.0 ศ.ดร.ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด ประธานอำานวยการแผนงานคนไทย 4.0  
ที่ให้โอกาสและคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทีมวิจัยเสมอมา ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ คุณธเนศ วรศรัณย์ และ
คุณชัชวาล ม่วงพรวน สำาหรับข้อเสนอแนะในการดำาเนินโครงการ และในการปรับปรุงรายงาน 
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงาน 
คนไทย 4.0 ที่อำานวยความสะดวก และช่วยประสานงานในเรื่องต่างๆ ทำาให้การดำาเนินงานวิจัย
ครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

ขอขอบคุณ ผู้ประกอบการ แกนนำาและตัวแทนชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจ ตลอดจน 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และจังหวัดเลย ที่กรุณา
เสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล โดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจที่พักแรมและ 
ร้านอาหารในพ้ืนท่ีทั้ง 3 จังหวัด ท่ีกรุณาให้รายละเอียดของข้อมูลรายรับและค่าใช้จ่ายในการ 
ดำาเนินงาน ขอบคุณเทศบาลตำาบลเชียงคาน และองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำานักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท. 5) ที่กรุณาแบ่งปันข้อมูล และให้โอกาส 
ทีมวิจัยได้เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว

อนึ่ง คณะผู้วิจัยหวังว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ 
ศึกษาต่อไป สำาหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น คณะผู้วิจัยขอน้อมรับ และยินดีรับฟัง 
คำาแนะนำาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 

คณะวิจัย

มิถุนายน 2565
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บทสรปุผู้้�บรหิาร

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism: RT) เป็นหนึ่งในรูปแบบ 
การท่องเท่ียวท่ีมีบทบาทสำาคัญท่ีจะทำาให้จุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวมีความย่ังยืน และยังเป็น 
ส่วนหนึ่งของการเดินทาง (journey) มุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable tourism) ดังนั้น
แนวนโยบายการสง่เสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบจึงเป็นหนึง่ในแนวทางทีจ่ะนำาพา
การทอ่งเทีย่วไทยไปสูก่ารเพ่ิมคุณค่าใหก้บัผลิตภัณฑ ์(และ/กจิกรรม) การทอ่งเทีย่ว และความยัง่ยนื 
ของการทอ่งเทีย่วไทยในอนาคต ซ่ึงการออกแบบและการวางแนวนโยบาย มาตรการ และการปฏบิตั ิ
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจำาเป็นต้องมีความเข้าใจถึงผลของการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังในส่วนของภาคธุรกิจ ชุมชน และผู้เย่ียมเยือน  
รวมทั้งจำาเป็นต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์สำาหรับประกอบการวางนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง  
รายงานฉบบันีจึ้งมีวตัถปุระสงค์หลักท่ีจะศกึษาถงึผลของการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 
ที่มีต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว 
ในการศึกษาทั้งทางด้านอุปทานและอุปสงค์ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

การศึกษาทางด้านอุปทานจะทำาให้ทราบต้นทุน-ผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้มีส่วนได้ 
สว่นเสยีกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ รวมถงึผลทีมี่ตอ่คุณภาพชวีติของคนทอ้งถิน่  
และการสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่น ส่วนการศึกษาด้านอุปสงค์จะทำาให้ทราบ
ในเบื้องต้นถึงคุณค่าและมูลค่าท่ีนักท่องเท่ียวให้กับผลิตภัณฑ์ (และ/กิจกรรม) การท่องเที่ยว 
(อย่างรับผิดชอบ) และปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบในขณะที่ 
ท่องเที่ยว รวมถึงการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือจุดหมายปลายทางที่มี 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นสารสนเทศสำาคัญสำาหรับใช้ประกอบ
การกำาหนดนโยบาย และมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
และการดำาเนินการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่จะนำาไปสู่การเพ่ิมคุณค่าให้กับ 
การทอ่งเทีย่วไทย และยงัสง่ผลตอ่เนือ่งตอ่การเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการทอ่งเทีย่ว 
ของไทย รวมถึงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทยในอนาคต
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1. ผลของการจัดัการอย่่างรบัผิดชอบท่ี่�ม่ีต่่อผ้�ประกอบการ

ผู้ประกอบการโรงแรมประเภทบูติกโฮเทลท่ีเป็นกรณีศึกษาดำาเนินกิจกรรมหลักท่ีสำาคัญ  
3 กิจกรรม ที่เข้าข่ายและเป็นไปตามแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ซ่ึง
สามารถช่วยประหยัดต้นทุนในการดำาเนินงาน กิจกรรมหลักทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ การประหยัด
พลังงานไฟฟ้า การประหยัดการใช้น้ำา และการลดการใช้พลาสติกภายในโรงแรม โดยการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าดำาเนินการโดยการเปลี่ยนหลอดไฟมาเป็นหลอดแบบ LED การใช้ระบบพลังงาน
ไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ในการให้แสงสว่างในพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น ลานจอดรถ สวน พ้ืนที่โล่ง 
ทีอ่ยูน่อกหอ้งพัก เป็นตน้ กจิกรรมเหลา่นีส้ามารถชว่ยลดตน้ทนุการดำาเนนิงานใหก้บัผูป้ระกอบการ 
ได้ประมาณ 3.24-4.57 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน ขณะที่กิจกรรมการประหยัดน้ำาที่ส่วนใหญ่ 
จะเป็นการเปลี่ยนมาใช้ชักโครกและก๊อกน้ำาแบบประหยัด รวมถึงการขอความร่วมมือให้ผู้เข้าพัก 
ใชผ้า้เชด็ตวัซ้ำา (มีผูใ้หค้วามรว่มมือไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของผูเ้ขา้พักทัง้หมด) กจิกรรมเหลา่นีส้ามารถ
ช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ 1.08-1.37 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน สำาหรับการลดการใช้พลาสติกที่เป็น
สว่นหนึง่ของการจัดการและการดูแลสิง่แวดล้อมเป็นอีกหนึง่กจิกรรมทีส่ามารถทำาใหผู้ป้ระกอบการ 
ลดต้นทุนได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนขวดน้ำาที่ให้บริการในห้องพักจากขวดพลาสติกมาเป็นขวดแก้ว 
จะสามารถช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ 1.28-1.96 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน ดังนั้น การดำาเนินกิจกรรม
ทั้ง 3 กิจกรรม จะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้ประมาณ 5.60-7.90 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน  
โดยความแตกต่างของต้นทุนที่ประหยัดได้จะขึ้นอยู่กับขนาดของโรงแรมและอัตราการเข้าพัก 
(occupancy rate)

สำาหรับกิจกรรมที่ผู้ประกอบการโรงแรมต้องแบกรับภาระต้นทุนเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่ 
จะเป็นเรือ่งของการจัดการขยะทีต่อ้งจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมในการจัดเกบ็ขยะใหก้บัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอัตราที่แตกต่างกัน (ประมาณ 150-250 บาท/เดือน) ซึ่งผู้ประกอบการจะมีต้นทุน 
เพ่ิมขึน้ประมาณ 0.26-0.34 บาท/ผูเ้ขา้พัก 1 คน (ผูเ้ขา้พัก 1 คน จะกอ่ขยะประมาณ 0.50 กโิลกรมั) 
สว่นเรือ่งการจัดการน้ำาเสยี โรงแรมสว่นใหญ่จะมีการวางถงับำาบดัน้ำาเสยี (ถงัแซท) มาตัง้แตเ่ริม่ตน้ 
ก่อสร้างโรงแรม และยังไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการหรือบำาบัดน้ำาเสีย นอกจากนี้ กิจกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการอนรุกัษ ์เชน่ การอนรุกัษค์วามเป็นบา้นไม้เกา่ เป็นตน้ ยงัเป็นอีกหนึง่กลุ่มกจิกรรม
ที่ทำาให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มขึ้น

อยา่งไรกต็าม การดำาเนนิการอยา่งรบัผดิชอบของโรงแรมยงัได้ชว่ยสรา้งผลประโยชน์
เชงิคุณค่าในระยะยาวใหก้บัโรงแรม โดยการดำาเนนิการดังกล่าวจะชว่ยทำาใหโ้รงแรมมีภาพลักษณ ์
ทีดี่ขึน้ในเรือ่งของความเป็นโรงแรมสเีขยีวหรอืโรงแรมทีมี่ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
ซึ่งสามารถนำามาสร้างมูลค่าได้ในอนาคต
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ตารางท่� 1 ผู้ลของกิิจกิรรมกิารดำำาเนิินิงานิอย่่างรับผิู้ดำชอบของโรงแรมบ้ติกิโฮเทลท่�เป็นิ 
กิรณ่ีศึกิษา

กิจกรรม ต้นทุนท่ีลดลงเฉล่ีย (บาท/ผู้เขา้พัก 1 คน)
1. การประหยัดพลังงาน 3.24-4.57
2. การประหยัดน�า 1.08-1.37
3. การจดัการและการดแูลส่ิงแวดล้อม 1.28-1.96

รวมทัง้ 3 กิิจกิรรม 5.60-7.90
ต้นทนุท่ีเพ่ิมขึ้นจากการจดัการขยะ (บาท/ผู้เขา้พัก 1 คน) 0.26-0.34

2. ผลของการจัดัการอย่่างรบัผิดชอบท่ี่�ม่ีต่่อชมุีชน

ชุมชนท่องเที่ยวที่มีการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ จะได้รับผลประโยชน์ในเบื้องต้นจากการเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจลงสู่ 
ชุมชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น 
การให้บริการที่พักแรม การขายอาหารและเครื่องด่ืม การขายของที่ระลึก การขายกิจกรรม 
การทอ่งเทีย่วในชมุชน เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงักอ่ใหเ้กดิการรวมกลุ่มกนัภายในชมุชนเพ่ือมาดำาเนนิ
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาตลาดดูงานเป็นสำาคัญ

นอกจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ผลการประเมินราคาเงา (shadow price) 
ยังพบว่า เพ่ือให้ความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถิ่นคนหนึ่งที่ซ่ึงไม่ได้มีส่วนร่วมและรับรู้ถึง 
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นของตนเองเท่ากับคนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมและ 
รับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นของตนเองต้องชดเชยด้วยรายได้
ประมาณ 11,000 และ 8,200 บาท/เดือน ตามลำาดับ หรอือาจกล่าวได้วา่ ราคาเงาของการทีค่นทอ้งถิน่ 
มีสว่นรว่มและรบัรูถ้งึการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบในทอ้งถิน่ของตนเองมีค่าประมาณ 
11,000 และ 8,200 บาท/เดือน ตามลำาดับ

นอกจากนี้ การที่คนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (วัดผ่านความพึงพอใจต่อ 
คุณภาพชีวิต) ช่วยกระตุ้นให้คนท้องถิ่นมีการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ในทอ้งถิน่ตนเองเพ่ิมขึน้ เชน่เดียวกบัการใหข้อ้มูลกบัคนทอ้งถิน่เกีย่วกบัการจดัการและดำาเนนิงาน 
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น

สำาหรับกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงจากกรณีศึกษาที่เทศบาลตำาบล
เชียงคาน พบว่า เทศบาลฯ มีการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบใน 3 เรื่องสำาคัญ ได้แก่ การจัดการและการดำาเนินงานเกี่ยวกับชุมชน การจัดการขยะ 
และการดูแลในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ ที่มักเกี่ยวข้องกับการดูแลสาธารณูปโภคและ 
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ความปลอดภัย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียว  
ทัง้นี ้การจัดการขยะถอืเป็นภาระทางด้านงบประมาณทีส่ำาคัญทีเ่ทศบาลฯ ตอ้งแบกรบั โดยจากการ
ประมาณการ พบวา่ พ.ศ. 2562 เทศบาลฯ ตอ้งแบกรบัภาระด้านงบประมาณในการจดัการขยะทีเ่กดิ
จากนกัทอ่งเทีย่วประมาณ 0.47 บาท/คน (นกัทอ่งเทีย่ว 1 คน จะกอ่ขยะประมาณ 0.60 กโิลกรมั/คน)  
ซ่ึงจากจำานวนนักท่องเที่ยว 1.12 ล้านคน ใน พ.ศ. 2562 เทศบาลฯ ต้องใช้งบประมาณถึง  
0.49 ล้านบาท (หรือประมาณร้อยละ 28 ของงบประมาณรายจ่ายงานกำาจัดขยะมูลฝอยและ 
สิง่ปฏิกลูทีเ่ป็นงบดำาเนนิการ) ในการจัดการกบัขยะประมาณ 663.24 ตนั (หรอืประมาณรอ้ยละ 28.37  
ของปริมาณขยะทั้งหมดที่เทศบาลฯ จัดเก็บได้)

3. ผลของการจัดัการอย่่างรบัผิดชอบท่ี่�ม่ีต่่อผ้�เย่่�ย่มีเยื่อน

การเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) ของผู้เยี่ยมเยือน ณ จุดหมาย
ปลายทางของการทอ่งเทีย่วทีไ่ปเยอืนทำาใหผู้เ้ยีย่มเยอืนได้รบัความพึงพอใจในการไปเยอืนจุดหมาย 
ปลายทางของการทอ่งเทีย่วเพ่ิมขึน้ ซ่ึงจากผลการประเมินราคาเงา (shadow price) ทำาใหท้ราบวา่  
เพ่ือให้ความพึงพอใจในการไปเยือนเชียงคานของผู้เยี่ยมเยือนคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปเดินถนนคนเดิน
เชียงคานเท่ากับผู้เยี่ยมเยือนท่ีไปเยือนเชียงคานแล้วได้เดินเยี่ยมชมหรือซ้ือของในถนนคนเดิน
เชียงคาน ต้องชดเชยด้วยจำานวนเงินประมาณ 2,500 บาท/คน/ทริป หรืออาจกล่าวได้ว่า ราคาเงา 
ของการเดินเยีย่มชมหรอืซ้ือของในถนนคนเดินเชยีงคานมีค่าประมาณ 2,500 บาท/คน/ทรปิ ในขณะที ่
การเดินเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนจะมีราคาเงาประมาณ 2,220 บาท/คน/ทริป (สำาหรับ
กรณีชุมชนเชียงคาน) และ 1,200 บาท/คน/ทริป สำาหรับกรณีชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต

นอกจากนี้ การที่ผู้เยี่ยมเยือนมีความพึงพอใจในการมาเยือนเพ่ิมขึ้นยังมีผลทำาให้ 
ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบในขณะที่ท่องเที่ยว และมีผลต่อการเลือกจุดหมายปลายทาง 
เช่นเดียวกับ การมีส่วนร่วมในสังคม และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ของจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน ที่ซึ่งเป็นอีกสองสิ่งสำาคัญที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรม 
ที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือนเม่ือไปเยือนจุดหมายปลายทาง และยังมีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
จุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวของตนเอง

4. ข�อเสนอแนะ

1) ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจทางธุรกิจที่เพียงพอในการ
จูงใจให้ภาคธุรกิจที่สนใจหันมาจัดการและดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
เช่น การกำาหนดระเบียบราคาในการเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการให้มีระดับราคาสูงขึ้น 
หากเลือกใช้บริการธุรกิจที่พักหรือร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน green hotel หรือ  
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green restaurant หรอืมีการจัดการและการดำาเนนิงานตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ  
การลดค่าไฟฟ้าและ/ค่าน้ำาประปาให้กับสถานประกอบการหากมีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
และการใช้น้ำา เป็นต้น

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงผลประโยชน์ 
ทีเ่กดิขึน้ในระยะยาวจากการจดัการและการดำาเนนิงานตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ
ให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการและ 
การดำาเนนิงานทีน่ำามาสูค่วามรบัผดิชอบทีมี่ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การจัดหาแหล่งสนิเชือ่ 
ดอกเบี้ยต่ำาให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดการและดำาเนินงานตามแนวทางดงักล่าว โดยเฉพาะ 
ในเร่ืองของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การประหยัดการใช้น้ำา และการดูแลและการจัดการส่ิงแวดล้อม  
ที่ต้องมีการลงทุนในระยะแรกค่อนข้างสูง

3) ควรปรับปรุงและออกกฎหมายที่ให้อำานาจกับหน่วยงานและ/องค์กรท้องถิ่น  
(เชน่ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่) ในการจัดเกบ็ค่าธรรมเนยีมการกอ่ขยะและการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรพัยากรทอ้งถิน่ของการท่องเทีย่ว เพ่ือนำารายรบัดังกลา่วมาใชใ้นการจัดการขยะ และดูแลพัฒนา
สาธารณูปโภค รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

4) การสนับสนุนและดำาเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรเป็นไปในลกัษณะของการเสรมิใหช้มุชนมีทุนสงัคมทีเ่ขม้แขง็มากขึน้ ผา่นการทำางานรว่มกนัใน
ลกัษณะของการเป็นเครอืขา่ยเชือ่มโยงกนัแทนการทำางานเป็นกลุม่หรอืแบง่แยกการทำางานภายใน
ชุมชนเดียวกัน

5) หากต้องการกระตุ้นให้คนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการ 
ทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของทอ้งถิน่ ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งควรเปิดโอกาสและจัดเวทใีหค้นทอ้งถิน่
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการและการดำาเนินงาน รวมทั้งการให้ข้อมูลกับคนท้องถิ่นเกี่ยวกับ 
การจัดการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบในทอ้งถิน่อยูเ่สมอ โดยเฉพาะในเรือ่งของการใหข้อ้มูลเกีย่วกบั 
การดูแลแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

6) การรับรู้เกี่ยวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวและการรับรู้เกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ของจุดหมายปลายทาง จะช่วยให้ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบในขณะที่ไปเยือนจุดหมาย 
ปลายทาง และยงัมีผลตอ่การเลอืกจุดหมายปลายทางทีมี่การจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ  
ดังนัน้ ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งจึงควรมีการจดัทำาและเผยแพรช่ดุขอ้มูลดังกล่าวในรปูแบบทีห่ลากหลาย 
เช่น คลิปวิดีโอ การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย (social media) การใช้อินฟูลเอนเซอร์ 
(influencer) ฯลฯ ที่สามารถสื่อสารได้โดยตรงกับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ เป็นต้น 
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บทคััดำย่่อ

รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
ที่มีต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวในการ
ศึกษาทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และประยุกต์ใช้วิธีการศึกษา
ที่สำาคัญ 3 วิธี ได้แก่ การประเมินต้นทุน-ผลตอบแทนตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ 2) การประเมิน
ราคาเงาตามแนวคิด life satisfaction approach (LSA) และ 3) การประยกุตใ์ชส้มการโครงสรา้ง 
(structural equation model: SEM) ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจำาลอง

ผลการศึกษาพบว่า การจัดการอย่างรับผิดชอบช่วยลดต้นทุนการดำาเนินงานให้กับ 
ผูป้ระกอบการโรงแรมประเภทบตูกิโฮเทล โดยเฉพาะกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
การใชน้้ำา และการลดการใชพ้ลาสตกิ ซ่ึงสามารถลดตน้ทนุได้ประมาณ 3.24-4.57, 1.08-1.37 และ 
1.28-1.96 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน ตามลำาดับ ขณะที่การจัดการขยะจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  
โดยมีตน้ทนุเพ่ิมขึน้เฉลีย่ประมาณ 0.26-0.34 บาท/ผูเ้ขา้พัก 1 คน เชน่เดียวกบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการอนุรักษ์ เช่น การอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการอย่าง
รับผิดชอบของโรงแรมช่วยสร้างผลประโยชน์เชิงคุณค่าในระยะยาวในเชิงของภาพลักษณ์ของ 
การเป็นโรงแรมสีเขียวหรือโรงแรมที่มีความผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถนำามา 
สร้างมูลค่าได้ในอนาคต

สำาหรับชุมชนได้รับประโยชน์หลักจากการเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจลงสู่
ชมุชนในรปูแบบตา่งๆ เชน่ โอกาสทางธรุกจิ การจา้งงาน เป็นตน้ ขณะทีค่นทอ้งถิน่ทีมี่สว่นรว่มและ
รับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (มีราคาเงา) และ
ยนิดีสนบัสนนุการจัดการการท่องเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ ขณะทีอ่งค์ปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งแบกรบั 
ภาระด้านงบประมาณในการจัดการขยะทีเ่กดิจากทอ่งเทีย่ว (0.60 กโิลกรมั/คน หรอื 0.47 บาท/คน)  
รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย และโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนผู้เยี่ยมเยือนได้ความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว  
(อย่างรับผิดชอบ) โดยผู้เยี่ยมเยือนยินดีใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นให้กับความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้นจากการร่วม
กิจกรรมดังกล่าว (มีราคาเงา) และความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นยังมีผลทำาให้ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรม
ที่รับผิดชอบในขณะที่ท่องเที่ยว และมีผลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
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การศึกษาน้ีได้ให้ข้อเสนอแนะบางประการเพ่ือการขยายแนวทางการจัดการการท่องเท่ียว 

อย่างรับผิดชอบให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยภาครัฐควรมีนโยบายที่สร้างแรงจูงใจทางธุรกิจให้กับ 
ผูป้ระกอบการ รวมถงึการใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจกบัผูมี้สว่นได้สว่นเสยีในจดุหมายปลายทาง 
ของการท่องเที่ยวในเรื่องผลในระยะยาวที่เกิดจากการจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง 
รบัผดิชอบ รวมถงึการจัดทำาและเผยแพรช่ดุขอ้มูลเกีย่วกบัการดูแลและการดำาเนนิงานของจดุหมาย 
ปลายทางของการท่องเที่ยวที่เป็นไปตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในรูปแบบที่ 
หลากหลายเพื่อให้สามารถสื่อสารได้โดยตรงกับนักท่องเที่ยวและ/คนที่สนใจ 
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ABSTRACT

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

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

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

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

responsible tourism management. The government should have policies that create 
business incentives for entrepreneurs, including, educating, and creating understanding  
among tourism destination stakeholders on the long-term effects of responsible tourism  
management. The dissemination of information in accordance with responsible 
tourism guidelines is the key. This should be communicated directly to tourists and 
interested parties. 
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 บทท่� 1

บที่นำา

1.1 คัวามสำาคััญและท่�มาของปัญหา

การพัฒนาการทอ่งเท่ียวของไทยในชว่งกวา่ทศวรรษทีผ่า่นมา (กอ่นเกดิการระบาดของ
โรคโควิด-19) ประสบความสำาเร็จอย่างเด่นชัดในด้านการเพิ่มขึ้นของรายรับและขีดความสามารถ 
ในการแขง่ขนั ซ่ึงจะเหน็ได้จากการเพ่ิมขึน้ของจำานวนและรายรบัจากการทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะในกลุม่
นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีไ่ทยสามารถกา้วสูก่ารเป็นหนึง่ในสีป่ระเทศทีมี่รายรบัจากนกัทอ่งเทีย่ว 
ชาวต่างชาติมากที่สุดในโลก (UNWTO, 2020) ขณะเดียวกัน ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวยังกลาย
มาเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจสำาคัญของไทยทั้งในแง่ของการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการจ้างงาน  
โดยใน พ.ศ. 2562 ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมภายในประเทศ และการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 12 ของการจ้างงาน 
ทั้งหมด (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) อย่างไรก็ตาม ดัชนีความสามารถในการ
แข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI)  
ที่รายงานโดย World Economic Forum (WEF) แสดงให้เห็นว่า กว่าทศวรรษที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2552) การท่องเที่ยวไทยยังคงมีปัญหาในเรื่องความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคม-วัฒนธรรม และความปลอดภัยภายใน
ประเทศ (WEF, 2009; 2019) ขณะที่การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ใน พ.ศ. 2563 
แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของไทยในการพึ่งพาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพึ่งพา
ตลาดต่างประเทศที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 71 (WTTC, 2020)

การพัฒนาการทอ่งเทีย่วทีย่ัง่ยนื (sustainable tourism) เป็นหนึง่ในเป้าหมายสำาคัญ
ทัง้ในระดับนานาชาตแิละระดับชาต ิโดยการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวเป็นการคำานงึถงึผลกระทบ 
จากการทอ่งเทีย่วทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต และการตอบสนองความตอ้งการของผูมี้สว่นได้สว่นเสยี 
บนพื้นฐานของการเพิ่มผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (UNEP and UNWTO, 2005)  
ขณะเดียวกนักต็อ้งลดผลกระทบเชงิลบทีอ่าจเกดิขึน้จากการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว หรอือาจกล่าวได้วา่  
ความยั่งยืนของจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวสามารถเกิดขึ้นได้หากมีการพัฒนา 
การท่องเที่ยวที่ให้ความสำาคัญกับการสร้างสมดุลในสามมิติที่สำาคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ
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สิ่งแวดล้อม (Dredge, 2008; Mathew and Sreejesh, 2017) สำาหรับประเทศไทยการสร้าง 
ความย่ังยืนให้กับการท่องเท่ียวถูกกำาหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2560-2564) ต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) 
ทีไ่ด้มีการระบเุป็นเป้าหมายในยทุธศาสตรท์ี ่4 ทีว่า่ด้วยการบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
โดยเนน้ไปทีมิ่ตสิงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยหวงัวา่การทอ่งเทีย่วของประเทศไทยจะเป็นอุตสาหกรรม
ที่เน้นคุณค่า มีความสามารถในการปรับตัว เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมในสังคม 
รวมทั้งมุ่งหวังที่จะสร้างพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร่งให้กับการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย นอกจากนี้  
การพัฒนาการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนอาจเป็นหนึ่งในแนวทางที่หลายประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง 
ของการท่องเที่ยวจะนำามาใช้และให้ความสำาคัญมากขึ้นหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19  
โดยเฉพาะในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวโน้ม
สำาคัญของการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้หากพิจารณาตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว
อยา่งยัง่ยนืมีเป้าหมายทีต่อ้งการใหเ้กดิสวสัดิการสงูสดุ (welfare maximization) กบัสงัคม (Diallo, 
Diop-Sall, Leroux and Valette-Florence, 2015; Zhang, 2016; Prince and Ioannides, 2017; 
Zagonari, 2019) ซึง่จะเกดิขึน้เม่ือราคาซือ้ขายบรกิารทอ่งเทีย่วอยู ่ณ ระดับดุลยภาพ (equilibrium) 
และแสดงให้เห็นถึงการจัดการการท่องเท่ียวท่ีมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
พบได้ในกรณีตลาดแข่งขันสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของไทยไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไข 
ในอุดมคติดังกล่าว ราคาของบริการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นไม่ได้สะท้อนถึงต้นทุนทั้งหมด เนื่องจาก
มีผลกระทบเชิงลบ (negative impact) หรือผลกระทบภายนอก (externalities) ที่เป็นต้นทุนของ 
การทอ่งเทีย่ว ซ่ึงไม่ได้รวมอยูใ่นตน้ทนุเอกชน (private cost) ของผูมี้สว่นได้สว่นเสยี หมายความวา่  
ราคาของบริการท่องเที่ยวในกรณีดังกล่าวไม่เท่ากับต้นทุนสังคม (social cost) อย่างไรก็ตาม  
หนึง่ในแนวทางทีส่ามารถลดผลกระทบเชงิลบ (minimize negative impacts) ของการทอ่งเทีย่ว คือ 
การจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism: RT) ที่เป็นหนึ่งใน 
การทอ่งเทีย่ววถิใีหม่ (regenerative tourism) ทีไ่ด้รบัความสนใจมากขึน้ตัง้แต ่พ.ศ. 2560 เป็นตน้มา  
เนื่องจาก การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism management)  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการและ/ชุมชนต่างยินดีรับผิดชอบ 
ต่อผลกระทบภายนอกที่เป็นต้นทุนของการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็มีพฤติกรรม 
ท่ีรับผิดชอบและ/ยินดีจ่ายเพ่ิมข้ึนเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบภายนอกท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ 
บริการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของตนเอง (Camilleri, 2016; Kim, Park, Reisinger  
and Lee, 2018; Zagonari, 2019) โดยการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบเป็นหนึง่ในรปูแบบการทอ่งเทีย่ว 
ที่มบีทบาทสำาคญัที่จะทำาให้จดุหมายปลายทางของการทอ่งเที่ยวมคีวามยั่งยืน (Goodwin, 2002; 
2011; Paul and Rupesh, 2014; Stoffelen, Adiyia, Vanneste and Kotze, 2020)
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นอกจากนี้ หากพิจารณาในมุมมองของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว พบว่า การศึกษา 

ในอดีตเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมักมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับมิติทางด้าน 
สิง่แวดล้อมเป็นสำาคัญ (Robinot and Giannelloni 2010; Ballantyne, Packer and Falk, 2011; 
Lee, Jan and Yang; 2013; Caruana, Glozer, Crane and McCabe, 2014) ขณะที่การศึกษา
เกีย่วกบัพฤตกิรรมนกัทอ่งเท่ียวอยา่งรบัผดิชอบหรอืพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วทีมี่ความรบัผดิชอบ 
(responsible tourist) จะมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับมิติทางด้านสังคม (Davis, Green and 
Reed, 2009; Dolnicar, 2010; Ballantyne Packer and Falk, 2011; Lee, Jan and Yang, 
2013; Zgolli and Zaiem, 2018) ซึ่งการมีส่วนร่วมในสังคม (social engagement) ณ จุดหมาย 
ปลายทางของนักท่องเที่ยว และการท่ีนักท่องเที่ยวมีความตระหนักถึงการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
(concern with sustainable tourism) เป็นหนึง่ในปัจจยัสำาคัญทีก่ระตุน้ใหน้กัทอ่งเทีย่วมีพฤตกิรรม 
ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของจุดหมายปลายทางที่ตนไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว  
(Gonzalez, Korchia, Menuet and Urbain, 2009; Diallo et al., 2015; Zgolli and Zaiem, 
2018) เนือ่งจาก การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบมีเป้าหมายสำาคัญทีจ่ะลดผลกระทบเชงิลบ (negative 
impact minimization) ของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (Goodwin, 
2002; 2011; Frey and George, 2010; Mathew and Sreejesh, 2017; Yoon, Jeong, Chon 
and Yoon, 2019)

อยา่งไรกต็าม การจัดการตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบไม่เพียงแตมุ่่งเนน้ 
ทีจ่ะลดผลกระทบเชงิลบเทา่นัน้ แตอ่าจทำาใหผู้มี้สว่นได้สว่นเสยี (stakeholders) กบัการทอ่งเทีย่ว 
ได้รับผลประโยชน์ (benefits) เพ่ิมขึ้นด้วย เช่น รายรับที่เพ่ิมขึ้นของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว  
(รวมถึงคนในชุมชน) อนัเนื่องมาจากการใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยว ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้นของ
คนในชมุชน (increase well-being) ทีเ่ป็นผลมาจากการลดลงของผลกระทบเชงิลบจากการทอ่งเทีย่ว  
อรรถประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว (increase tourists utility) จากประสบการณ์ที่เกิดจาก
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสังคมที่ตนเองไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดการ
ตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบยงัเป็นหนึง่ในแนวทางทีก่ระตุน้ใหเ้กดิทนุสงัคม (social 
capital) ด้วยการประสานเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (ทั้งภายในและภายนอก 
แหล่งท่องเที่ยว และ/ชุมชน) และยังเป็นการจัดการการท่องเที่ยวที่มีความยืดหยุ่น (resilience) 
ซึ่งจะเป็นเกราะปอ้งกัน เมื่อเผชิญกับความเสี่ยงให้กับผู้มสี่วนไดส้่วนเสียกับการท่องเที่ยว รวมถึง
ช่วยในการเพิ่มมูลค่า (หรือคุณค่า) ให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวมูลค่าสูง) และยัง
สามารถช่วยให้เกิดการปรับตัวเข้าสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

จากการทบทวนการศึกษาในอดีตในประเทศไทย พบช่องว่างทางความรู้ที่จะนำาไปสู่
การวางแนวทางเชงินโยบายและการปฏบิตัทิีส่ำาคัญคือ ในประเทศไทยยงัขาดงานศกึษาเชงิประจักษ ์
ที่แสดงถึงต้นทุน-ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการตามแนวทาง 
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ อยา่งเชน่ หากภาคเอกชน (หรอืผูป้ระกอบการ) มีเป้าหมายทีจ่ะมุ่งสู ่
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ความยั่งยืนโดยใช้การดำาเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social  
responsibility: CSR) ในโครงการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม แตข่ณะเดียวกนัการดำาเนนิกจิกรรมทอ่งเทีย่ว 
ของผู้ประกอบการรายนี้ก็ยังคงสร้างปัญหาหรือมีผลกระทบเชิงลบบางประการต่อสังคม  
เนือ่งจากไม่มีการจดัการทีร่บัผดิชอบตอ่ผลกระทบเชงิลบทีเ่กดิขึน้กบัสงัคม ดังนัน้จงึควรวเิคราะห์
ต้นทุน-ผลประโยชน์ของการดำาเนินการของผู้ประกอบรายนี้ว่าเป็นอย่างไร เป็นต้น นอกจากนี้  
ยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับความยินดีที่จะจ่ายเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว (หรือราคา/มูลค่าที่ 
นักท่องเที่ยวจ่าย) เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว 
ของตนเอง (นกัทอ่งเท่ียวยนิดีแบกรบัภาระตน้ทนุทีเ่พ่ิมขึน้แทนการผลักภาระใหก้บัสงัคม หรอืชมุชน  
หรอืผูใ้หบ้รกิาร) และความเชือ่มโยงระหวา่งรปูแบบการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบกบัการตดัสนิใจ 
เลือกท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่กระตุ้นและ/มีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทาง 
ของนักท่องเที่ยว ซ่ึงการศึกษานี้พยายามประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
การท่องเที่ยวในการเติมเต็มความรู้ให้กับช่องว่างดังกล่าว ด้วยการศึกษาถึงผลของการจัดการ
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างธุรกิจ ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผู้เยี่ยมเยือน

ดังนั้นเพ่ือให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์สำาหรับประกอบการวางนโยบายและมาตรการ 
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบที่จะนำาไปสู่การเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์  
(และ/กิจกรรม) การท่องเท่ียว และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทยในอนาคต การศึกษานี้จึง
พยายามตอบคำาถามที่สำาคัญว่า การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีต้นทุน-ผลประโยชน์ที่
เกดิขึน้กบัผูมี้สว่นได้สว่นเสยีกบัการท่องเทีย่วอยา่งไร และการจดัการตามแนวทางดังกลา่วสามารถ
เพ่ิมคุณค่า (มูลค่า) ให้กับผลิตภัณฑ์ (และ/กิจกรรม) การท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด ซ่ึงในการ 
ตอบคำาถามดังกล่าวจำาเป็นต้องมีข้อมูลท่ีมาจากการศึกษาทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ โดยใน
ด้านอุปทานจำาเป็นต้องศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลขนาดของต้นทุน-ผลประโยชน์ส่วนเพ่ิม (marginal 
cost and marginal revenue/benefit) ที่เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการการท่องเที่ยว
อยา่งรบัผดิชอบ โดยเฉพาะในประเด็นของผลประโยชนส์ว่นบคุคลทีธ่รุกจิและ/ผูป้ระกอบการได้รบั 
จากการดำาเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมูลค่าผลกระทบที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นท่ีพำานักอาศัยในจุดหมายปลายทางที่มีการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ซ่ึงอาจเป็นผลต่อเนื่องจากการสนับสนุนและ/การมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่นในการดำาเนินการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ณ จุดหมายปลายทางที่ตนเองพำานักอาศัย ขณะที่การศึกษา
ด้านอุปสงค์จะเป็นการศึกษาเพ่ือประเมินถึงมูลค่าที่นักท่องเที่ยวยินดีจ่ายเพ่ิมขึ้นให้กับผลิตภัณฑ์ 
(และ/กิจกรรม) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (หรือราคา/มูลค่าที่นักท่องเที่ยวให้กับผลิตภัณฑ์/
กจิกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ) และขอ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัทีช่ว่ยในการกระตุน้ใหน้กัทอ่งเทีย่ว 
มีพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางที่มี 
การจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ ผลลพัธท์ีไ่ด้จากการศกึษาเชงิประจักษจ์ะเป็นสารสนเทศ
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สำาคัญสำาหรับนำาไปใช้ประกอบการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ (เช่น ค่าธรรมเนียม การเก็บและ/ลดหย่อนภาษี เป็นต้น) ที่จะช่วยกระตุ้นและ/
สนบัสนนุสง่เสรมิใหเ้กดิการจัดการและ/การดำาเนนิการและ/การพัฒนาตามแนวทางการทอ่งเทีย่ว 
อย่างรับผิดชอบท่ีจะนำาไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวและความย่ังยืน 
ของการท่องเที่ยวไทยในอนาคต

1.2 วตัถปุระสงคัข์องกิารศึกิษา

1) ประเมินตน้ทนุ-ผลประโยชนส์ว่นเพ่ิมทีเ่กดิจากการจัดการและ/การดำาเนนิงานตาม
แนวทางของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว

2) ประเมินมูลค่าผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง 
รบัผดิชอบทีมี่ตอ่คนทอ้งถิน่ทีพ่ำานกัในจุดหมายปลายทางทีมี่กจิกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ

3) ศกึษาปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตใุนการอธบิายการสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่ง
รับผิดชอบของคนท้องถ่ินท่ีพำานักอาศัยในจุดหมายปลายทางท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ

4) ประเมินราคาเงา (shadow price) ที่ผู้เยี่ยมเยือน (ชาวไทย) ให้กับกิจกรรม 
การท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) ที่เป็นต้นทุนทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง

5) ค้นหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการกระตุ้นให้ผู้เย่ียมเยือน (ชาวไทย) มีพฤติกรรมท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบและตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางที่มีการจัดการและ/การดำาเนินงานตาม
แนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

6) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และเครื่องมือ ที่ช่วยกระตุ้นและ/สนับสนุนส่งเสริม
การจัดการและ/การดำาเนินงานที่เป็นการพัฒนาตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

1.3 ประโย่ชนิท่์�คัาดำวา่จะไดำ�รบั

1) ผู้ประกอบการ ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษามีข้อมูล 
เชิงประจักษ์สำาหรับประกอบการตัดสินใจในการกำาหนดแนวทางการจัดการและ/การพัฒนา 
การทอ่งเทีย่วของตนเอง เพ่ือใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบนอ้ยลงกวา่ทีเ่ป็นอยู ่รวมถงึการรว่มกนัสรา้ง
มูลค่า (หรือคุณค่า) ให้กับกิจกรรมและ/บริการการท่องเที่ยวที่จะนำามาสู่การเป็นต้นแบบให้กับ 
ผู้ประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่นอื่นๆ ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ในอนาคต
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2) เกิดการเรียนรู้และนำาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปใช้

ในการดำาเนินงานและ/จัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่สนใจ ซ่ึงจะนำามาสู่การใช้ทรัพยากร 
ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต

3) เกดิขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย มาตรการ และเครือ่งมือทีจ่ะชว่ยกระตุน้และ/สง่เสรมิ 
ให้เกิดการจัดการและ/การพัฒนาตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ที่จะนำามาสู่ 
การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
ของไทยได้ในอนาคต

1.4 ขอบเขตกิารศึกิษา

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism) ภายใต้การศึกษานี้ หมายถึง  
รปูแบบและ/กจิกรรมการทอ่งเท่ียวทีส่ามารถลดผลกระทบเชงิลบของการทอ่งเทีย่วและ/กอ่ใหเ้กดิ 
ผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและ/จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทั้งในด้านเศรษฐกิจ  
สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (ดูรายละเอียดที่มาของนิยามได้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.3)  
โดยกิจกรรมและ/จุดหมายปลายทางที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ 
การศึกษานี้ มีลักษณะสำาคัญ 2 ประการ ได้แก่

1) รปูแบบและ/กจิกรรมการทอ่งเทีย่วนัน้ตอ้งสามารถลดผลกระทบเชงิลบทีเ่กดิจาก
การท่องเที่ยวและ/ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและ/พ้ืนที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของ 
การทอ่งเทีย่ว ไม่วา่จะเป็นผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม-วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม โดยคนในชมุชน 
และ/สังคมในพื้นที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นๆ สามารถรับรู้และ
อธิบายต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดจากรูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เปน็การจัดการและ/
การดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

โดยรูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เป็นเป้าหมายภายใต้ 
การศึกษานี้มีการดำาเนินการและให้บริการแก่ผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียใน 3 ระดับ คือ ผู้ประกอบการ ชุมชนที่มีการท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทางของ
การทอ่งเทีย่วทีมี่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นหนึง่ในหนว่ยงานทีมี่บทบาทสำาคัญในการจัดการ
การท่องเที่ยว ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

1) ระดับผู้ประกอบการที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ที่พักแรม 
(โรงแรม/เกสต์เฮ้าส์) ร้านอาหาร บริษัทนำาเที่ยว เป็นต้น หากผู้ประกอบการมีการดำาเนินกิจกรรม
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility: CSR) กิจกรรมนั้นต้อง
อยู่ภายใต้ขอบเขตตามนิยามของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของการศึกษานี้
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2) ระดับชุมชนที่มีการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ/ 

การท่องเที่ยวในชุมชน โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามนิยามของ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของการศึกษานี้ และจะต้องสามารถประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์ 
และการแบ่งสันปันส่วนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงประจักษ์ได้

3) ระดับจุดหมายปลายทางของการทอ่งเทีย่วทีมี่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นหนึง่
ในหนว่ยงานทีมี่บทบาทสำาคัญในการจัดการการทอ่งเทีย่ว โดยกจิกรรมและ/การจัดการทีเ่กีย่วขอ้ง
กับท่องเที่ยวต้องเป็นรูปแบบการจัดการท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตตามนิยามของการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบของการศึกษานี้ และในการศึกษาจะให้ความสำาคัญกับการจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับความสามารถในการรองรับ (carrying capacity: CC) ปัญหาขยะและน้ำา  
(น้ำาใช้และน้ำาเสีย) หรือประเด็นอื่นๆ ตามการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำาหรับทางด้านอุปสงค์หรือผู้ใช้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
พิจารณาจากผู้เยี่ยมเยือน (visitors) ทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยว (tourists) และนักทัศนาจร  
(excursionists) เฉพาะท่ีเป็นคนไทย ซ่ึงตอ้งรบัรูแ้ละใชบ้รกิารกจิกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ  
ณ จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่ศึกษา

จากข้อมูลการสำารวจการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยที่รายงานโดยการ 
ทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) ดังแสดงในตารางที ่1.1 พบวา่ ในระหวา่งเดินทางทอ่งเทีย่วภายใน
ประเทศ คนไทยมีการทำากิจกรรมบางประเภทที่เข้าข่ายของการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบ เช่น การคำานึงถึงส่ิงแวดล้อม การไม่ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์  
เป็นต้น โดยกิจกรรมเพ่ือสังคมและคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่คนไทยนิยมทำา 3 ลำาดับแรก ระหว่าง
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้แก่ การอุดหนุนร้านค้า/สินค้าท้องถิ่นในชุมชน การเรียนรู้ 
การท่องเที่ยวโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม และการไม่ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ  
ตามลำาดับ โดยกจิกรรมทัง้สามเป็นกจิกรรมทีค่นไทยมีแนวโนม้ทีจ่ะทำาเพ่ิมขึน้ในระหวา่งทอ่งเทีย่ว 
(พิจารณาจากการเปรยีบเทยีบสดัสว่นระหวา่ง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562) สำาหรบักจิกรรมประเภท
ทีเ่ป็นการใชช้วิีตและทำากจิกรรมประจำาวันรว่มกบัคนทอ้งถิน่ เชน่ การพักอาศยัในโฮมสเตย ์เป็นตน้ 
เป็นกิจกรรมเดียวที่มีสัดส่วนของคนไทยที่ทำากิจกรรมดังกล่าวลดลง

อยา่งไรกต็าม ขอ้มูลจากการสำารวจเดียวกนัยงัแสดงใหเ้หน็วา่ คนไทยได้รบัประโยชน์
จากการได้ทำากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมระหว่างการท่องเที่ยว 
ภายในประเทศในสดัสว่นท่ีนอ้ยกวา่การทำากจิกรรมอ่ืนๆ อยา่งเหน็ได้ชดั และมีสดัสว่นของคนไทย
ที่ได้รับประโยชน์จากการทำากิจกรรมดังกล่าวลดลงในปี พ.ศ. 2562 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 
(ปี พ.ศ. 2562 มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.2 ของผู้ตอบแบบสำารวจ ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ที่มี
สัดส่วนร้อยละ 18.2 ของผู้ตอบแบบสำารวจ)
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ตารางท่� 1.1 สัดำส่วนินัิกิท่องเท่�ย่วชาวไทย่ท่�ทำากิิจกิรรมเพื�อรกัิษาสังคัมและสิ�งแวดำล�อมระหวา่ง
เดิำนิทางท่องเท่�ย่วภาย่ในิประเทศ

หน่วย: รอ้ยละ

กิจกรรม พ.ศ. 2560
(n = 22,000 คน)

พ.ศ. 2562
(n = 31,028 คน)

1. อดุหนุนรา้นค้า/สินค้าท้องถ่ิุนในชมุชน 80.9 89.9
2. เรยีนรูก้ารท่องเท่ียวโดยคำานึงถึุงส่ิงแวดล้อม เชน่ ไมท้ิ่งขยะ 

ไมข่ดีเขยีนต้นไม้ 31.1 76.5

3. เรยีนรูก้ารท่องเท่ียวโดยไมท่ำาลายทรพัยากรธีรรมชาติและระบบนิเวศึ 
เชน่ ไมเ่หยียบปะการงั ฯลฯ 22.8 71.2

4. เขา้รว่มงานเทศึกาลประเพณีีท้องถ่ิุน 28.0 60.8
5. ใชบ้รกิารท่ีพักด้วยความใส่ใจส่ิงแวดล้อม/เดินทางด้วยยานพาหนะ

ประหยัดพลังงาน/ใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนรถุยนต์/ลดการใช้
พลาสติก/โฟม

15.8 59.3

6. ทำากิจกรรมเรยีนรูว้ถีิุชวีติท้องถ่ิุน เชน่ ทอผ้า ทำานา ทำาอาหาร 23.1 35.9
7. เขา้รว่มกิจกรรมอนุรกัษ ์ เชน่ ปลกูปา่ เก็บขยะ สรา้งฝาย ปล่อยเต่า 20.6 27.8
8. เดินทางท่องเท่ียวเพ่่อเปน็อาสาสมคัร 1.6 15.9
9. ใชช้วีติและทำากิจกรรมประจำาวนัรว่มกับคนท้องถ่ิุน (โฮมสเตย)์ 25.9 2.6
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแหง่ประเทศึไทย (2560; 2562)

1.5 กิรอบแนิวคิัดำและวธิุก่ิารศึกิษา

การศึกษานี้มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
มาตรการ และเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้น จูงใจ และส่งเสริมให้เกิดการจัดการและ/การพัฒนา 
ตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ชุมชน/ท้องถิ่น และ 
ผู้เยี่ยมเยือน) โดยหวังว่าการจัดการและ/การพัฒนาตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
จะสามารถช่วยบรรเทาและลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการท่องเที่ยว และทำาให้กิจกรรมและ/
แหล่งท่องเที่ยวมีคุณค่า (และ/มูลค่า) สูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของการท่องเที่ยววิถีใหม่ 
(regenerative tourism) ทีใ่หค้วามสำาคัญมากขึน้กบัความรบัผดิชอบทีมี่ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
รวมถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การจัดการและ/การพัฒนาตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบยังช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับจุดหมายปลายทางและ/ผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีในการปรบัตวัเม่ือเผชญิกบัความเสีย่ง รวมถงึการปรบัตวัทีจ่ะนำามาสูก่ารทอ่งเทีย่ว
อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีกรอบแนวคิดของการศึกษาในภาพรวมดังแสดงในภาพที่ 1.1
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จากกรอบแนวคิดในภาพท่ี 1.1 จะเห็นได้ว่า การได้มาซึ่งสารสนเทศสำาหรับการให้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จำาเป็นต้องมีการศึกษาท้ังในด้านอุปทาน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเท่ียว 
ในจุดหมายปลายทาง ได้แก ่ผูป้ระกอบการ ชมุชน (รวมถงึคนทอ้งถิน่) และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่)  
และอุปสงค์ (ผูเ้ยีย่มเยอืน) โดยอาศยัพ้ืนฐานแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วเป็นสำาคัญ 
ซ่ึงก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาทั้งทางด้านอุปทานและ 
อุปสงค์ ส่วนแรกขอนำาเสนอภาพรวมที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของ 
การศึกษา แนวคิดและวิธีการศึกษา และที่มาของข้อมูล เพ่ือง่ายต่อการทำาความเข้าใจใน 
รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1.2

ภาพท่� 1.1 กิรอบแนิวคิัดำในิภาพรวมของกิารศึกิษา
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ตารางท่� 1.2 วตัถปุระสงคั ์กิรอบแนิวคิัดำและวธิุก่ิารศึกิษา และท่�มาของข�อม้ล

วตัถุปุระสงค์ แนวคิดและวธิกีารศึกษา ท่ีมาของขอ้มูล
1. ประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์จาก

การจัดการและ/การดำาเนินงาน
ตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่าง 
รับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการท่องเท่ียว ณี จุดหมาย 
ปลายทาง 

• ประเมินต้นทุนท่ีเป็น private cost ของ
การจดัการการท่องเทีย่วอยา่งรบัผิดชอบ 
ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย บ น พ้่ น ฐ า น 
ของการประเมินตามแนวคิดทางด้าน
เศึรษฐศึาสตร์

• สั ม ภั า ษ ณี์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ณี จุดหมาย
ปลายทางท่ีเป็นกรณีีศึึกษา 
ได้แก่ ผู้ประกอบการ ชมุชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิุน 
ท่ี เ กี่ยวข้องกับการจัดการ 
การดำาเนินงาน และการพัฒนา
ตามแนวทางการท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ

• ประยุกต์แนวทางการวิจัยเชิงคุณีภัาพ
ในการศึึกษาเพ่่อให้ได้มาซึ่ึ่งปัจจัยและ/
แรงจูงใจ ท่ีทำา ให้ ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย 
เล่อกจดัการตามแนวทางการท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ

2. ประเมินมูลค่าผลประโยชน์ในเชิง 
เ ศึ ร ษ ฐ ศึ า ส ต ร์ข อ ง กิ จ ก ร ร ม 
การท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบท่ีมต่ีอ 
คนท้องถ่ิุน ท่ีพำา นักในจุดหมาย 
ปลายทางทีม่กิีจกรรมการท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ

• ประยุกตใ์ช ้life satisfaction approach 
ประเมินมูลค่าของผลประโยชนท่ี์เกิดจาก
กิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
ท่ีมต่ีอคนท้องถ่ิุน

• สั ม ภั า ษ ณี์ ค น ท้ อ ง ถ่ิุ น  ณี  
จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง ที่ ม ี
การจัดการและ/การพัฒนา
ตามแนวทางการท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ

3. ศึึกษาปัจจยัท่ีอธีบิายการสนับสนุน
การจัดการการท่องเท่ียวอย่าง 
รับผิดชอบของคนท้องถ่ิุนท่ีพำานัก
ในจุดหมายปลายทางท่ีมีกิจกรรม
การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ

• วิเคราะห์ความสัมพันธีเ์ชิงสาเหตุของ 
การสนับสนุนการจดัการและ/การพัฒนา 
ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง 
รบัผิดชอบของคนท้องถ่ิุน

4. ประเมินราคาเงาท่ีผู้เยี่ยมเย่อน  
(คนไทย) ใหกั้บกิจกรรมการท่องเท่ียว  
(อย่างรับผิดชอบ) ท่ีเป็นต้นทุน 
ทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว
ของตนเอง

• ประยุกต์ใช้  tourist satisfaction  
approach ประเมินราคาเงา (shadow  
price) ของกิจกรรมการท่องเท่ียว 
(อย่างรบัผิดชอบ)

• สัมภัาษณี์นักท่องเท่ียวท่ีใช ้
บ ริ ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ณี  
จุดหมายปลายทางและ/พ้่นท่ี
เป้าหมายที่มีการจัดการและ/
ก า ร พั ฒ น า ต า ม แ น ว ท า ง 
การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ5. ศึึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธีิพลกระตุ้นให ้

ผู้เยีย่มเยอ่น (คนไทย) มพีฤติกรรม
แ ล ะ ตั ด สิ น ใ จ ท่ อ ง เ ท่ี ย ว อ ย่ า ง 
รบัผิดชอบ

• วิเคราะห์ความสัมพันธีเ์ชิงสาเหตุของ 
ปจัจยัท่ีกระตุ้นใหเ้กิดพฤติกรรมท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบและการตัดสินใจเล่อก 
จุด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง ท่ี มี ก า ร จัด ก า ร 
การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ

จากตารางที ่1.2 มีรายละเอียดของแนวคิดและวธิกีารศกึษาแตล่ะด้านพอสงัเขปดังนี้

1.5.1 การศึึกษาด�านอปุที่านของการจัดัการการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบ

การศกึษาด้านอุปทานแบง่ออกเป็น 3 สว่นสำาคัญ ได้แก ่การประเมินตน้ทนุ-ผลประโยชน ์
ของการจัดการและ/การดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การประเมินมูลค่าผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มี



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

33
ต่อคนท้องถิ่นที่พำานักในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และศึกษา
ปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นที่พำานักในจุดหมาย 
ปลายทางทีมี่กจิกรรมการท่องเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ ดังมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดและวธิกีาร
ศึกษาในแต่ละส่วนพอสังเขปดังนี้

1) การประเมินตน้ทุน-ผลประโยชนข์องการจัดการและ/การดำาเนนิงานตามแนวทาง
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับผู้ประกอบการ ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการศึกษาต้นทุนจากฐานกิจกรรม (activity based 
costing) ร่วมกับแนวทางการประเมินต้นทุน-ผลตอบแทนตามแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
ศกึษาถงึโครงสรา้งของตน้ทนุ-ผลประโยชนส์ว่นเพ่ิมทีเ่กดิขึน้เม่ือมีการจดัการและ/การดำาเนนิงาน
ตามแนวทางของการทอ่งเท่ียวอยา่งรบัผดิชอบ รวมถงึการจดัสรรปันสว่นผลประโยชนภ์ายในกลุ่ม 
ผูมี้สว่นได้สว่นเสยีกบัการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ ณ จุดหมายปลายทางของการทอ่งเทีย่วทีเ่ป็น 
กรณีศึกษา และปัจจัยและ/แรงจูงใจที่กระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดการและ/ดำาเนินการตาม
แนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

การศึกษาในส่วนนี้ประยุกต์ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมและ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในเชิงลึก ทั้งที่เป็นการ
สมัภาษณแ์บบตวัตอ่ตวัและแบบกลุม่กบัผูท้ีย่นิดีใหร้ายละเอียดของขอ้มูลตน้ทนุ-ผลตอบแทนของ
จัดการและ/การดำาเนนิงาน โดยเป็นการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง (structured interview) พรอ้ม
ทัง้การบนัทกึเป็นลายลกัษณอั์กษร ด้วยการใชแ้บบสมัภาษณใ์นการสมัภาษณแ์ละพูดคุยกบัตวัอยา่ง
ทีเ่ป็นกรณศีกึษาถงึประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ รายละเอียดของกจิกรรมและ/การดำาเนนิงานตาม
แนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รายรับ-ต้นทุนของการดำาเนินงานและการจัดการกิจกรรม 
การท่องเที่ยว (ทั้งกิจกรรมทั่วไป และกิจกรรมตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ)  
การตัดสินใจเลือกดำาเนินงานและ/จัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ปัจจัยแห่ง
ความสำาเรจ็ของการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ เป็นตน้ สำาหรบัการพัฒนาแบบสมัภาษณ์
ขอนำาเสนอรายละเอียดในหัวข้อที่ 1.7

2) การประเมินมูลค่าผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบที่มีต่อคนท้องถิ่นที่พำานักในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง 
รบัผดิชอบ เพ่ือทราบถงึมูลค่าตวัเงิน (monetary value) ของกจิกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 
ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นที่พำานักในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบ โดยในการศึกษาจะประยุกต์ใช้แนวคิด life satisfaction approach (LSA) ที่เสนอโดย 
Easterlin (1974) ซึ่งนิยมใช้ประเมินราคาเงา (shadow price) ของคุณลักษณะของสิ่งแวดล้อม 
(Welsch, 2007; Luechinger, 2009; Frey, Luechinger and Stutzer, 2010; Ambrey, Fleming  
and Chan, 2014) มาประเมินราคาเงาของกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชนและ/
ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ผ่านสมการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่อธิบายความพึงพอใจในชีวิตที่เป็น
สมการ reduced form ดังนี้
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LSij = αRTj + βlnYi + δSi + εij (1)
      

โดยที่ LSij คือ ความพึงพอใจในชีวิตของคนที่ i ที่พำานัก ณ จุดหมายปลายทาง j
RTj คือ การมีส่วนร่วมและ/การรับรู้ถึงการมีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง 

รับผิดชอบ ณ จุดหมายปลายทาง j
Yi คือ รายได้ต่อเดือนของคนที่ i
Si คอื ลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจที่มีอทิธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของ

คนที่ i

เมื่อกำาหนดให้ตัวแปรอื่นๆ ในสมการที่ (1) คงที่ มูลค่าของผลกระทบจากกิจกรรม 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถประเมินได้จากการวิเคราะห์อัตราหน่วยสุดท้ายของ 
การทดแทนกัน (marginal rate of substitution: MRS) ระหวา่งกจิกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ  
ณ จดุหมายปลายทาง j กับรายได้ของคนที ่i ท้ังนีเ้นือ่งจากสมการความสมัพันธร์ะหวา่งความพึงพอใจ 
ในชีวิตกับรายได้มีความสัมพันธ์แบบไม่ใช่เส้นตรง แต่อยู่ในรูปแบบลอการิทึม (logarithm)  
ที่แสดงถึงอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมที่ลดน้อยถอยลงเม่ือรายได้เปล่ียนแปลง ดังนั้น จากหลัก  
compensating surplus (CS) และการสมมตใิหก้จิกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบเป็นกจิกรรม
ที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถิ่น เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวช่วยลด
ผลกระทบเชิงลบจากการท่องเท่ียวท่ีส่งผลให้คนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ทำาให้คนท้องถิ่น 
มีความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมขึ้น) จึงสามารถคำานวณมูลค่าผลกระทบของกิจกรรมการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบที่เป็นตัวเงินได้จาก ӯ – e[lnӯ – (α/β)]

3) การศกึษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตใุนการอธบิายการสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่ว 
อย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นที่พำานักในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบ เป็นการศึกษาเพ่ือตรวจสอบและค้นหาปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ินท่ีพำานักในจุดหมายปลายทางท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือค้นหาปัจจัยที่สามารถอธิบาย 
การสนับสนุนการท่องเท่ียวของคนท้องถ่ินมาเป็นแนวทางในการพัฒนากรอบแนวคิดและแบบจำาลอง 
ความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองการสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่ ซ่ึงสว่นใหญ่ 
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการแลกเปลีย่นทางสงัคม (social exchange theory) และทฤษฎกีารกระทำาด้วย
เหตผุล (theory of reasoned action) ในการพัฒนากรอบแนวคิดและแบบจำาลองทีใ่ชใ้นการศกึษา 
(Ap, 1992; Yoon, Gursoy and Chen, 2001; Nunkoo and So, 2016; อัครพงศ์ อั้นทอง,  
กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และณัฐพล อนันต์ธนสาร, 2561)
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ทฤษฎกีารแลกเปล่ียนทางสงัคมมักถกูประยกุตใ์ชใ้นการตรวจสอบความสมัพันธเ์ชงิ

สาเหตรุะหวา่งการรบัรูผ้ลเสยีและผลประโยชนจ์ากการทอ่งเทีย่วกบัการสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วของ
คนท้องถิ่น ขณะที่ทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผลมักถูกนำามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบบจำาลอง
ความสมัพันธเ์ชงิสาเหตสุำาหรบัตรวจสอบและค้นหาปัจจยัทีท่ำาใหค้นทอ้งถิน่สนบัสนนุการทอ่งเทีย่ว 
ซ่ึงอาจมาจากปัจจัยท่ีหลากหลายนอกเหนอืจากการรบัรูผ้ลเสยีและผลประโยชนจ์ากการทอ่งเทีย่ว  
เช่น การรับรู้ถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวของคนท้องถิ่น การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วม 
ในสังคมของคนท้องถิ่น มุมมองที่คนท้องถิ่นมีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ความพึงพอใจในชีวิต
ของคนทอ้งถิน่ เป็นตน้ จากทฤษฎท้ัีงสองจะเหน็ได้วา่ ทฤษฎกีารกระทำาด้วยเหตผุลมีความเหมาะสม
มากกว่าในการนำามาประยกุตใ์ชก้ำาหนดกรอบแนวคิดเพ่ือพัฒนาแบบจำาลองสำาหรบัตรวจสอบและ 
ค้นหาปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับรู้ถึงผลเสียและผลประโยชน์ที่สามารถอธิบายการสนับสนุน 
การท่องเที่ยวของคนท้องถิ่น (Dyer, Gursoy, Sharma and Carter, 2007; Nunkoo and So, 
2016; อัครพงศ์ อั้นทอง, กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และณัฐพล อนันต์ธนสาร, 2561)

จากขา้งตน้ การศกึษานีจึ้งประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีารกระทำาด้วยเหตผุลรว่มกบัสารสนเทศ
ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุน 
การทอ่งเทีย่วของคนทอ้งถิน่ในการพัฒนากรอบแนวคิดความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองปัจจยัทีอ่ธบิาย
การสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น โดยแบบจำาลองตามกรอบแนวคิด 
ดังกล่าวประกอบด้วยตัวแปรภายนอกท่ีสำาคัญสามตัวแปรที่มีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม 
ต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น ได้แก่ มุมมองของคนท้องถิ่นต่อ 
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ การรบัรูถ้งึการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่ 
และการใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคม (social engagement) ของคนทอ้งถิน่ โดยปัจจยั 
ภายนอกทั้งสามปัจจัยมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบผ่านคุณภาพชีวิตหรือความพึงพอใจในชีวิต (quality of life/ life satisfaction) โดย 
Látková and Vogt (2012) Nunkoo (2015) และ อัครพงศ ์อ้ันทอง และวราภรณ ์ดวงแสง (2562) 
พิสจูนใ์หเ้หน็วา่ มุมมองและการรบัรูมี้ผลตอ่การสนบัสนนุการพัฒนาการทอ่งเทีย่วของคนทอ้งถิน่  
ขณะที่ Methew and Sreejesh (2017) และ Font and Lynes (2018) แสดงให้เห็นว่าการมี 
สว่นรว่มในสงัคมเป็นหนึง่ในปัจจัยสำาคัญทีท่ำาใหค้นทอ้งถิน่สนบัสนนุการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 
นอกจากนี้ ในงานศึกษาของ Mathew and Sreejesh (2017) ยังพบว่า การรับรู้ถึงการจัดการ 
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนท้องถิน่มีอิทธพิลตอ่คุณภาพชวีติ (quality of life) ของคนทอ้งถิน่  
ขณะที่ Nunkoo and Smith (2013) Nunkoo and So (2016) และ อัครพงศ์ อ้ันทอง  
กนัตส์นิ ีกนัทะวงศว์าร และณฐัพล อนนัตธ์นสาร (2561) ค้นพบวา่ ความพึงพอใจในชวีติเป็นหนึง่ใน 
ตัวแปรค่ันกลาง (mediator variable) ท่ีสำาคัญในการส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรภายนอกไปยัง
การสนับสนุนการท่องเที่ยวของคนท้องถิ่น และปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวของ 
คนท้องถิ่นมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนในลักษณะรูปแบบที่หลากหลาย  
ดังนั้น จากข้อค้นพบและข้อสังเกตของการศึกษาในอดีตสามารถนำามาพัฒนาเป็นแบบจำาลอง 
ตามสมมติฐานที่เป็นกรอบแนวคิดได้ดังแสดงในภาพที่ 1.2
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ภาพท่� 1.2 กิรอบแนิวคิัดำคัวามสัมพันิธุเ์ชงิสาเหตุของปัจจยั่ท่�อธุบิาย่กิารสนัิบสนุินิกิารจดัำกิาร
กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของคันิท�องถิ�นิ

จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 1.2 ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร ซึ่งมีนิยามพอสังเขป 
ดังนี้

ตัวแปรที่ 1: มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง ความคิดเห็นของ
คนทอ้งถิน่ทีมี่ตอ่การจัดการการทอ่งเทีย่วของจุดหมายปลายทางทีใ่หค้วามสำาคัญกบัการสง่เสรมิ
และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ 
และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ตัวแปรที่ 2: การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การที่ 
คนท้องถิ่นรับรู้เกี่ยวกับการดำาเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การทอ่งเทีย่วทีใ่หค้วามสำาคัญกบัการลดผลกระทบเชงิลบ การแบง่ปันผลประโยชน ์และเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ตัวแปรท่ี 3: การใหค้วามสำาคญักับการมสีว่นรว่มในสงัคม หมายถงึ การทีค่นทอ้งถิน่ 
มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ห่วงใย และแบ่งปันกับสังคม รวมถึงความตระหนักและ 
ความสนใจในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคม

ตัวแปรท่ี 4: คณุภาพชีวติ/ความพงึพอใจในชีวติ โดยคุณภาพชวีติ หมายถงึ การแสดง 
ความรู้สึกของคนท้องถิ่นต่อสภาพความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตของตนเอง ส่วนความพึงพอใจ 
ในชีวิต หมายถึง ความรู้สึกของคนท้องถิ่นต่อชีวิตของตนเอง

ตัวแปรท่ี 5: การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง  
การยอมรับและสนับสนุนของคนท้องถิ่นต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ  
มีการแบ่งปันผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยว 
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ในท้องถิ่น เพราะเห็นถึงผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่ชุมชนจะได้รับ โดยที่การสนับสนุนของ 
คนทอ้งถิน่อาจอยูใ่นรปูของการประพฤตแิละปฏบิตัตินตามขอ้ตกลงของชมุชน การใหค้วามรว่มมือ  
การเข้าร่วมกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะต่อนักท่องเที่ยว และการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการท่องเที่ยว เป็นต้น

1.5.2 การศึึกษาด�านอปุสงค์ข์องการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบ

การศึกษาด้านอุปสงค์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำาคัญ ได้แก่ การประเมินราคาเงา  
(shadow price) ของกจิกรรมการท่องเทีย่ว (อยา่งรบัผดิชอบ) ทีซ่ึ่งผูเ้ยีย่มเยอืนได้เขา้รว่มกจิกรรม
ของจุดหมายปลายทางที่มีการดำาเนินการตามแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
ซ่ึงสะทอ้นถงึความรบัผดิชอบตอ่ตน้ทนุทางสงัคมทีเ่กดิจากการทอ่งเทีย่วของตนเอง และการศกึษา 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรมและตัดสินใจท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
ดังมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาในแต่ละส่วนพอสังเขปดังนี้

1) การประเมินราคาเงาที่ผู้เยี่ยมเยือนจ่ายผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือร่วม 
รับผิดชอบต่อต้นทุนทางสังคม (social cost) ที่เกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง โดยประยุกต์
แนวคิด tourist satisfaction approach (TSA) ที่พัฒนามาจาก life satisfaction approach 
(LSA) (Lian and Wang, 2017) ในการประเมินราคาเงาของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ผู้เยี่ยมเยือน 
เลือกเข้าร่วมหรือใช้บริการขณะไปเยือนจุดหมายปลายทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบ 
และ/สร้างผลประโยชน์ให้กับจุดหมายปลายทางที่ไปเยือนผ่านแบบจำาลองปัจจัยที่อธิบาย 
ความพึงพอใจรวมที่ได้รับจากการไปเยือนจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนดังนี้

TSij = αRTj + βlnCi + γATj + δXi + εij (2)
    

โดยที่ TSij คือ ความพึงพอใจรวมของผู้เยี่ยมเยือนคนที่ i ในการไปเยือนจุดหมาย
ปลายทาง j

RTj คือ การใชบ้รกิารและการเขา้รว่มในกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว (อยา่งรบัผดิชอบ)  
ณ จุดหมายปลายทาง j เช่น ระยะเวลาในการร่วมทำากิจกรรมที่อนุรักษ์
วัฒนธรรมภายในชุมชน จำานวนครั้งในการซ้ืออาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบ
ภายในชุมชน เป็นต้น

Ci คือ ค่าใช้จ่ายต่อทริปที่ผู้เยี่ยมเยือนคนที่ i ใช้จ่ายขณะที่ไปเยือนจุดหมาย
ปลายทาง j
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ATj คือ การใช้บริการกิจกรรมและ/สิ่งดึงดูดใจอ่ืนๆ เม่ือไปเยือนจุดหมาย

ปลายทาง j
Xi คือ คุณลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจ ของผู้เยี่ยมเยือนคนที่ i

จากระดับความพึงพอใจของการไปเยือนจุดหมายปลายทางที่กำาหนด เม่ือหา 
อนุพันธ์รวมของสมการที่ (2) โดยกำาหนดให้ตัวแปรอื่นๆ คงที่ ยกเว้น RTj และ Ci จะได้ว่า

dTSij =  
β

dCi + αdRTjCi (3)

ดังนั้น เม่ือกำาหนดให้ dTSij = 0 สามารถประเมินความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพ่ิม 
(marginal willingness to pay: WTP) ของผู้เยี่ยมเยือนคนที่ i สำาหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว 
(อย่างรับผิดชอบ) ณ จุดหมายปลายทาง j ด้วยการคำานวณหาราคาเงาของกิจกรรมการท่องเที่ยว 
(อยา่งรบัผดิชอบ) ณ จดุหมายปลายทาง j จากการวเิคราะหอั์ตราหนว่ยสดุทา้ยของการทดแทนกนั  
(marginal rate of substitution: MRS) ระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ)  
ณ จุดหมายปลายทาง j กับค่าใช้จ่ายต่อทริปของนักท่องเที่ยว i ดังนี้

dCi
 
 
dTSij = 0  =

α
CidRTj β (4)

      
สำาหรับตัวแปรความพึงพอใจรวมในแบบจำาลองนี้ หมายถึง การที่ผู้เยี่ยมเยือนได้รับ 

ความเพลิดเพลิน ประสบการณ์ที่ดีกว่าที่คาดหวัง และพึงพอใจกับการเลือกมาเยือนจุดหมาย 
ปลายทางนี้

2) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรมและตัดสินใจ 
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นการศึกษาเพ่ือตรวจสอบและค้นหาปัจจัยที่อธิบายพฤติกรรมและ 
การตดัสนิใจทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนจุดหมายปลายทางทีมี่การจัดการ
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดเกีย่วกบัการศกึษาพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ของนักท่องเที่ยว (Gonzalez et al., 2009; Lee et al., 2013; Diallo et al., 2015; Zgolli and 
Zaiem, 2018) ร่วมกับแนวคิดการเลือกจุดหมายปลายทาง (choice of destination) ที่เสนอโดย 
Um and Crompton (1990) แม้ว่าการศึกษาในประเด็นนี้จะมีจำานวนน้อย แต่การศึกษาที่ผ่านมา
โดยสว่นใหญ่พบวา่ พฤตกิรรมท่องเท่ียวอยา่งรบัผดิชอบของนกัทอ่งเทีย่วมักจะถกูกระตุน้จากปัจจยั
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ภายในตัวบุคคลของนักท่องเที่ยว (personal factors) และบริบทแวดล้อม (contextual factors) 
ทางสังคมที่หลากหลาย โดยการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับสองตัวแปรสำาคัญที่เป็นปัจจัย
ภายในตัวบุคคล ได้แก่ การมีส่วนร่วมในสังคม (social engagement) และความตระหนักถึง 
การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (Diallo et al., 2015; Zgolli and Zaiem, 2018) สว่นทศันคตแิละการรบัรู้
ถงึการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบเป็นหนึง่ในตวัแปรสำาคัญของบรบิทแวดล้อม (Chiappa, 
Grappi and Romani, 2016; Zgolli and Zaiem, 2018) โดยปัจจัยทั้งสอง นอกจากจะมีอิทธิพล 
ต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังอาจมีอิทธิพลทางตรงและ 
ทางอ้อมผ่านพฤติกรรมท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของนักท่องเท่ียวไปยังการเลือกจุดหมายปลายทาง  
(Budeanu, 2007; Zgolli and Zaiem, 2018) หรืออาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมท่องเที่ยวอย่าง 
รบัผดิชอบของนกัทอ่งเทีย่วอาจเป็นตวัแปรค่ันกลางสำาคัญในการสง่ผา่นอิทธพิลของปัจจัยภายใน
ตัวบุคคลและบริบทแวดล้อมไปยังการเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว จากข้อค้นพบ
และข้อสังเกตของการศึกษาในอดีตสามารถนำามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของแบบจำาลองตาม
สมมติฐานของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของ
ผู้เยี่ยมเยือนได้ดังแสดงในภาพที่ 1.3

ภาพท่� 1.3 กิรอบแนิวคิัดำคัวามสัมพันิธุเ์ชงิสาเหตุของปัจจยั่ท่�มอ่ทิธุพิลต่อพฤติกิรรมท่องเท่�ย่ว
อย่่างรบัผิู้ดำชอบและกิารเลือกิจดุำหมาย่ปลาย่ทางท่�ม่กิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ
ของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ
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จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 1.3 ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร ซึ่งมีนิยามพอสังเขป 

ดังนี้
ตัวแปรที่ 1: ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง ความรู้สึกของ

ผู้เยี่ยมเยือนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าและเหมาะสม และรับผิดชอบต่อ 
ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในประเด็นของสิ่งแวดล้อม

ตัวแปรท่ี 2: การใหค้วามสำาคญักับการมสีว่นร่วมในสงัคม หมายถงึ การทีผู่เ้ยีย่มเยอืน 
มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ห่วงใย และแบ่งปันกับสังคม รวมถึงความตระหนักและ 
ความสนใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคม

ตัวแปรที่ 3: การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การที่ 
ผูเ้ยีย่มเยอืนรบัรูเ้กีย่วกบัการดำาเนนิงานของผูมี้สว่นได้สว่นเสยี ณ จดุหมายปลายทางทีไ่ปเยอืนวา่ 
มีการสง่เสรมิและสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วทีใ่หค้วามสำาคัญกบัการลดผลกระทบเชงิลบ การแบง่ปัน 
ผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ตัวแปรท่ี 4: พฤติกรรมท่องเท่ียวอยา่งรับผิดชอบของผู้เยีย่มเยอืน หมายถงึ การที ่
ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความห่วงใยต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นกับ
เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำาคัญกับการสร้างผลประโยชน์และ
ลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและ/จุดหมาย
ปลายทางที่ไปเยือน

ตัวแปรท่ี 5: การเลือกจดุหมายปลายทาง หมายถงึ การทีผู่เ้ยีย่มเยอืนเลือกจุดหมาย 
ปลายทางที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง ตอบสนองต่อข้อตกลงร่วมกันหรือ 
ความคิดเห็นของผู้ร่วมเดินทาง (ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด) และสามารถเดินทางไปได้

1.6 กิรณ่ีศึกิษา  ประชากิรและตัวอย่่าง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ 
ชมุชน และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ของจดุหมายปลายทางของการทอ่งเทีย่ว การศกึษานีเ้ลอืก
กรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกผู้ที่ยินดีให้ความร่วมมือในการให้รายละเอียดของข้อมูล
ตามโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ โดยเฉพาะในประเด็นของต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการ
และ/การดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ พ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษาสำาหรับ
ประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์จากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในการศึกษานี้ สามารถ
แบง่ออกตามระดับของผูมี้สว่นได้สว่นเสยีกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วได้ 3 ระดับ ดังมีรายละเอียด
ในแต่ละระดับพอสังเขปดังนี้ (ดูรายละเอียดของข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยวของแต่ละกรณีศึกษา 
ในบทที่ 3-บทที่ 5)
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1) ระดับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

(1) โรงแรมบูติกแห่งหนึ่ง ในจังหวัดน่าน: เป็นโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน 
โรงแรมสีเขียว (green hotel) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากว่า 6 ปี  
โดยโรงแรมมีการวางระบบบำาบดัน้ำาเสยีกอ่นปล่อยน้ำาสูท่อ่ระบายน้ำาสาธารณะ มีการ
เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ทั้งหมด (สามารถช่วยลดค่าไฟได้ประมาณร้อยละ  
5 ของค่าไฟฟ้าเดิม) มีการรณรงค์ใหล้ดการใชพ้ลาสตกิและสารเคมีในโรงแรม มีการใช้
ผลติภัณฑช์มุชน เชน่ พืชผกั แชมพูและครมีอาบน้ำา ผา้และของตกแตง่ภายในโรงแรม 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการนำาผลิตภัณฑ์และโปรแกรมท่องเที่ยว (package tour) 
ของชมุชน (ทีไ่ด้รบัการสง่เสรมิจาก อพท.) มาวางเพ่ือประชาสมัพันธใ์นโรงแรมอีกด้วย

(2) รา้นอาหารอินทรยีแ์หง่หนึง่ ในจังหวดัเชยีงใหม่: เป็นกจิการรา้นอาหาร 
ที่มีการจำาหน่ายอาหารพ้ืนบ้านที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในพ้ืนที่เป็นสำาคัญ  
(ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80) และมีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  
ในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (หรือที่เรียกว่า organic farm) โดยมีการ 
กระจายผลประโยชน์ที่ได้จากการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน ทั้งใน 
รูปแบบของการจ้างแรงงานในพื้นที่ การอบรม การแนะนำาการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ 
รวมถงึการรณรงค์และดำาเนนิงานในการรกัษาระดับคุณภาพการใหบ้รกิารของตนเอง
เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของการให้บริการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น

2) ระดับชุมชนที่มีการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

(1) ชุมชนตำาบลเชียงคาน: เป็นชุมชนในพื้นที่อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
ที่มีการรวมตัวกันอนุรักษ์บ้านไม้เก่า (บางหลังมีอายุเกือบ 100 ปี) และมีประเพณี
ด้ังเดิมในการใส่บาตรข้าวเหนียว เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมเยือน  
รวมถึงการมีกิจกรรมถนนคนเดินท่ีเป็นเอกลักษณ์ ปัจจุบันชุมชนเชียงคานมีการรวมกลุ่ม 
และจัดตัง้เป็นชมรมผูป้ระกอบการด้านการทอ่งเทีย่วเชยีงคานทีส่มาชกิสว่นใหญ่เป็น 
ผู้ประกอบการที่พักแรม (ในพ้ืนที่เชียงคานมีที่พักแรมที่จดทะเบียนกับทางอำาเภอ
จำานวน 45 แห่ง และท่ีไม่ได้จดทะเบียนประมาณ 175 แห่ง นอกจากนี้ยังมีที่พัก 
รูปแบบอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน แต่เปิดให้คนมาเช่าพักได้)

(2) ชุมชนตำาบลบ่อสวก: เป็นชุมชนในพ้ืนที่อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  
ทีมี่การรวมตวักนัเพ่ือเขา้มาดำาเนนิการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนตัง้แต ่พ.ศ. 2555 ภายใตช้ือ่  
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำาบลบ่อสวก และเป็นหนึ่งในชุมชน 
ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก อพท. โดยเป็นการดำาเนินงานภายใต้กระบวนการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรม และการปรับตัวของชุมชน ที่ประยุกต์กระบวนการสืบทอด และ 
รักษาวัฒนธรรมของชุมชน โดยนำาเสนอกิจกรรมการท่องเท่ียวในลักษณะของฐานเรียนรู้ 
ของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเครื่องป้ันดินเผา กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง กลุ่มจักสาน 
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บา้นตา้ม กลุ่มน้ำาอ้อยบ้านป่าคา เป็นตน้ และยงัมีการใหบ้รกิารทีพั่กแรมแบบโฮมสเตย ์ 
โดยกลุ่มโฮมสเตย์บ้านบ่อสวก ทั้งนี้ชมรมฯ เคยได้รับรางวัลกินรีครั้งที่ 11 ปี 2560  
ในสาขา “รางวัลดีเด่น” ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และ “รางวัลยอดเยี่ยม” 
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประจำาปี 2564 (รางวัลกินรี 
ครัง้ที ่13) รวมถงึได้รบัรางวลั Upgrade Program ภายใตก้ารประกวดรางวลัหมู่บา้น
ท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (Best Tourism Village) ประจำาปี 2021 ของ UNWTO อีกด้วย

3) ระดับจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ได้แก่ ถนนคนเดินเชียงคาน ตำาบล
เชียงคาน อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย: โดยมีเทศบาลตำาบลเชียงคานเป็นหนึ่งในหน่วยงาน 
ที่มีบทบาทสำาคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการดูแลและจัดการขยะบริเวณ
ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของเชียงคาน รวมถึงการดูแลในเรื่องของสาธารณูปโภค 
ความปลอดภัย และมีการออกเทศบัญญัติที่เป็นการอนุรักษ์อาคารและบ้านเรือนโบราณบริเวณ
ถนนชายโขง

สำาหรับคนท้องถิ่นที่เป็นประชากรเป้าหมายในการศึกษานี้ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี
ขึ้นไป (เกิดก่อน พ.ศ. 2546) ที่พำานัก/อาศัยในจุดหมายปลายทางเป้าหมายเป็นการถาวรในช่วง  
5 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป) และทราบว่ามีผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนท้องถิ่นที่ 
ตนอาศัยอยู่ โดยมีพื้นที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางเป้าหมายท่ีเป็นกรณีศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ ตำาบล
เชยีงคาน อำาเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย และตำาบลบอ่สวก อำาเภอเมือง จังหวดันา่น สว่นผูเ้ยีย่มเยอืน 
ที่เป็นประชากรเป้าหมายในการศึกษานี้ คือ คนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน พ.ศ. 2546)  
ท่ีเดินทางมาเยือนจุดหมายปลายทางเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวและ/พักผ่อนหย่อนใจ  
และมีการใช้บริการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ณ จุดหมายปลายทางเป้าหมาย  
โดยมีพ้ืนทีท่ีเ่ป็นจุดหมายปลายทางเป้าหมายทีเ่ป็นกรณศีกึษา 2 แหง่ ได้แก ่ตำาบลเชยีงคาน อำาเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย และย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้เพ่ือให้มีจำานวนตัวอย่างขั้นต่ำาเพียงพอต่อการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยเฉพาะ 
การวเิคราะหด้์วยแบบจำาลองสมการโครงสรา้ง (structural equation model: SEM) ทีซ่ึ่งการศกึษา 
สว่นใหญ่เสนอใหมี้ขนาดจำานวนตวัอยา่งขัน้ต่ำาไม่นอ้ยกวา่ 200 ตวัอยา่ง (Kline, 2011; Tabachnich  
and Fidell, 2013) ดังนัน้ในการศกึษาน้ีจึงกำาหนดขนาดตวัอยา่งไวท้ี ่200 ตวัอยา่งตอ่พ้ืนทีเ่ป้าหมาย  
(3 พื้นที่ ได้แก่ ตำาบลบ่อสวก ตำาบลเชียงคาน และย่านเมืองเก่าภูเก็ต) ต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
(2 กลุ่ม ได้แก่ คนท้องถิ่น และผู้เยี่ยมเยือน) และใช้การเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่าง 
แบบบังเอิญ (accidental sampling) ที่กำาหนดให้สัมภาษณ์คนท้องถิ่นและ/ผู้เยี่ยมเยือนทุกๆ 
ลำาดับที่ 3 ที่สะดวกให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
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1.7 เคัรื�องมอืท่�ใช�ในิกิารศึกิษา กิารเก็ิบรวบรวมและกิารวเิคัราะห ์
ข�อม้ล

จากกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาที่เสนอในหัวข้อที่ 1.5 สามารถแบ่งเครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 2 ส่วนสำาคัญ ตามแนวทางและ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังมีรายละเอียดในแต่ละส่วนพอสังเขปดังนี้

1) ส่วนแรกเป็นการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพที่เป็นการสัมภาษณ์ผู้มี 
สว่นได้สว่นเสยีในเชงิลึกแบบมีโครงสรา้งด้วยแบบสมัภาษณ ์ทัง้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ ตวัแทนชมุชน
และ/วิสาหกิจชุมชน ผู้นำาท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถให้ข้อมูลใน
รายละเอียดตามโครงสรา้งของแบบสมัภาษณ ์ดังนัน้เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศกึษาในสว่นแรกจงึเป็น
แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ จุดหมายปลายทางที่เป็นเครื่องมือสำาหรับใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและ/การดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง 
รบัผดิชอบของผูมี้สว่นได้สว่นเสยีกบัการทอ่งเทีย่ว ซ่ึงถกูพัฒนาตามกรอบแนวทางของการประเมิน 
ต้นทุน-ผลตอบแทนของการดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ของ 
การศกึษา และจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในอดีต รวมถงึการสมัภาษณผ์ูมี้สว่นได้สว่นเสยี 
ในเบื้องต้น และผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยว  
(โดยให้ความสำาคัญในประเด็นของการจัดการและ/การดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) ทั้งในระดับผู้ประกอบการ ชุมชน (คนท้องถิ่น) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตัวแทน) และจุดหมายปลายทางที่เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำาข้อมูลที่ได ้
มากำาหนดเป็นประเด็นคำาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ก่อนนำาประเด็นคำาถามดังกล่าวมาพัฒนา
เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นคำาถามสำาคัญ  
7 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดของกิจกรรมและ/การดำาเนินงาน
ที่เป็นการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ รายรับ-ต้นทุนของการดำาเนินงานและการจัดการ 
(แยกตามกิจกรรม) ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ สิง่ทีภ่าครฐัและ/หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควร
ดำาเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และข้อเสนอแนะอื่นๆ สำาหรับ 
ผูท้ีส่นใจจะจัดการการท่องเท่ียวอยา่งรบัผดิชอบ (ดูรายละเอียดของประเด็นคำาถามในแบบสมัภาษณ ์
ได้ในภาคผนวก)

หลงัจากได้แบบสมัภาษณแ์ล้ว ลำาดับตอ่มาจะทำาหนงัสอืเพ่ือขออนญุาตเขา้สมัภาษณ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาตามวันเวลาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสะดวก 
โดยเป็นการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (in-depth interview) ตามโครงสร้างคำาถามในแบบสัมภาษณ์
พร้อมบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่นำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ใน  
2 แนวทาง ได้แก่
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(1) ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไม่ใช่เรื่องของต้นทุน-ผลตอบแทน จะประยุกต์

ใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic analysis) ควบคู่กับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
(content analysis) บนพ้ืนฐานแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
โดยจะวิเคราะห์จากภาพรวมที่เป็นประเด็นสำาคัญ (major themes) ก่อนที่จะแยก 
ออกเป็นประเด็นย่อย (sub themes) และหัวข้อย่อย (categories) ในลำาดับต่อมา 
หลังจากนั้นจึงนำาเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะของการบรรยาย (descriptive)  
ภายใต้ประเด็นหลักที่สำาคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของการจัดการและ/ 
การดำาเนินงานของกรณีศึกษา รูปแบบและลักษณะของกิจกรรมและ/การดำาเนินงาน
ทีเ่ป็นการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ ปัจจัยแหง่ความสำาเรจ็ของการจัดการ
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ และปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะสำาหรบัการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

(2) ขอ้มูลเชงิปรมิาณทีเ่ป็นเรือ่งของตน้ทนุ-ผลตอบแทน ถกูนำามาวเิคราะห์
ตามแนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน (cost-benefit analysis) เพื่อประเมิน
ถึงต้นทุน-ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของกิจกรรมและ/การดำาเนินงานตามแนวทาง
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เป็นการประเมินรายรับและ
ต้นทุนส่วนเพ่ิมจากการจัดการและ/การดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ) การวิเคราะห์ตามแนวทางนี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน
ทางการเงิน โดยในการศึกษาเป็นการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กำาไรขาดทุนตาม
แนวทางบัญชี ที่เป็นแนวทางการวิเคราะห์งบกำาไรขาดทุน ซึ่งเป็นผลการดำาเนินงาน
ของกิจกรรมในรอบ 1 ปี โดยการเปรียบเทียบระหว่างรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในรอบบัญชีว่าก่อให้เกิดผลกำาไรหรือขาดทุน ดังนั้นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร (อายุ
การใช้งานเกิน 1 ปี) จะถูกปันส่วนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์  
ซ่ึงจะแสดงต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรในรูปของ “ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ (depreciation)”  
ที่คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทางบัญชีเท่านั้นมิได้มีการจ่ายจริงเป็นเงินสด งบกำาไร
ขาดทุนจะชว่ยใหผู้มี้สว่นได้สว่นเสยีทราบวา่ กจิกรรมทีด่ำาเนนิการมีผลการดำาเนนิงาน 
อย่างไร มีโครงสร้างรายรับอย่างไร ผลกำาไรหรือขาดทุนของกิจกรรมมาจากส่วนใด  
เพ่ือให้เข้าใจถึงต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินที่แท้จริงของการจัดการและ/ 
การดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

การศกึษานีป้ระมาณการรายรบัตามโครงสรา้งทีม่าของรายรบัทีส่อดคลอ้ง
กับความเป็นจริงในแต่ละกิจกรรม ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์รายรับแยกตามฤดูกาล 
ท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างกันในเรื่องของราคาการให้บริการ สำาหรับการประมาณ
การต้นทุน แบ่งต้นทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนที่เป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์
ถาวร ซึ่งคิดออกมาเป็นค่าเสื่อมราคาต่อป ีเช่น ค่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
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เป็นต้น โดยกำาหนดอายุการใช้งานที่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น สิ่งปลูกสร้าง
มีอายุการใช้งาน 30 ปี วัสดุอุปกรณ์มีอายุการใช้งาน 1 ปี หรือไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น 
และ 2) ส่วนที่เป็นต้นทุนการดำาเนินงาน เช่น ค่าแรงงาน (หรือค่าเสียโอกาสของ
แรงงาน) ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปัจจัยการผลิต เป็นต้น

2) ส่วนท่ีสองเป็นการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงจากนิยามตัวแปร
ตามกรอบแนวคิดในแบบจำาลองภาพที ่1.2 และ 1.3 ซึง่เป็นตวัแปรนามธรรม (subjective variable) 
ถกูนำาไปใชใ้นการพัฒนาเป็นขอ้คำาถามสำาหรบัใชว้ดัตวัแปรทัง้หมด กอ่นทีจ่ะนำาขอ้คำาถามดังกล่าว 
มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามสำาหรับการสัมภาษณ์คนท้องถิ่นและผู้เยี่ยมเยือนที่เป็นประชากร 
เป้าหมาย โดยชดุคำาถามท่ีใชวั้ดตวัแปรนามธรรมใชม้าตรประมาณค่า 10 ระดับ (นอ้ยทีส่ดุ-มากทีส่ดุ)  
ซึ่งหลังจากได้แบบสอบถามฉบับร่าง ลำาดับต่อมาจะนำาแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบกับคนทั่วไปที่
มิใช่ประชากรเป้าหมายประมาณ 10 ตัวอย่าง เพื่อตรวจเนื้อหาและลำาดับของข้อคำาถาม ก่อนนำา
แบบสอบถามท่ีปรบัปรงุเนือ้หาและลำาดับของขอ้คำาถามทีค่นทัว่ไปสามารถเขา้ใจได้ไปปรกึษาผูท้ีมี่ 
ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือวัดและการท่องเที่ยว พร้อมทั้งทดสอบ 
ความเชือ่ม่ันของชดุคำาถามทีใ่ชวั้ดตวัแปรนามธรรม (โดยทัว่ไปเรยีกวา่ ตวัแปรแฝง (latent variable)) 
ด้วย Cronbash’s alpha (Alpha) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ (explonatory factor  
analysis) เพ่ือลดทอนและคัดเลือกข้อคำาถามที่มีความเชื่อม่ันและเที่ยงตรงในการวัดตัวแปร
นามธรรมตามนยิามตวัแปรทีไ่ด้กำาหนดไว ้โดยการนำาแบบสอบถามไปทดสอบ (try out) กบัตวัอยา่ง
ที่มลีักษณะใกล้เคยีงกับประชากรเป้าหมายจำานวน 30 ตัวอย่าง (เปน็จำานวนตัวอย่างขั้นต่ำาที่เพียง
พอสำาหรบัทดสอบความเชือ่ม่ันด้วย Cronbash’s alpha และการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิสำารวจ)  
หลังจากนั้นก็จะปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้งก่อนนำาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้พัฒนา 
เป็นคู่มือประกอบการเก็บข้อมูล และนำาไปใช้สัมภาษณ์ประชากรเป้าหมาย ณ จุดหมายปลายทาง
เป้าหมายของการศึกษานี้ (ดูรายละเอียดของแบบสอบถามได้ในภาคผนวก)

สำาหรบัขอ้มูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณด้์วยแบบสอบถามจะถกูตรวจสอบถงึความถกูตอ้ง 
และสมบรูณ ์รวมถงึความเป็นไปได้ของคำาตอบ กอ่นทำาการบนัทกึลงฐานขอ้มูลทีพั่ฒนาขึน้มาเฉพาะ  
หลังจากนั้นจะนำาข้อมูลที่ได้บันทึกแล้วไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติที่แตกต่างกันดังนี้

1) ประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณา (descriptive statistic) เช่น การแจกแจงความถี่  
(frequency distribution) ค่ากลาง (ค่าเฉล่ีย (mean) ค่ามัธยฐาน (median)) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
(standard deviation: SD) ฯลฯ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากแบบสอบถาม รวมถึง 
การประยุกต์สถิติทดสอบอย่างเช่น t-test F-test ในการทดสอบสมมติฐานบางประการที่มี 
การกำาหนดขึ้นภายหลังจากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา

2) ประยุกต์ใช้ bootstrap-tobit model หรือ order probit model ในการประมาณ
ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการที่ (1) และ (2) ก่อนที่จะนำาค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่า 
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มาคำานวณตามแนวคิดทีเ่สนอไวใ้นหวัขอ้ที ่1.5 (ขอ้ยอ่ยที ่1.5.1 และ 1.5.2 ตามลำาดับ) เพ่ือประเมิน
มูลค่าผลประโยชนใ์นเชงิเศรษฐศาสตรข์องกจิกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบทีมี่ตอ่คนทอ้งถิน่ 
ที่พำานักในจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และประเมินราคาเงา 
ของกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) ที่ผู้เยี่ยมเยือนใช้บริการ เพ่ือสะท้อนให้เห็น  
ความรับผิดชอบต่อต้นทุนทางสังคม (social cost) ที่เกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง

3) ประยุกต์ใช้แบบจำาลองสมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM)  
ในการตรวจสอบและประมาณค่าขนาดอิทธพิล (ทัง้อิทธพิลทางตรง อิทธพิลทางอ้อม และอิทธพิลรวม)  
ของความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองแบบจำาลองตามกรอบแนวคิดในภาพที ่1.2 และ 1.3 เพ่ือประมาณ
ขนาดอิทธิพลที่แตกต่างกันของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบของคนท้องถิ่น และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและ 
การเลอืกจุดหมายปลายทางท่ีมีการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของผูเ้ยีย่มเยอืน (คนไทย)

1.8 กิารนิำาเสนิอราย่งานิ

ส่วนต่อไปของรายงานจะแบ่งการนำาเสนอเนื้อหาออกเป็น 8 บท โดยบทที่ 2 เป็น 
การนำาเสนอถึงผลการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เป็น 
การนำาเสนอผลการสำารวจพรมแดนความรูใ้นเรือ่งดังกล่าว รวมถงึการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบั 
การศึกษาในอดีตที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับ 
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน และการศึกษาท่ีผ่านมาในประเด็นท้ังด้านอุปทาน อุปสงค์ และผลกระทบ 
ที่เกิดจากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สำาหรับบทที่ 3-บทที่ 5 เป็นการนำาเสนอ  
กรณีศึกษาโรงแรมประเภทบูติกโฮเตล ร้านอาหารอินทรีย์ และชุมชนท่องเที่ยว (ถนนคนเดิน 
เชียงคาน) โดยในแต่ละบทจะนำาเสนอถึงการดำาเนินกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
ตน้ทนุ-ผลประโยชนท์ีไ่ด้รบัจากดำาเนนิกจิกรรมดังกลา่ว และผลการประมาณการตน้ทนุ-ผลตอบแทน 
จากการดำาเนินกิจกรรมอย่างรับผิดชอบของแต่ละกรณีศึกษา ส่วนบทที่ 6 เป็นการนำาเสนอผลการ
สำารวจมุมมองและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นและผู้เยี่ยมเยือนที่ได้
จากการสำารวจคนท้องถิ่นในตำาบลบ่อสวก จังหวัดน่าน และพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำาบลเชียงคาน  
จังหวัดเลย ส่วนผู้เยี่ยมเยือนเป็นผลการสำารวจผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนถนนคนเดินเชียงคาน

บทท่ี 7 เป็นการนำาเสนอผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบาย 
การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ิน และผลการประเมินราคาเงาของ 
การมีสว่นรว่ม การรบัรู ้การใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคม และการสนบัสนนุการจัดการ
และการดำาเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น สำาหรับบทที่ 8 เป็น 
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การนำาเสนอผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน และผลการประเมินราคาเงา
ของกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) เช่น การใช้บริการที่พักแรม ร้านค้า ร้านอาหารและ 
เครื่องด่ืมของคนในชุมชน การเดินเยี่ยมชมหรือซ้ือของในถนนคนเดิน การเยี่ยมชมสถานที่ 
ท่องเที่ยวของชุมชน การร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน เป็นต้น

สำาหรับบทสรุปเปน็การนำาเสนอการสรุปสาระสำาคญัเกี่ยวกับต้นทุน-ผลตอบแทนของ
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของแต่ละกรณีศึกษา มุมมองและการรับรู้ต่อการจัดการ
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ ปัจจยัทีอ่ธบิายการสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 
ของคนท้องถ่ิน ท่ีรวมถึงราคาเงาของกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
ของแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการเลือก 
จุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน รวมทั้งราคาเงาของกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) 
ทีถ่กูใชบ้รกิารโดยผูเ้ยีย่มเยอืน กอ่นทีจ่ะนำาเสนอถงึขอ้เสนอแนะบางประการทีจ่ะมีสว่นชว่ยในการ
สนบัสนนุสง่เสรมิใหเ้กดิการจัดการและการดำาเนนิงานตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ
ทั้งในระดับภาคธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน 
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 บทท่� 2

การที่บที่วน
วรรณกรรมี

การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (sustainable tourism: ST) เป็นรูปแบบการจัดการการท่องเท่ียว 
ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทั้งในระดับผู้ประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ บนพื้นฐานของ
การสร้างความสมดุลและประโยชน์สูงสุดในด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
ทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วและผูมี้สว่นได้สว่นเสยี ทัง้ผูป้ระกอบการ ชมุชน และ
ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าบ้าน (Diallo, Diop-Sall, Leroux and Valette-Florence, 2015; Mathew and 
Kuriakose, 2018; Zagonari, 2019) ขณะเดียวกนักส็ามารถปกป้องและเพ่ิมโอกาสสำาหรบัอนาคต 
(หรือสามารถส่งต่อให้กับรุ่นต่อไป) (WTO no date; UNEP and UNWTO, 2005; Stanford,  
2006) ซ่ึงงานศึกษาที่ผ่านมาได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกันว่า การท่องเที่ยว 
อยา่งยัง่ยนืเปรยีบเสมือนจุดหมายปลายทางและ/เป้าหมายของการพัฒนาการทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการ
เดินทางไปใหถ้งึ ในขณะทีก่ารทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ (responsible tourism: RT) เป็นสว่นหนึง่ 
ของการเดินทาง (journey) ที่มุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แม้ว่าจะไม่ทราบอย่างแน่ชัดถึง 
ปลายทางที่จะเดินทางไป แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะหยุดหรือชะลอการเดินทางสู่ความยั่งยืนของ 
การท่องเที่ยว (Godfrey, 1998; Stanford, 2006; Zgolli and Zaiem, 2018; Zagonari, 2019) 
จากความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด foresight ฉายภาพอนาคต
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่ความยั่งยืนได้ดังภาพที่ 2.1
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ภาพท่� 2.1 ภาพอนิาคัตของกิารพัฒนิากิารท่องเท่�ย่วส่้คัวามยั่�งยื่นิตามมุมมองทางดำ�านิอปุทานิ 
(supply side)

จากภาพท่ี 2.1 แสดงใหเ้หน็วา่ จากรปูแบบการจัดการการทอ่งเทีย่วทัว่ไปทีส่ว่นใหญ่ 
ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการจัดการกับผลกระทบเชิงลบที่เป็นผลกระทบภายนอก (externalities)  
ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว หรือเป็นการผลักภาระดังกล่าวให้กับสังคม (เป็นต้นทุนทางสังคม 
(social cost)) ขาดการตระหนักถึงความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
(รวมถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวอื่นๆ) และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสำาคัญกับผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้การท่องเที่ยว 
ในรปูแบบดังกล่าวไม่มีความยัง่ยนื (Stanford, 2006; Zgolli and Zaiem, 2018) ในขณะทีร่ปูแบบ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ที่เป็นแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่ให้ความสำาคัญกับการลด
ผลกระทบเชงิลบของการทอ่งเทีย่วทีมี่ตอ่สงัคม (negative impact minimization) ซึง่อยูใ่นเสน้ทาง 
ของการเดินทางสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะช่วยในการปรับตัวและเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งนักท่องเที่ยวให้มุ่งสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวได้ในอนาคต

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้ความสำาคัญมากขึ้นกับการจัดการการท่องเที่ยว  
(ทัง้ทีเ่ป็นกจิกรรมและแหลง่ทอ่งเทีย่ว) ตัง้แตใ่นระดับผูป้ระกอบการ ชมุชน และทอ้งถิน่ (ไม่รวมถงึ 
ระดับประเทศ) ที่สามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบ (ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และ 
สิ่งแวดล้อม) ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทางและ/พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
โดยตน้ทนุ-ผลประโยชนจ์ากการจัดการดังกลา่วจะถกูแบง่ปันและกระจายไปยงัผูมี้สว่นได้สว่นเสยี
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กับการท่องเที่ยว (Camilleri, 2016; Zagonari, 2019) เช่น นักท่องเที่ยวมีความยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น 
ใหก้บัการมีประสบการณท่ี์ประทบัใจอันเกดิจากการมีปฏสิมัพันธร์ว่มกบัคนในชมุชนทีไ่ปทอ่งเทีย่ว/ 
เยี่ยมเยือน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวยินดีแบกรับต้นทุนการจัดการเพ่ือลดผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดจากการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นจาก
การที่นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และจากต้นทุนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการแบ่งสรรปันส่วน 
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งปันต้นทุน (cost sharing) ในการจัดการ 
ผลกระทบร่วมกัน) ชุมชน (รวมถึงคนท้องถิ่น) ยินดีมีส่วนร่วมและสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อให้
มคีุณภาพชีวิตที่ดขีึ้นจากการลดลงของผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยว เช่น การลดลงของขยะ 
และความแออัดในแหล่งทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ (Goodwin and Francis, 2003; International Centre  
for Responsible Tourism, 2002; Stanford, 2006; Olimpia and Daniel, 2016; Kim, Park, 
Reisinger and Lee, 2018) ทัง้นี ้การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบจะครอบคลุมรปูแบบการทอ่งเทีย่ว
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางเลือก (alternative tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว (โดย) ชุมชน เป็นต้น และการท่องเที่ยวกระแสหลักที่เป็น 
mass tourism (Stanford, 2006; Yu, Chancellor and Cole, 2011; Diallo et al., 2015; 
Zgalli and Zaiem, 2018)

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการสำารวจพรมแดนความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ และเพ่ือให้มีสารสนเทศเพียงพอในการกำาหนดกรอบแนวคิด แบบจำาลอง  
และตัวแปรสำาหรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ บทนี้จึงขอนำาเสนอเนื้อหาของการทบทวนวรรณกรรมที่ 
มีการแบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำาคัญ ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นการนำาเสนอผลการสำารวจพรมแดนความรู ้
จากวรรณกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์บรรณมิติ  
(bibliometric analysis) ในการค้นหาประเด็นและสาระความรู้จากวรรณกรรมประเภทบทความ
วชิาการทีต่พิีมพ์เผยแพรใ่นวารสารนานาชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus ระหวา่ง พ.ศ. 2545-2563  
สว่นทีส่องเป็นการนำาเสนอการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัการเชือ่มโยงกนัระหวา่งการทอ่งเทีย่ว
อย่างรับผิดชอบกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือให้เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างกันระหว่าง 
การท่องเที่ยวทั้งสองประเภท สำาหรับส่วนที่สามเป็นการนำาเสนอการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
นิยามของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism: RT) ที่มีการให้นิยามมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2545 และมีการปรับปรุงต่อเนื่องมาตลอดเกือบสองทศวรรษ เพ่ือเป็นฐานความรู้สำาคัญ 
ในการให้นิยามการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสำาหรับใช้ในการกำาหนดกิจกรรมการจัดการและ 
การดำาเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกรณีศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ รวมถึงนิยามอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น นักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (responsible tourist) การจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism management) ในขณะที่ส่วนสุดท้าย
เป็นการนำาเสนอผลการทบทวนการศึกษาในอดีตเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซ่ึงแบ่ง
เนื้อหาของการนำาเสนอออกเป็นประเด็นย่อยที่สำาคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ การศึกษาด้านอุปทาน  
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การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา การศึกษาด้านอุปสงค์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  
และการศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบของการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ โดยขอนำาเสนอรายละเอียดใน
แต่ละส่วนพอสังเขปดังนี้

2.1 กิารสำารวจพรมแดำนิคัวามร้�จากิวรรณีกิรรมดำ�านิกิารท่องเท่�ย่ว 
อย่่างรบัผิู้ดำชอบ

จากการตรวจสอบและสืบค้นวรรณกรรมในเบื้องต้นภายใต้แก่นเรื่อง (theme)  
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ (responsible tourism) จากฐานขอ้มูลบทความวชิาการทัง้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ โดยวรรณกรรมวิชาการภาษาไทยสำารวจจากฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) ผ่านการสืบค้นจากระบบฐานข้อมูล ThaiJo และงานวิจัยที่สนับสนุนทุนโดย
สำานกังานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) และสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย (สกว.) ผา่นการ
สบืค้นจากฐานขอ้มูล E-library ของสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
(สกสว.) สว่นวรรณกรรมวิชาการทีเ่ป็นภาษาอังกฤษสบืค้นจากฐานขอ้มูล Scopus พบวา่ วรรณกรรม
วชิาการภาษาไทยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับการท่องเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบยงัมีอยูจ่ำานวนนอ้ยมาก และ
เกือบทั้งหมดมิใช่งานในลักษณะของการวิจัยเชิงวิชาการที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาและตรวจสอบ
องค์ความรู้ทางวิชาการ แต่เป็นลักษณะของงานบริการวิชาการและ/งานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ให้ 
ความสำาคัญกับการขับเคลื่อนและการดำาเนินงานที่ทำาให้ได้รับผลลัพธ์จากการทำางานออกมาเป็น
กิจกรรม ทั้งนี้ จากข้อจำากัดที่มีจำานวนวรรณกรรมค่อนข้างน้อย จึงเป็นการยากที่จะประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์บรรณมิติ (bibliometric analysis) ในการค้นหาประเด็นและสาระความรู้จาก
วรรณกรรมภาษาไทย

ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงเป็นการนำาเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นความรู้จากวรรณกรรม 
งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบท่ีได้จากการสืบค้นจากวรรณกรรมประเภทบทความ 
วิชาการทีต่พิีมพ์ในวารสารตา่งประเทศทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus เทา่นัน้ เพ่ือใหเ้หน็ภาพรวมของ 
พรมแดนความรู้ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในระดับนานาชาติ 
ในชว่งระหวา่ง พ.ศ. 2545-2563 (พ.ศ. 2545 หรอื ค.ศ. 2002 เป็นปีแรกทีมี่การใหน้ยิามและนำาเสนอ 
แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบในการประชมุ World Summit วา่ด้วยการพัฒนา
อยา่งยัง่ยนื ณ เมือง Cape Town สาธารณรฐัแอฟรกิาใต)้ ซึง่จากการสบืค้นบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในวารสารต่างประเทศท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ด้วยคำาว่า “Responsible  
Tourism” ภายใตเ้ง่ือนไขทีว่า่ ชือ่วารสารตอ้งมีคำาวา่ “Tourism” พบวา่ ระหวา่ง พ.ศ. 2545-2563 
(19 ปี) มีบทความที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทั้งหมด 204 บทความ เป็นการ 
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ตีพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2545-2559 (15 ปี) จำานวน 102 บทความ และอีกครึ่งหนึ่งตีพิมพ์ในช่วง 4 ปี
ทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2560-2563) หรอืเพ่ิมขึน้ในอัตราเฉล่ียรอ้ยละ 20.5 ตอ่ปี ในชว่ง พ.ศ. 2560-2563 
ซึ่งมากกว่าช่วงแรกที่เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 8.8 ต่อปี ดังนั้นแนวโน้มของจำานวนบทความ
ที่ตีพิมพ์จึงมีลักษณะการเพิ่มขึ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียล (ตามภาพที่ 2.2 คือ เส้นประ) ทั้งนี้เป็นที่
น่าสังเกตว่าใน พ.ศ. 2558 มีจำานวนบทความที่ตีพิมพ์ลดลงเหลือเพียง 3 บทความ ทั้งที่ในช่วง
ก่อนหน้า (ก่อน พ.ศ. 2558) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่หลังจาก พ.ศ. 2558 จำานวน
บทความทีต่พิีมพ์กย็งัคงมีการเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง กอ่นทีจ่ะเพ่ิมขึน้แบบก้าวกระโดดใน พ.ศ. 2563  
(ดูรายละเอียดในภาพที ่2.2) ขอ้มูลดังกลา่วแสดงใหเ้หน็ถงึแนวโนม้ความตอ่เนือ่งและความสนใจ
ที่เพิ่มขึ้นในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับนานาชาติ

ภาพท่� 2.2 จำานิวนิบทคัวามเก่ิ�ย่วกัิบกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรับผิู้ดำชอบท่�ม่กิารต่พิมพ์ในิวารสาร
นิานิาชาติจากิฐานิข�อม้ล Scopus พ.ศ. 2545-2563

ท่ีมา: ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล Scopus (ส่บค้นเม่อ่เด่อนพฤษภัาคม พ.ศึ. 2564)

ภาพที่ 2.3 แสดงถึงแนวโน้มของจำานวนบทความที่ตีพิมพ์ใน 5 วารสารแรก ที่มี
จำานวนบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตีพิมพ์สูงสุด พบว่า กว่าร้อยละ 20 ของ
จำานวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2545-2563 เป็นการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of 
Sustainable Tourism และ Sustainability (จำานวนการตีพิมพ์บทความสะสมในทั้งสองวารสาร
มีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ ประมาณร้อยละ 20) โดยในช่วงก่อน พ.ศ. 2562 (หรือ ค.ศ. 2019)  
บทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of  
Sustainable Tourism ส่วนวารสาร Sustainability มีการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
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อยา่งรบัผดิชอบจำานวนมากขึน้ในชว่งสองปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2562-2563) ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ ความรู ้ 
(หรือการวิจัย) ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมักถูกนำาเสนอหรือตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มที่ 
เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน หรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นสำาคัญ (ดูรายละเอียดแนวโน้มของ
จำานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่สำาคัญ 5 อันดับแรก ในภาพที่ 2.3)

ภาพท่� 2.3 แนิวโนิ�มจำานิวนิบทคัวามท่�ม่กิารต่พิมพ์ส้งสุดำในิ 5 วารสารแรกิ จากิฐานิข�อม้ล  
Scopus พ.ศ. 2545-2563

ท่ีมา: วเิคราะหด้์วยโปรแกรม R package bibliometric จากจำานวนบทความทัง้หมด 204 บทความ

สำาหรับผลการวิเคราะห์ความถ่ีของคำาสำาคัญในบทความท้ัง 204 บทความ ด้วย word cloud  
ภายใต้เทคนิค bibliometric analysis (ภาพที่ 2.4) พบว่า แม้ว่าบทความที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบท่ีตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและอยู่ในฐานข้อมูล Scopus มีการศึกษาวิจัย 
อยา่งเขม้ขน้ในประเด็นความรูห้ลกัทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วกบั “การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ (responsible  
tourism)” (หรอืมีความถีข่องคำาสำาคัญมากทีส่ดุ โดยมีความถีข่องคำาดังกล่าวมากกวา่คำาทีมี่ลำาดับ
รองลงมา คือ การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (sustainable tourism) ถงึ 3 เทา่) แตก่มี็การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับประเด็นอื่นๆ หลากหลายประเด็น โดยประเด็นความรู้ที่สำาคัญ 5 ประเด็นแรก ที่มีความเข้มข้น 
ในการศึกษารองลงมา ได้แก่ ประเด็นความรู้เกี่ยวกับ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable  
tourism)” หรอื “ความยัง่ยนื (sustainability)” หรอื “การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (sustainable development)”  
ประเด็นความรูเ้กีย่วกบั “ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร (corporate social 
responsibility)” และ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism)” ตามลำาดับ
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ภาพท่� 2.4 คัวามถ่�ของคัำาสำาคััญในิบทคัวามท่�ต่พิมพใ์นิวารสารนิานิาชาติจากิฐานิข�อม้ล Scopus 
พ.ศ. 2545-2563

ท่ีมา: วเิคราะหด้์วยโปรแกรม R package bibliometric จากจำานวน 204 บทความ

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิสว่นใหญ่ยงัคงใหค้วามสำาคัญกบัการศกึษาวจัิยในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาและ
การจัดการการท่องเท่ียวเพ่ือมุ่งสู่ความยั่งยืนเป็นสำาคัญ (หรือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 
โดยเฉพาะการให้ความสำาคญัในเรื่องของอปุทานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งที่เปน็เรื่อง
ของการพัฒนา การจัดการ และการดำาเนินงานในระดับพื้นท่ีหรือจุดหมายปลายทาง (โดยเฉพาะ 
การศึกษาในพ้ืนที่แอฟริกาใต้) หรืออาจกล่าวได้ว่า การศึกษาวิจัยในเรื่องของการท่องเที่ยว 
อยา่งรบัผดิชอบทีผ่า่นมาเป็นการศกึษาวิจัยทีใ่หค้วามสำาคัญกบัความรูใ้นเรือ่งการพัฒนา การจดัการ  
และการดำาเนินงานที่นำามาสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางมากกว่า 
การศกึษาในประเด็นท่ีเกีย่วขอ้งกบัอุปสงค์ของการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ หรอืประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับนักท่องเที่ยวอย่างเช่น การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หรือ (การ) ตลาดของ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ นอกจากน้ี ยังมีงานศึกษาจำานวนหน่ึงท่ีศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
กบั “การทอ่งเท่ียวโดยชมุชน (community-based tourism)” หรอื “การพัฒนาชมุชน (community 
development)” หรือ “ชุมชน (community)” รวมถึงการศึกษาในประเด็น “ทัศนคติ (attitude)” 
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(stakeholder)” และ “จริยธรรม (ethics)” ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งนี้เป็นที่ 
น่าสังเกตว่า ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ไม่ได้เผยให้เห็นถึงประเด็นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินหรือการวัดผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการและ/การดำาเนินงานตาม
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แนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบที่เป็นการศึกษาในเชิงประจักษ์ รวมทั้งการจัดสรรแบ่งปัน 
ผลประโยชนร์ะหวา่งผูมี้สว่นได้สว่นเสยีหรอืผูท้ีมี่สว่นเกีย่วขอ้งกบัจุดหมายปลายทางทีมี่การจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

หากพิจารณาผลการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นความรู้เก่ียวกับการศึกษาวิจัยในแก่นเร่ือง 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระหว่าง พ.ศ. 2545-2563  
ที่นำาเสนอในภาพที่ 2.5 จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการศึกษา
วิจัยในประเด็น “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism)” โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ 
พ.ศ. 2554 เป็นตน้มา และเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเรว็ในชว่งตัง้แต ่พ.ศ. 2557 จนถงึ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมขึน้ 
ในอัตราเฉล่ียรอ้ยละ 34.6 ตอ่ปี) โดยยงัไม่เหน็ถงึแนวโนม้ทีล่ดลงของการศกึษาในประเด็นดังกล่าว  
ขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable touirsm)” หรือ “ความยั่งยืน 
(sustainability)” และ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism)” เป็นสองประเด็นความรู้สำาคัญที่มี
แนวโนม้การศกึษาวจัิยเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่งมาโดยตลอดตัง้แต ่พ.ศ. 2545 และมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ 
อยา่งรวดเรว็หลัง พ.ศ. 2560 สว่นการศกึษาเกีย่วกบัเรือ่ง “ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
ขององค์กร (corporate social responsibility)” เป็นประเด็นความรู้ที่มีแนวโน้มการศึกษาวิจัย
เพ่ิมขึน้อยา่งรวดเรว็ในชว่ง พ.ศ. 2552-2555 กอ่นทีจ่ะเริม่ชะลอตวัและเพ่ิมในอัตราทีล่ดลงในชว่ง
ระหวา่ง พ.ศ. 2556-2560 และกลบัมาได้รบัความสนใจศกึษาเพ่ิมขึน้ในชว่ง พ.ศ. 2561 เป็นตน้มา

ภาพท่� 2.5 แนิวโนิ�มประเด็ำนิคัวามร้�ในิบทคัวามท่�ต่พิมพ์ในิวารสารนิานิาชาติจากิฐานิข�อม้ล  
Scopus พ.ศ. 2545-2563

ท่ีมา: วเิคราะหด้์วยโปรแกรม R package bibliometric จากจำานวน 204 บทความ
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ดังนัน้เพ่ือใหเ้หน็ภาพของความเหมือนและความแตกตา่ง หรอืการเปลีย่นแปลงของ

ประเด็นความรูท้ีมี่การตพิีมพ์ในบทความวชิาการระดับนานาชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus จงึได้
แยกวิเคราะห์คำาสำาคัญด้วย word cloud ออกเป็นสองช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่าง พ.ศ. 2545-2559 
(จำานวน 102 บทความ) และระหว่าง พ.ศ. 2560-2563 (อีกจำานวน 102 บทความ เช่นเดียวกัน)  
พบว่า “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism)” และ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
(sustainable tourism)” รวมถงึ “ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มขององค์กร (corporate 
social responsibility)” ยังคงเป็นสามประเด็นความรู้ที่มีความเข้มข้นของการศึกษามากที่สุด 
ในทั้งสองช่วงเวลา (มีขนาดความถี่ของคำาในระหว่างสองช่วงเวลาที่ไม่แตกต่างกัน) นอกจาก
ประเด็นความรูท้ัง้สามแลว้ “การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ (ecctourism)” ยงัเป็นอีกหนึง่ประเด็นความรู ้
ทีย่งัคงมีความเขม้ขน้ในการศกึษาในทัง้สองชว่งเวลาทีไ่ม่แตกตา่งกนัอีกด้วย ทัง้นีเ้ป็นทีน่า่สงัเกตวา่  
ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2560-2563 มีความเข้มข้นของการศึกษาเพิ่มขึ้นในประเด็นความรู้เกี่ยวกับ
เรือ่ง “การทอ่งเทีย่วอาสาสมัคร (volunteer tourism)” “จรยิธรรม (ethics)” “ตวัชีว้ดัการทอ่งเทีย่ว 
อย่างยั่งยืน (sustainable tourism indicators)” และ “ผลกระทบของการท่องเที่ยว (tourism 
impacts)” และเริ่มเห็นถึงการศึกษาในประเด็นความรู้เกี่ยวกับ “พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (tourist 
behavior)” “แรงจูงใจ (motivatoin)” และ “ทศันคต ิ(attitude)” ทีเ่ป็นความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปสงค์
ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ดูรายละเอียดในภาพที่ 2.6)

ภาพท่� 2.6 คัวามถ่�ของคัำาสำาคััญในิบทคัวามท่�ม่กิารต่พิมพใ์นิวารสารนิานิาชาติจากิฐานิข�อม้ล 
Scopus ในิสองชว่งเวลา (พ.ศ. 2545-2559 และ พ.ศ. 2560-2563)

ท่ีมา: วเิคราะหด้์วยโปรแกรม R package bibliometric จากจำานวน 204 บทความ



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

58
ผลการวเิคราะหเ์ครอืขา่ย (หรอื co-occurrence network) ของคำาสำาคัญในบทความ

ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง 
พ.ศ. 2545-2563 ที่แสดงในภาพที่ 2.7 พบว่า มีเครือข่าย (network) เชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัด
จำานวน 6 กลุม่ (cluster) ทีมี่ขนาดแตกตา่งกนัมาก (พิจารณาจากสมาชกิของคำาในแตล่ะเครอืขา่ย)  
และแตล่ะกลุ่มมีความเชือ่มโยงระหวา่งกนั ผลการวเิคราะหดั์งกลา่ว แสดงใหเ้หน็วา่ บทความเกีย่วกบั 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท่ีตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมีประเด็นความรู้ท่ีนำาเสนอร่วมกันท่ีเด่นชัด 
ใน 6 ประเด็น ได้แก่ “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism)” “การท่องเที่ยว 
โดยชุมชน (community-based tourism)” “การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development)” 
“ทศันคต ิ(atttude)” “การพัฒนาการทอ่งเท่ียว (tourism development)” และ“ผูมี้สว่นได้สว่นเสยี 
(stakeholder)” โดยมี 3 กลุ่ม ที่คำาหลัก (node) มีขนาดใหญ่ (หรือมีความถี่ของคำาสูง) อย่างเห็น 
ได้ชัด ได้แก่ “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism)” “การพัฒนาที่ยั่งยืน  
(sustainable development)” และ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based tourism)”  
โดยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นคำา (node) ที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยง 
อย่างเข้มข้นกับคำาที่เป็นประเด็นความรู้ด้านต่างๆ ถึง 11 รายการ (พิจารณาจากความหนาแน่น
ของเสน้) โดยมีความเชือ่มโยงอยา่งเขม้ขน้กบั “การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (sustainable tourism)” 
และ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (corporate social responsibility)” 
และยงัมีการเชือ่มโยงอยา่งเขม้ขน้ขา้มกลุ่มทีเ่ป็นประเด็นเกีย่วกบั “การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (sustainable  
development)” และ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based tourism)” ความเชื่อมโยง 
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บทความที่ตีพิมพ์ภายใต้ประเด็นความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบมักเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเด็นความรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สำาหรับเครือข่ายท่ีมี “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based tourism)”  
เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย มีการเชื่อมโยงภายในกลุ่มที่เข้มข้นกับประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชน/ชุมชน และมีการเชื่อมโยงที่เข้มข้นไปยังประเด็นความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ส่วนเครือข่ายที่มี “การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development)” เป็นศูนย์กลาง
ของเครือข่าย มีการเชื่อมโยงอย่างเข้มข้นภายในกลุ่มกับประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ 
และยังมีการเชื่อมโยงที่เข้มข้นไปยังประเด็นความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และตัวชี้วัด 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า บทความที่ตีพิมพ์ในประเด็นความรู้เกี่ยวกับ 
การทอ่งเทีย่วโดยชมุชนมักเกีย่วขอ้งหรอืศกึษาในเรือ่งของการพัฒนาชมุชน และมักศกึษาเชือ่มโยง 
กบัประเด็นความรูใ้นเรือ่งของการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื เชน่เดียวกบัการศกึษาในประเด็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่นอกจากจะมีการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมักมีการศึกษา 
เชื่อมโยงกับประเด็นความรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย
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ผลการวเิคราะหเ์ครอืขา่ยแสดงใหเ้หน็วา่ บทความทีต่พิีมพ์ภายใตแ้กน่เรือ่ง (theme) 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมักเกี่ยวข้องหรือศึกษาเชื่อมโยงกับประเด็นความรู้ในเรื่องของ 
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน หรือการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีเป็นการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมถึงประเด็นความรู้ 
เกีย่วกบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร และการจดัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน

ภาพท่� 2.7 เคัรือข่าย่ของคัำาสำาคััญในิบทคัวามท่�ต่พิมพ์ในิวารสารนิานิาชาติจากิฐานิข�อม้ล  
Scopus พ.ศ. 2545-2563

ท่ีมา: วเิคราะหด้์วยโปรแกรม VOSviewer 1.6.17 จากจำานวน 204 บทความ
หมายเหตุ: minimum number of occurrences of a keyword = 4 (27 meet the threshold)

การวเิคราะห ์co-occurrence network จะทำาใหท้ราบถงึขอ้มูลความเชือ่มโยงระหวา่ง 
คำาสำาคัญและความเป็นศูนย์กลางของคำาภายในเครือข่าย ซ่ึงเป็นประโยชน์ท่ีจะนำามาวิเคราะห์เพ่ิมเติม 
ในเรื่องของ thematic map ที่เป็นการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างระดับการพัฒนา (development 
degree) ที่เป็นการพิจารณาจากความเข้มข้น (ความถี่) ของการเชื่อมโยงของคำา (density) กับ 
ระดับของความเกี่ยวข้อง (relevance degree) ที่เป็นการพิจารณาถึงความเป็นศูนย์กลางของคำา
ในเครอืขา่ย (centrality) ซ่ึงจากผลการวเิคราะห ์thematic map ของคำาสำาคัญในบทความทีต่พิีมพ์ 
ภายใตแ้กน่เรือ่ง (theme) การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบในวารสารนานาชาต ิระหว่าง พ.ศ. 2545-2563  
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ที่แสดงในภาพที่ 2.8 พบว่า ประเด็นความรู้ที่จัดอยู่ใน motor themes ที่เด่นชัดได้แก่ ประเด็น
เกี่ยวกับ “จริยธรรม (ethics)” และ “ชุมชน (community)” ซ่ึงเป็นสองประเด็นความรู้ที่มี 
ความเข้มข้นในการพัฒนาและมีความสำาคัญต่อโครงสร้างเก่ียวกับการศึกษาวิจัยในเร่ืองการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบในระดับนานาชาติ นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วยังมีประเด็นความรู้เกี่ยวกับ  
“การท่องเท่ียวทางเลือก (alternative tourism)” “บริษัทนำาเท่ียว (tour operators)” และ “ความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร (corporate social responsibility: CSR)” ทีจั่ดอยูใ่น motor 
themes แต่มีความเด่นชัดหรือความเข้มข้นน้อยกว่าสองประเด็นความรู้ข้างต้น

ภาพท่� 2.8 Thematic map ของประเด็ำนิคัวามร้�เก่ิ�ย่วกัิบกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบในิบทคัวาม 
ท่�ต่พิมพใ์นิวารสารนิานิาชาติจากิฐานิข�อม้ล Scopus พ.ศ. 2545-2563

ท่ีมา: วเิคราะหด้์วยโปรแกรม R package bibliometric จากจำานวน 204 บทความ

ส่วนประเด็นความรู้ที่จัดอยู่ใน niche themes ซ่ึงมีการพัฒนาภายในประเด็น 
เป็นอย่างดี แต่กลับมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบน้อย 
ได้แก่ ประเด็นความรู้ด้าน “การสัญจรอย่างยั่งยืน (sustainable mobility)” และประเด็นความรู้ที่
เกีย่วขอ้งกบั “ประสบการณข์องนกัท่องเท่ียว (tourist experience)” สำาหรบั emerging or declining  
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themes ซ่ึงมีทั้งระดับการพัฒนาและระดับของความเกี่ยวข้องน้อย (หรือมีการเชื่อมโยงกับ 
คำาสำาคัญอ่ืนๆ น้อย และมีความเป็นศูนย์กลางในเครือข่ายต่ำา) ได้แก่ ประเด็นความรู้ด้าน  
“การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (socially responsible tourism)” ขณะที่ basic themes 
ที่เป็น themes ที่มีความเข้มข้นในการพัฒนาน้อย แต่มีความสำาคัญต่อโครงสร้างการศึกษาวิจัย 
ในเร่ืองการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในระดับนานาชาติ ประกอบด้วยประเด็นความรู้หลากหลายเร่ือง  
โดยประเด็นความรู้ท่ีสำาคัญจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible 
tourism)” “ความยั่งยืน (sustainability)” และ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)”

จากผลการวเิคราะห ์thematic map ขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็วา่ บทความทีต่พิีมพ์ในวารสาร
นานาชาติเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีประเด็นความรู้ในเรื่องของความยั่งยืน 
ของการทอ่งเทีย่วเป็นประเด็นความรูพ้ื้นฐานทีส่ำาคัญ โดยมีประเด็นความรูเ้กีย่วกบัจรยิธรรม และ
ชมุชน รวมถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร เป็นสามประเด็นทีมี่การพัฒนา
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในช่วงเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2563)

สำาหรับผลการวิเคราะห์ thematic evolution ที่แสดงในภาพที่ 2.9 แสดงให้เห็นถึง 
วิวัฒนาการของประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus ระหวา่ง พ.ศ. 2545-2563 (พิจารณาจากคำาสำาคัญใน
บทความทีน่ำามาวเิคราะห)์ โดยได้แบง่ชว่งเวลาของการวิเคราะหอ์อกเป็นสองชว่งเวลาตามแนวโนม้ 
และการเปลี่ยนแปลงที่นำาเสนอไว้ก่อนหน้า (การวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นความรู้) โดยช่วงแรก
เป็นช่วงระหว่าง พ.ศ. 2545-2559 และช่วงที่สองเป็นช่วงระหว่าง พ.ศ. 2560-2563 ซึ่งทั้งสอง
ช่วงเวลามีจำานวนบทความที่ตีพิมพ์ในจำานวนเท่ากัน คือ จำานวน 102 บทความ ทั้งนี้ผลลัพธ์จาก 
การวเิคราะห ์พบวา่ ประเด็นความรูเ้กีย่วกบั “การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ (responsible tourism)”  
ยังคงเป็นประเด็นความรู้หลักที่มีความเข้มข้นและชัดเจนมากขึ้นในช่วง พ.ศ. 2560-2563 โดยมี
การแตกแขนงของความรู้ที่มาเชื่อมโยงหลากหลายประเด็นมากขึ้น (พิจารณาการแตกแขนงของ
ความรู้จากช่วง พ.ศ. 2545-2559 กับ ช่วง พ.ศ. 2560-2563) เช่น การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน  
การศกึษาเกีย่วกบัการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว การศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบของการทอ่งเทีย่ว การศกึษา 
เกี่ยวกับความยั่งยืนของการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งก่อน พ.ศ. 2560 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ที่หลากหลาย
มากกว่าในช่วง พ.ศ. 2560-2563 ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความรู้ในเรื่องของชุมชน การพัฒนา 
การท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว 
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
มีการมุ่งเน้น (focus) มากขึ้นในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560-2563) โดยให้ความสำาคัญมากขึ้น 
กับการศึกษาวิจัยในประเด็นความรู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและ 
ความยั่งยืนหรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนดังแสดงในภาพที่ 2.9
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ภาพท่� 2.9 ววิฒันิากิารของประเด็ำนิคัวามร้�เก่ิ�ย่วกัิบกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบในิบทคัวามท่�
ต่พิมพใ์นิวารสารนิานิาชาติจากิฐานิข�อม้ล Scopus พ.ศ. 2545-2563

ท่ีมา: วเิคราะหด้์วยโปรแกรม R package bibliometric จากจำานวน 204 บทความ

จากผลการวิเคราะห์บรรณมิติ (bibliometric analysis) ภายใต้แก่นเรื่อง (theme) 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จากบทความจำานวน 204 บทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
ทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus ระหวา่ง พ.ศ. 2545-2563 (รวม 19 ปี) พบวา่ พรมแดนความรูใ้นแกน่เรือ่ง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมักเกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้พ้ืนฐานที่สำาคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และความยั่งยืน (หรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) โดยประเด็น 
ความรูท้ัง้สองเป็นพ้ืนฐานสำาคัญของการศกึษาวจัิยเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ และมีการ 
มุ่งเน้น (focus) หรือความเข้มข้นในการศึกษาวิจัยในสองประเด็นความรู้ดังกล่าวที่โดดเด่น
และชัดเจนมากขึ้นในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560-2563) นอกจากนี้ ประเด็นความรู้ทั้งสอง 
ยังเป็นประเด็นความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในช่วงเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา 
เม่ือมีการศกึษาวจัิยเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ (วเิคราะหจ์ากบทความวชิาการทีต่พิีมพ์
ในวารสารนานาชาติจากฐานข้อมูล Scopus จำานวน 204 บทความ ในช่วง พ.ศ. 2545-2563)
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2.2 กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบกัิบกิารท่องเท่�ย่วอย่่างยั่�งยื่นิ

จากการวเิคราะหว์รรณกรรมด้านการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบทีเ่ป็นบทความวิชาการ
ทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus ระหวา่ง พ.ศ. 2545-2563 จำานวน 204 ฉบบั ด้วยเทคนคิ bibliometric  
analysis จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หรือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) โดยเฉพาะเม่ือวิเคราะห์
ถึงเครือข่ายของคำาสำาคัญที่ซึ่งจะเห็นได้ถึงความเชื่อมโยงที่เข้มข้นระหว่างการท่องเที่ยวอย่าง 
รบัผดิชอบกบัการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ในขณะทีก่ารวเิคราะห ์thematic map กใ็หภ้าพทีช่ดัเจนวา่  
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีการมุ่งเน้น (focus) และให้ความสำาคัญกับ
การศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ ในภาพรวม 
ของการวิเคราะห์ทั้งหมดยังแสดงให้เห็นว่า ประเด็นความรู้ในเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยว 
อยา่งยัง่ยนื ยงัเป็นประเด็นความรูท้ีมี่การพัฒนาอยา่งเขม้ขน้และตอ่เนือ่งในชว่งเกอืบสองทศวรรษ 
ท่ีผ่านมาเม่ือมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ดังน้ันเพ่ือให้เห็นถึงความเช่ือมโยง 
เกีย่วเนือ่งกนัของการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบกบัการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  
ในลำาดับต่อไปจะนำาเสนอถึงสาระสำาคัญของการทบทวนวรรณกรรมในอดีตเกี่ยวกับประเด็น 
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

ในช่วงทศวรรษที่ 1970 มีการถกเถียงและให้ข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ 
การทอ่งเทีย่วในประเด็นท่ีว่า “ควรมคีวามรบัผิดชอบ (responsibility) กับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก 
การท่องเท่ียว (หรอื จากพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว) ท่ีมต่ีอแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเจา้ของบ้าน (host)  
ทั้งในทางกายภาพของสิ่งแวดล้อม และคนในชุมชน” (Butler, 1995) ซึ่งการให้ความสำาคัญกับ  
“ความรบัผิดชอบท่ีมากข้ึน (more responsibility)” นำามาสูร่ปูแบบการจัดการทอ่งเทีย่วทางเลือก 
(alternative tourism) ที่ซึ่งถูกกล่าวถึงในหลายๆ นิยาม (หรือ ชื่อ) เช่น alternative tourism,  
responsible tourism, eco-tourism, green tourism หรือ minimum impact tourism  
ซ่ึงตา่งกมี็ลกัษณะเป็นการทอ่งเทีย่วท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงจากรปูแบบการทอ่งเทีย่วแบบเดิมทีเ่ป็น 
mass tourism ใหเ้ป็นรปูแบบของการทอ่งเทีย่วทีใ่หค้วามสำาคัญกบัสิง่แวดลอ้ม (environmental) 
สังคม-วัฒนธรรม (social-culture) จริยธรรม (ethically) และการเมือง (political) มากขึ้น 

จากการถกเถียงในประเด็นของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยุคทศวรรษที่ 1970 จึงนำามาสู่การให้ข้อเสนอในเรื่องของ  
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable tourism) ที่เกิดขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ ์
ระหว่างการท่องเท่ียวกับส่ิงแวดล้อม และต้องการท่ีจะพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิด 
และ/ให้ความสำาคัญกับความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซ่ึงแนวคิดนี้จะเกี่ยวข้องกับ  
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3 เรือ่ง (3 pillars) ท่ีสำาคัญ คือ เศรษฐกจิ สงัคม-วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม รวมถงึความสามารถ 
ในการแข่งขันในระยะยาว ซึ่งการศึกษาบางชิ้นในอดีต เช่น Ritchie and Crouch (2000) ได้ม ี
การเสนอและให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยพยายามเพ่ิมในเร่ืองของความย่ังยืนทางการเมือง (political  
sustainability) เข้ามาเป็นอีกหนึ่งเรื่อง (pillars) ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แต่ก็เป็นเรื่องที ่
ค่อนข้างยากและยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก ความยั่งยืนทางการเมืองไม่ได้
เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรง อย่างไรก็ตาม UNWTO (2004) และ Mahalic 
(2013) สรุปว่า การไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องประกอบด้วยสามสิ่งที่สำาคัญ ได้แก่

1) ความตระหนัก (awareness) ถึงความยั่งยืนและจริยธรรม (sustainability and 
ethics) ซึ่งสนับสนุนโดยข้อมูลและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสำาหรับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งในดา้น
อุปสงค์และอุปทาน

2) มิติทางการเมือง ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการมีฉนัทามตขิองกลุ่มมวลชน หรอืผูน้ำาทางการเมืองทีเ่ขม้แขง็เพ่ือใหส้ามารถ
เกิดการดำาเนินการที่นำาไปสู่เป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้

3) การรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวน้ันๆ หรือกล่าว 
อีกนัยหนึ่งคือ การคงไว้ซึ่งการบรรลุความต้องการของตลาด

ประเด็นของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถูกกล่าวถึงและมีการโต้เถียงกันอย่างเข้มข้น
มากขึ้นในช่วงตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1990 เมื่อ Inskeep (1991) ได้นำาเสนอ 5 หลักเกณฑ์สำาคัญ
ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนท่ีซ่ึงต้องคำานึงถึงเม่ือกล่าวถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่  
1) เศรษฐกิจ 2) สิ่งแวดล้อม 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมของการท่องเที่ยว 4) ความรับผิดชอบ 
ตอ่นกัทอ่งเทีย่ว หรอืความพึงพอใจของผูม้าเยอืน (visitors satisfaction) และ 5) ความเทา่เทยีมกนั 
ในสังคม ซ่ึงจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีเพียงบางหลักเกณฑ์เท่านั้นที่ได้รับความสนใจ ในขณะที่  
UNWTO เริ่มสนับสนุนแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใน 3 เรื่อง คือ สิ่งแวดล้อม  
สงัคม-วัฒนธรรม และเศรษฐกจิ ซ่ึงตอ่มาแนวคิดดังกล่าวได้รบัความสนใจอยา่งมากในงานศกึษา
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวในลักษณะของความพยายามในการสร้างสมดุลของการท่องเที่ยวระหว่าง 
การให้สำาคัญกับเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม และนำามาสู่ข้อเสนอแนะและข้อปฏิบัติท่ีตามมาอีกมากมาย  
ไม่วา่จะเป็นในเรือ่งของการประหยดัพลังงาน (energy saving) รไีซเคิล (recycling) หรอืการลดขยะ 
การลดการปลดปล่อยมลพิษ (reduction of waste and emission) รวมถงึการปรบัปรงุคุณภาพชวีติ 
ของคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการบางคน เช่น Wheeller (1993) มองว่าข้อปฏิบัติ
ดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องมือประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ 
ผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ 
นักท่องเที่ยวแต่อย่างใด ในขณะที่ฉันทามติ (ความเห็นพ้องต้องกัน) เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลดังกล่าวยังคงกระทำาได้ยาก

นอกจากนี้ ยังคงมีคำาถามอยู่เสมอว่า แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
สามารถยกระดับความยั่งยืนของภาคการท่องเที่ยวที่แท้จริงได้อย่างไร หรือเป็นเพียงแค่แนวคิด 
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ในขณะที่วิธีปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามแนวคิดนี้ยังไม่ชัดเจน รวมถึง ยังพบว่าข้อถกเถียงเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไปที่ระดับแหล่งท่องเที่ยว (destination level) 
มากกว่าในระดับธุรกิจรายย่อย (micro-level) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบริการ (hospitality 
industry) ทีมั่กใหค้วามสำาคัญกบัผลลัพธท์างด้านเศรษฐกจิมากทีส่ดุ และใหค้วามสำาคัญนอ้ยทีส่ดุ 
ในด้านสิ่งแวดล้อม (Blackstock et al., 2008; Bohdanowicz et al., 2005; Bramwell  
et al., 2008; Mihalic et al., 2012) นอกจากนี้ หลักการ (agenda) ของแนวคิดเกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมักเป็นที่ยอมรับสำาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นภาครัฐมากกว่า 
ภาคเอกชนที่ซึ่งให้ความสำาคัญกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ

จากสารสนเทศที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (sustainable tourism) และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism) 
มคีวามใกลเ้คยีงกนัมาก ดงันัน้เพือ่ใหเ้ห็นถงึความแตกต่างระหวา่งการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืนและ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในท่ีนี้จึงขอนำาเสนอถึงแนวคิดและนิยามของการท่องเที่ยวทั้งสอง
รูปแบบที่ได้จากการสังเคราะห์วรรณกรรมพอสังเขปดังนี้

การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนเป็นแนวคิดของการเดินทางและการสำารวจจุดหมายปลายทาง 
ของการท่องเที่ยวในฐานะของนักท่องเที่ยว โดยคำานึงถึงวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคนในชุมชน
ของจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวนั้นๆ หรือกล่าวโดยสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เป็นรปูแบบของการทอ่งเทีย่วทีส่ง่ผลดีตอ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้UNWTO (2004)  
ได้ใหน้ยิามการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืวา่เป็น “การท่องเท่ียวท่ีคำานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมท้ังในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงตอบสนองความต้องการของท้ังผู้เยี่ยมเยือน  
ธุรกิจ และคนในชุมชนท่องเท่ียวน้ัน” จากนิยามดังกล่าว การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน จะเก่ียวข้องกับ

1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา 
การท่องเที่ยว โดยยังคงรักษาระบบนิเวศวิทยาที่สำาคัญ และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติ

2) การเคารพต่อสังคม-วัฒนธรรมของคนในชุมชนที่เป็นจุดหมายปลายทางของ 
การท่องเที่ยว ปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยมของชุมชน และมีส่วนร่วมในการทำาให้เกิด
ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน

3) การทำาให้เกิดผลทางเศรษฐกิจในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการกระจายผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยุติธรรม การก่อให้เกิดการจ้างงานที่มั่นคง สร้างโอกาส
ในการได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ือบรรเทาความยากจนในชุมชนที่เป็นจุดหมายปลายทาง 
ของการท่องเที่ยว

สำาหรบัการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบเป็นรปูแบบของการทอ่งเทีย่วทีช่ว่ยลดผลกระทบ
ด้านลบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมจากการทอ่งเทีย่ว และสรา้งผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ
ให้กับคนในชุมชนที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว (Goodwin, 2016)
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จากนิยามและแนวคิดข้างต้นพอสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีความสอดคล้อง 

และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่นำาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
มักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นในระดับโลก เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate  
change) และพยายามเปลีย่นแปลงอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในภาพรวม (มุ่งเนน้การเปล่ียนแปลง
ในระยะยาว) ขณะที่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะมุ่งเน้นท่ีการดำาเนินการของแต่ละบุคคล และ
แตล่ะจุดหมายปลายทางของการทอ่งเทีย่ว ดังนัน้การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบจงึเกีย่วขอ้งกบัการ
ระบปุระเด็นทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีมี่ความสำาคัญในทอ้งถิน่ นอกจากนีย้งัเกีย่วขอ้ง
กับการนำาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันดำาเนินการเพ่ือรับผิดชอบในประเด็นดังกล่าวด้วย หรือ 
อาจกล่าวได้วา่ การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบมุ่งเนน้ไปทีก่ารมีสว่นรว่มของชมุชน ธรุกจิ และรฐับาล 
ในการลดผลกระทบเชิงลบ และเพ่ิมผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
จากการท่องเที่ยว (มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น)

นอกจากนี้ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการบรูณาการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Mahalic (2016) จึงได้เสนอแนวคิดที่เป็นแบบจำาลองการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนแบบบูรณาการ (integrated sustainability-responsibility model)  
ที่อยู่บนพ้ืนฐานมุมมองเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม  
โดยนำาเสนอถึง 3 ข้ันตอน ท่ีเป็นองค์ประกอบสำาคัญของแบบจำาลองดังกล่าว ได้แก่ การรับรู้/ 
การตระหนัก (awareness) การประชุม/กำาหนดการ (agenda) และการดำาเนินการ (action)  
แบบจำาลองดังกล่าวรู้จักกันในชื่อ “Triple-A model” แบบจำาลองนี้สามารถเป็นตัวบ่งชี้ 
ความย่ังยืนและให้คำาแนะนำาเก่ียวกับวิธีการนำาแนวคิดความย่ังยืนไปใช้อย่างต่อเน่ืองและเปล่ียนจาก 
การท่องเที่ยวที่เน้นมูลค่าตลาดและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปสู่การท่องเที่ยว 
ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมูลค่าทางสังคมมากขึ้น รวมถึงยังเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (sustainable tourism) เข้ากับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism)  
เพ่ือนำามาสูน่ยิามของ “responsustable tourism” หรอืการทอ่งเทีย่วทีมี่ความรบัผดิชอบอยา่งยัง่ยนื 
ที่เป็นการเชื่อมโยงการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (sustainable tourism) เข้ากับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ (responsible tourism) ที่แสดงให้เห็นถึงทั้งความรับผิดชอบและความยั่งยืน
ของพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นเสาหลัก (pillars) ของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
ซึ่งประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ (economic pillar) ด้านสิ่งแวดล้อม (environmental pillar) และ 
ด้านสังคม-วัฒนธรรม (socio-cultural pillar) ที่ตั้งอยู่บนข้อกำาหนดของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
ตามทีก่ล่าวมาแล้วท้ัง 3 ประการ คือ ความตระหนกัเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม (environmental awareness)  
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders’ participation) และความพึงพอใจ 
ของนักท่องเที่ยว (tourist satisfaction) หรือสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งก็คือ การท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบเปรียบเสมือนเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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2.3 นิิย่ามของกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ (Responsible 
tourism)

พ.ศ. 2545 (หรอื ค.ศ. 2002) การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ (responsible tourism: RT)  
ถูกนิยามและนำาเสนอถึงแนวทางการพัฒนาครั้งแรกในการประชุม World Summit ว่าด้วย 
การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื ณ เมือง Cape Town สาธารณรฐัแอฟรกิาใต ้วา่ “Making better places for 
people to live in and better places for people to visit” หรอื “การทำาให้สถานท่ีน้ันน่าอยูข้ึ่น 
สำาหรับท้ังเจ้าของบ้านและผู้เยี่ยมเยือน” (Goodwin, 2014) ซึ่งปฏิญญา Cape Town  
ของการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาการทอ่งเทีย่วทีส่ำาคัญ 7 ประการ 
ดังนี้ (International Conference on Responsible Tourism in Destination, 2002)

1) การลดผลกระทบเชิงลบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2) การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้เพ่ิมข้ึนกับคนท้องถ่ิน ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีให้กับชุมชนท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากร ปรับปรุงสภาพการทำางาน (เช่น เพ่ิมการจ้างงาน) และ 
การเข้าถึงภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวของแรงงานในชุมชน

3) การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เข้ามา 
มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการพัฒนาการทอ่งเทีย่วทีอ่าจจะสง่ผลกระทบตอ่การดำาเนนิชวีติ
หรือโอกาสของตนเอง (เช่น การทำางาน หรือการมีรายได้เพิ่มขึ้น)

4) การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ มรดกทาง
วัฒนธรรม เพื่อรักษาความหลากหลายของโลก (world’s diversity)

5) การสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและเคารพต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และ
สภาพแวดล้อมของคนท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน

6) การทำาให้นักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ เข้าถึงการท่องเที่ยวได้
7) การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน (host) โดยทำาให้

เกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในความเป็นท้องถิ่นของตนเอง
จากนิยามและแนวทางการพัฒนาท่ีนำาเสนอ การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบจึงมีเป้าหมาย 

ที่จะมอบประสบการณ์ที่สนุกสนานมากขึ้น (more enjoyable experiences) ให้กับนักท่องเที่ยว 
ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่น ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงประเด็นด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม (Cape Town Declaration, 2002) อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ถูกนำาเสนอและกล่าวถึงมาก่อนหน้า พ.ศ. 2545 อย่างเช่น Krippendorff (1987) ระบุว่า  
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเกิดจากความต้องการพักผ่อนที่สามารถบรรลุความพึงพอใจของ
สังคม (the satisfaction of social needs) ในการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเกิดความตระหนักรู้
ในตนเอง (self-realization) ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ การสำารวจ และการเรียนรู้ เป็นต้น
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แม้ว่ามีการนำาเสนอนิยามและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

มาตัง้แต ่พ.ศ. 2545 แตจ่ากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต พบวา่ การศกึษาทีผ่า่นมายงัไม่มีฉนัทามต ิ
ในการใช้นิยามเดียวกันเม่ือมีการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าว มีแต่เพียงการนำานิยามและ
แนวทางการพัฒนาท่ีเสนอใน พ.ศ. 2545 ไปเป็นกรอบในการกำาหนดนิยามของการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบสำาหรับใช้ในการศึกษาวิจัยทั้งในเชิงประจักษ์ และการขับเคลื่อนการพัฒนา 
การท่องเที่ยวในระดับจุดหมายปลายทาง (destination) ที่แตกต่างกัน อย่างเช่น Manente, 
Minghetti and Mingotto (2014) เสนอว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การท่องเที่ยว 
ที่ผลักดันให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเคารพต่อสถานที่และคนในท้องถิ่นที่ไป 
เยีย่มเยอืน รวมถงึการสนบัสนนุและสง่เสรมิความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้ของเจ้าบา้น ในขณะที ่Fatin, Amirah  
and Khairani (2014) กล่าวว่า วัฒนธรรม (cultureal) และสิ่งแวดล้อม (environment)  
เป็นสองปัจจัยสำาคัญทีส่ง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ รวมถงึความเขา้ใจ 
ของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่ไปเยือน 
ด้วยการอนุรักษ์หรือรักษาสองสิ่งนี้เอาไว้ ส่วน Kumar and Nandani (2016) ให้ข้อเสนอ 
เพ่ิมเตมิวา่ การตระหนกั (awareness) และการมีสว่นรว่ม (involvement) ของคนทอ้งถิน่เกีย่วกบั 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะกระตุ้นให้คนท้องถิ่นปกป้องชุมชนของตนเองจากผลกระทบ 
เชิงลบของกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งแตกต่างจาก Bob (2016) ที่ศึกษาทางด้านอุปสงค์ แล้วให้ 
ขอ้เสนอวา่ ความรูด้้านสิง่แวดล้อม (environmental knowledge) หรอืความตระหนกั (awareness)  
ของนักท่องเที่ยว อาจไม่ทำาให้นักท่องเที่ยวเปล่ียนแปลงตัวเองเพ่ือให้มีความรับผิดชอบต่อ 
สิง่แวดลอ้ม แตมี่ความจำาเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งมีการใหข้อ้มูลหรอืกระตุน้ใหน้กัทอ่งเทีย่วมีพฤตกิรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ที่พักแรมควรมีการเผยแพร่ความคิดเกี่ยวกับที่พัก/โรงแรม
สีเขียว (green hotel) หรือมีการทำาธุรกิจที่เป็นธรรม (fair trade) กับนักท่องที่ยวเมื่อมีการจอง
ห้องพัก เป็นต้น

สำาหรับประเทศไทยซ่ึงมีงานศึกษาในเชิงวิชาการจำานวนน้อยมาก แต่ได้มีสมาคม 
ท่องเที่ยวไทยอย่างรับผิดชอบ (Thai Responsible Touristm Association) ที่ได้กล่าวถึง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไว้ว่า เป็นการเดินทางไปยังสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด เป็นการท่องเที่ยวที่รักษา
ทรพัยากรธรรมชาตเิพ่ือคนรุน่ตอ่ไป โดยการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบจะมุ่งเนน้ไปทีภ่าคีทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการท่องเที่ยว คือ ชุมชน ธุรกิจ ภาครัฐ ที่ช่วยกันสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการท่องเที่ยว
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด 
ทัง้นีก้ารดำาเนนิการตอ้งใหค้วามสำาคัญกบัความเป็นทอ้งถิน่ มีความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน เพื่อใช้การท่องเที่ยวนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต การศึกษาครั้งนี้จึงนิยาม การท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบ (responsible tourism) ว่า หมายถึง รูปแบบและ/กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถลด 
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ผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยวและ/ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและ/จุดหมาย 
ปลายทางของการท่องเที่ยวทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีนิยามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism management)  

ที่เป็นการจัดการธุรกิจ การดำาเนินงานในองค์กร หรือการบริหารงานต่างๆ ในลักษณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคธุรกิจ (หรือผู้ประกอบการ) เพื่อปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของจุดหมายปลายทาง 
การท่องเที่ยว (Frey and George, 2010)

นักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (responsible tourist) ซึ่งหมายถึง นักท่องเที่ยว
ที่มีพฤติกรรมการเดินทางตามแนวทางปฏิบัติของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นั่นคือ มีความ
ห่วงใยต่อสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของจุดหมายปลายทางที่ตนเองเดินทางไป 
ท่องเที่ยว รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางมาท่องเที่ยวของตนเอง ดังนั้น
จึงพยายามแสดงพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ เช่น การแต่งกาย 
อย่างเหมาะสม ไม่ใช้ถุงพลาสติก รวมถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนที่เดินทางไป 
ทอ่งเทีย่ว เชน่ ใชบ้รกิารรา้นค้า หรอืท่ีพักแรมทีเ่ป็นของคนในชมุชน หรอืมีการจัดการตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (เช่น green hotel) เป็นต้น (Global Sustainable Tourism 
Council, 2022)

2.4 กิารศึกิษาในิอด่ำตเก่ิ�ย่วกัิบกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ

การนำาเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบในส่วนนี้ แบ่งการนำาเสนอออกเป็น 3 ประเด็นย่อยที่สำาคัญ ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับ
อุปทาน การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา (guideline) การศึกษาด้านอุปสงค์และพฤติกรรม
ของนักท่องเท่ียว และการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังมี 
รายละเอียดในแต่ละประเด็นย่อยพอสังเขปดังนี้

2.4.1 การศึึกษาเก่�ย่วกับอปุที่าน การพััฒนา และแนวที่างการพััฒนา (guidelines)

การพัฒนาการท่องเที่ยวมักจะก่อให้เกิดความไมส่มดลุในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
เชน่ มีการนำาทีดิ่นทางการเกษตรไปประกอบกจิกรรมการทอ่งเทีย่วหรอืกจิการ/ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การทอ่งเทีย่ว มีการจดัสรรน้ำาจากภาคการเกษตรไปใชใ้นธรุกจิทีพั่กแรม เป็นตน้ (วรานนัต ์ตนัตเิวทย ์ 
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และโสมสกาว เพชรานนท์, 2557) รวมถึงเกิดการนำาวัฒนธรรมมาใช้ในทางที่ผิดหรือนำามา
สู่การบิดเบือนและทำาลายวัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้นการเฝ้าระวังทางสังคมไม่ให้มีการนำา
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่มีประสิทธิภาพโดยภาค 
การท่องเที่ยว หรือถูกการพัฒนาการท่องเที่ยวครอบงำาการจัดสรรและ/การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และวฒันธรรม จำาเป็นตอ้งใหช้มุชนซ่ึงเป็นเจา้ของวฒันธรรมและทรพัยากรธรรมชาต ิ(ทีเ่ป็นสนิค้า
สาธารณะ (public goods)) เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และสร้างสรรค์ 
เพื่อนำาไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในท้องถิ่น (นพชัย ฟองอิสระ และศศิพัชร์ เมฆรา, 2563) 
นอกจากนี ้การพัฒนาการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ยอ่มสง่ผลอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้ตอ่ประชาชนทีพ่ำานกั
อาศัยอยู่ในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ซึ่งคนท้องถิ่นเหล่านั้นต้องมีการปรับตัวที่เป็น 
การเปล่ียนแปลงการดำาเนนิชวีติของตนเองใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไปจาก 
การท่ีชุมชนและ/ท้องถ่ินของตนเองเป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว  
เพ่ืออำานวยประโยชน์ในการดำารงชีวิตต่อไปท้ังในด้านเศรษฐกิจ (เช่น มีรายได้เพ่ิมขึ้น ประชากร 
มีงานทำาเพิ่มขึ้น) สังคม (เช่น มีสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น/ดีขึ้น การคมนาคมขนส่งดีขึ้น) สิ่งแวดล้อม  
(เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยวลดลง งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น) 
และสถาบัน (เช่น มีองค์กรเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการท่องเที่ยว มีการให้ความรู้หรือ
ฝึกอบรมในด้านการให้บริการท่องเที่ยว) (วรานันต์ ตันติเวทย์ และโสมสกาว เพชรานนท์, 2557)

ดังนั้น ที่ผ่านมาจึงมีการให้ความสำาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
ซึ่งจากการศึกษาของ วรานันต์ ตันติเวทย์ และโสมสกาว เพชรานนท์ (2557) พบว่า การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในทัศนะของประชาชน คือ การท่องเที่ยวที่ทำาให้ชุมชนหรือท้องถิ่นมีความพึงพอใจ
กับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงสามารถพิจารณาจากความพึงพอใจของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ขณะที่ Tour Operators Initiative (2002) EU (2003) และ UNWTO (2004) ได้นำาเสนอ 
ตัวบ่งชี้ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่คล้ายคลึงและสอดคล้องกันในด้านต่างๆ ได้แก่  
1) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการทอ่งเทีย่ว 2) มีการบำาบดัน้ำาเสยี 3) มีการจดัการขยะ  
และ 4) มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม จากท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่มุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น 
ในระดับนานาชาตใินชว่งกวา่ทศวรรษทีผ่า่นมา โดยเฉพาะในประเด็นของการใหข้อ้เสนอถงึแนวทาง 
การปฏิบัติเพ่ือนำาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (จะขอกล่าวถึงในลำาดับต่อไป) สำาหรับ
ประเทศไทยการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้านอุปทาน 
ในระดับจดุหมายปลายทางทีเ่กีย่วโยงกบัประเด็นในเรือ่งของการพัฒนาทีย่ัง่ยนื และในระดับธรุกจิ 
ทีส่ว่นใหญ่มักจะเกีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิธรุกจิอยา่งรบัผดิชอบตอ่สงัคม หรอืทีเ่รยีกวา่ การรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (corporate social responsibility: CSR) โดยรูปแบบ 
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การดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อาจอยู่ในลักษณะของการสร้างศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน 
ในเรื่องของการทำาการเกษตรอินทรีย์ การเป็นตลาดรับซื้อผลผลิตของชุมชน การจัดโปรแกรม 
ท่องเที่ยวสำาหรับนำานักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน (เช่น ในกรณีของ 
“ชมุพรคาบานา่รสีอรท์”) เป็นตน้ ทัง้นี ้การดำาเนนิการในลกัษณะของ CSR จะสง่ผลดีตอ่ภาคธรุกจิ 
คือ ทำาให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจดีขึ้น มีลูกค้ามากขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิต สามารถควบคุม 
คุณภาพของผลผลิตที่มาจากคนท้องถิ่น เป็นต้น ในขณะที่ชุมชนก็จะได้รับประโยชน์ทั้งด้าน 
ความม่ันคงทางอาหารและเศรษฐกจิทีม่าจากรายได้จากการจำาหนา่ยผลผลิต นอกจากนี ้การดำาเนนิ
ธุรกิจในลักษณะ CSR ยังทำาให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม เรียนรู้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
เพิ่มความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในชุมชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำาคัญของทุนสังคม (social cost) 
ของชุมชน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับชุมชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทุนสังคมที่เกิดขึ้น
จากการดำาเนินธุรกิจในลักษณะ CSR (วิษฬาห์ ชีวะสาธน์, 2555; พิชญากร กุญชรินทร์, 2559)

นอกจากนี้ งานศึกษาบางชิ้นยังแสดงให้เห็นว่า แม้จะมีกฎหมายกำากับการดำาเนิน
ธรุกจิ แตก่ฎหมายและ/กฎระเบยีบดังกล่าวมิได้กล่าวและ/ยงัไม่มีความชดัเจนวา่ ควรดำาเนนิธรุกจิ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร อย่างเช่นในกรณีของธุรกิจสปาซึ่งต้องปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานธุรกิจสปาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2551 ที่มุ่งยกระดับการจัดระเบียบ
สถานประกอบการสปาใหเ้ท่าเทียมกนั เพ่ือเตรยีมความพรอ้มในการผลกัดันใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลาง 
สปาของเอเชีย แต่ในกรอบมาตรฐานดังกล่าวมิได้มีการระบุถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
ธุรกิจสปา เช่น การสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน การดแูลพนักงาน 
บนแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น (วิชชุตา มาชู และกนกอร แช่ลิ้ม, 2560)

สำาหรับในระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้กลายเป็นแนวคิดและ
หลักการทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุสำาหรบัการพัฒนาการทอ่งเทีย่วสมัยใหม่ (Hanafiah, Azman, 
Jamaluddin and Aminuddin, 2016) เนื่องจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จำาเป็นต่อพื้นที่
หรือประเทศที่พ่ึงพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง 
รบัผิดชอบจะสามารถช่วยลดผลเสียจากการพัฒนา และยังช่วยให้เกิดการเพ่ิมและกระจายผลประโยชน์ 
ภายในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การศึกษาโดย Brunt and Courtney 
(1999) และ Hafiz, Jamaluddin, Zulkifly and Othman (2014) แนะนำาและเสนอให้วิธีปฏิบัติ
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นทางเลือกในการพัฒนาการท่องเที่ยว

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
จัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบจะมีความแตกตา่งกนัออกไปตามพ้ืนทีห่รอืจดุหมายปลายทาง  
โดยการศกึษาของ Martínez, Pérez and Rodríguez del Bosque (2013) พบวา่ แนวทางปฏบิตั ิ
เพ่ือการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบควรมุ่งเนน้ในมิตขิองความรบัผดิชอบตอ่สงัคม และมิตทิางด้าน
จริยธรรมภายในท้องถิ่น ขณะที่ Hafiz, et al. (2014) ระบุว่า สิ่งสำาคัญของการท่องเที่ยวอย่าง 
รบัผดิชอบ คือ การวางแผนของจุดหมายปลายทางอยา่งรบัผดิชอบ และการปฏบิตัติอ่สิง่แวดล้อม
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อย่างรับผิดชอบ ซึ่งทั้ง 2 มิติดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Carasuk (2011) และ Darson, 
Wahab, Kassim and Hanafiah (2013) ที่แสดงให้เห็นว่า ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดำาเนินงานการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติและ/การพัฒนาจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว 
ตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ยังคงมีข้อจำากัดทางด้านพ้ืนที่ เนื่องจาก แนวทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะมีมิติสำาคัญที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละจุดหมาย 
ปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยวและ/พื้นที่ท่องเที่ยว (Hanafiah et al., 2016) ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมในอดีตและรายงานการศกึษาวิจัยเกีย่วกบัการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา (guideline)  
ของการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ สามารถสรปุถงึแนวทางการปฏิบตัขิองแตล่ะภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการท่องเที่ยวเพื่อนำาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้พอสังเขปดังนี้

1) แนวทางปฏิบัติสำาหรับองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย
(1) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่น

• การใช้ที่ดิน การโซนนิ่ง
• มีการบรรจุการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไว้ในแผนงาน
• มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
• เปิดโอกาสใหผู้มี้สว่นได้สว่นเสยี มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจเกีย่วกบั

โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
• มีศูนย์อบรมด้านการท่องเที่ยว
• มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก
• มีการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการท่องเที่ยว และสถิติ 

นักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
• มีการนำาภาษีที่ได้จากการท่องเที่ยวไปใช้เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

และสังคม
• จัดทำากฎระเบียบในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือ 

ผู้เยี่ยมเยือนปฏิบัติ
(2) การเพ่ิมผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและเจ้าของสถานที่  

รวมถึงการลดผลกระทบทางลบและเพิ่มผลกระทบทางบวก เช่น
• สง่เสรมิใหค้นท้องถิน่ได้รบัการจ้างงานในอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว
• ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้จำาหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว
• สร้างกลไก CSR ในทุกภาคส่วนขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว
• มีการพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวให้กับพนักงานและลูกจ้าง
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• มีคู่มือสำาหรับนักท่องเที่ยวในทุกกิจกรรมท่องเที่ยว
• ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นผ่านธุรกิจ SMEs

(3) การรักษาไว้ซ่ึงความหลากหลายและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เช่น
• มีการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยภาษาที่

หลากหลาย
• มีการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ินผ่านกิจกรรม 

การท่องเที่ยว
• การพัฒนาการทอ่งเทีย่วในพ้ืนทีท่ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความแตกตา่งจาก

พื้นที่อื่น โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของพื้นที่
(4) การอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น

• ภาคธรุกจิทอ่งเทีย่วมีการจัดการการใชพ้ลังงานอยา่งมีประสทิธภิาพ
• ภาคธุรกิจท่องเที่ยวมีการพัฒนาเพ่ือลดของเสีย สิ่งปฏิกูล และลด

การบริโภคที่ไม่จำาเป็น
• มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้น้ำา และมีการกำาหนดแผนในการลด

การใช้น้ำาของผู้ประกอบการในพื้นที่
• มีการฝกึอบรมนกัสือ่ความหมายทอ้งถิน่ทีท่ำาใหผู้ม้าเยอืนเกดิความ

พึงพอใจและช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
• สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเพ่ือปกป้องพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้งทางบกและ

ทางน้ำา
• สร้างองค์ความรู้ด้านคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติให้กับนักท่องเท่ียว 

และคนท้องถิ่น
(5) การกำาหนดราคาสินค้า เช่น

• มีการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวว่ามีการตั้งราคา 
ที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับคุณภาพสินค้าและบริการ

• มีระบบในการกำาหนดระดับราคาที่พักในทุกประเภท
(6) การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เช่น

• มีการพัฒนาห้องน้ำาและทางเท้าให้มีมาตรฐานในการรองรับ 
นักท่องเที่ยวทุกประเภท โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวหลัก

• มีการจัดทำาขอ้มูลทีช่ว่ยพัฒนาสขุภาพ สรา้งความม่ันใจและปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

• มีอุปกรณ์และวิธีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก
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(7) มีการลดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ผิดศีลธรรม เช่น

• จัดทำาคู่มือส่ิงท่ีทำาได้และห้ามทำา (Do and Don’t) สำาหรับนักท่องเท่ียว
• สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในการ

ป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และ/แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
อย่างถูกต้อง

2) แนวทางปฏิบัติสำาหรับชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
(1) การลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น

• มีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น 
ที่ไม่เป็นการทำาลายสิ่งแวดล้อม

• กลุ่มท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนและแหล่งท่องเท่ียว
• มีมาตรการ/วธิกีารในการจดักจิกรรมทอ่งเทีย่วแตล่ะกจิกรรมเพ่ือลด 

มลพิษและปริมาณขยะ เช่น การใช้ย่าม ถุงผ้า ปิ่นโต เป็นต้น
• มีข้อปฏิบัติสำาหรับนักท่องเที่ยวเพื่อควบคุมเสียงรบกวน

(2) การสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เช่น

• มีการทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ
• มีการจัดการข้อมูลและเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
• มีการกำาหนดขดีความสามารถในการรองรบันกัทอ่งเทีย่ว (carrying  

capacity) ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่จะไม่ทำาให้ทรัพยากรทางสังคม 
วัฒนธรรม ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมเสียหายอย่างชัดเจน

• มีกจิกรรมทอ่งเทีย่วทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัทอ่งเทีย่วได้แลกเปล่ียนเรยีนรู ้
และสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านผ่านประสบการณ์จริง

(3) การสรา้งผลประโยชนท์างเศรษฐกจิใหก้บัประชาชนในทอ้งถิน่และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของชุมชนเจ้าบ้าน เช่น

• กิจกรรมท่องเที่ยวที่ จัดขึ้นมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

• มีการจัดสรรรายได้ของกลุ่มเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

• สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสในการมีรายได้ภายใต้การจัดการในระบบ
หมุนเวียนการให้บริการท่องเที่ยว

• กลุ่มทอ่งเทีย่วเปิดโอกาสใหช้าวบา้นและกลุม่องค์กรตา่งๆ ในชมุชน
เข้ามาจำาหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว
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• ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของอาหารนำามาจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
• มีการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
• มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ด้อยโอกาสในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ  

คนพิการ เยาวชน เป็นต้น มีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสมจากการท่องเที่ยว

• มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาชุมชนเพ่ือใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
ของชุมชน

(4) คนในชุมชนมีอำานาจในการตัดสินใจ เช่น
• มีการทำางานในระบบกลุ่มท่องเที่ยว โดยมีคณะกรรมการเข้ามา 

บริหารจัดการ
• กลุ่มท่องเที่ยวมีการแบ่งหน้าที่และกระจายบทบาทการทำางาน
• การรับสมาชิกในการให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

เช่น ที่พัก อาหารและเครื่องด่ืม ฯลฯ จะต้องดำาเนินการคัดเลือก 
อย่างเป็นธรรม โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพและความเห็นจากสมาชิก

• กลุ่มท่องเที่ยวมีการกำาหนดจำานวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับ 
การใช้ประโยชน์ของสภาพพื้นที่ของชุมชน

• กลุ่มท่องเที่ยวมีกระบวนการทำางานที่ให้โอกาสกับสมาชิกในการ 
ร่วมคิดวางแผนและตัดสินใจ

(5) การจัดสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับการเข้าถึงของนักท่องเที่ยว 
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เช่น

• กลุ่มส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีการพัฒนาส่ิงอำานวยความสะดวก 
ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ

• มีข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย แสดงจุดที่มีความเสี่ยง 
พร้อมชี้แจงให้นักท่องเที่ยวรับทราบ

• อุปกรณจ์ำาเป็นพ้ืนฐานมีความสะอาด เพียงพอกบัจำานวนนกัทอ่งเทีย่ว  
มีความพร้อมในการใช้งาน และมีการทำาความสะอาดทุกครั้งก่อนที่
นักท่องเที่ยวเข้าพักหรือมาใช้บริการ

• ห้องน้ำามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

• ภูมิทัศน์รอบบ้านมีความสะอาด ปลอดภัย สวยงาม ไม่มีขยะ  
หญ้าไม่รก เป็นต้น

• มีการทำาอาหารใหส้อดคล้องกบักลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว เชน่ อาหารมุสลิม 
หรืออาหารมังสวิรัติ เป็นต้น
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• กลุ่มท่องเที่ยวมีแผนรองรับความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ  

มีการเตรียมการปฏิบัติงานทั้งในด้านของบุคลากร อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะ

(6) สร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเคารพกันระหว่างนักท่องเที่ยวและ 
เจ้าบ้าน รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนท้องถิ่น เช่น

• มีกฎระเบียบด้านวัฒนธรรม และมีการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว 
เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่ชุมชนกำาหนด

• มีขอ้ควรปฏบิตัสิำาหรบันกัทอ่งเทีย่วและสมาชกิกลุม่ทอ่งเทีย่วในการ
ทำากจิกรรมทอ่งเทีย่วทีช่ว่ยลดผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคม-วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น

• มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำา และได้สัมผัส
ประสบการณ์ตรงจากชุมชนหรือเจ้าของที่พัก อย่างเช่น โฮมสเตย์

• มีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น 
สมุดเยี่ยม แบบสอบถาม เป็นต้น

3) แนวทางปฏิบัติสำาหรับนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วย
(1) ศึกษาจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยวที่จะไปเยือน เช่น ภาษา 

วัฒนธรรม ของจุดหมายปลายหรือแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
(2) เดินทางโดยยานพาหนะท้องถิ่นของจุดหมายปลายทางหรือแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่ไปเยือน
(3) เอาใจใสต่อ่สิง่แวดล้อม ไม่ทำากจิกรรมทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม

ของจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยว
(4) ใชน้้ำาอยา่งประหยดัและคุ้มค่า รวมถงึลดการใชพ้ลังงานอยา่งฟุ่มเฟือย
(5) ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรม และประเพณีของสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่ไปเยือน
(6) สนับสนุนสินค้าพื้นเมือง เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับคนท้องถิ่น

นอกจากแนวทางปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่มแล้ว การศึกษาที่ผ่านมา 
ยังมีการศึกษาในระดับธุรกิจที่มักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นของการดำาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม หรือที่เรียกว่า corporate social responsibility (CSR) ในความหมายที่แสดงถึง  
ความรับผิดชอบของธุรกิจในการดำาเนินงานทางธุรกิจ ซ่ึงครอบคลุมความรับผิดชอบ 4 ด้าน  
(Carroll, 1991) ได้แก ่1) ความรบัผดิชอบด้านเศรษฐกจิ (economic responsibility) ทีเ่ป็นการสรา้ง 
ความม่ันคงทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น และผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองต่อ
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ความต้องการของตลาดอย่างเพียงพอ 2) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย (legal responsibility)  
ทีเ่ป็นการดำาเนนิธรุกจิภายใตก้ฎหมายทัง้ในระดับทอ้งถิน่ ระดับประเทศ และระดับสากล 3) ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม (ethical responsibility) ที่เป็นความรับผิดชอบต่อทั้งการดำาเนินธุรกิจ
และผลของการดำาเนินธุรกิจท่ีอยู่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำาหนด และ 4) ความรับผิดชอบด้าน
เมตตาธรรม (philanthropic responsibility) ที่เป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่แสดงออกถึง
ความมีเมตตา ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับการบริจาค กิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ ฯลฯ โดยรูปแบบ
กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ท่ีต่างกันย่อมก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน  
กล่าวคือ กิจกรรมเพ่ือสังคมที่แสดงออกถึงความมีเมตตาธรรม เช่น การบริจาคเพ่ือการกุศล  
การให้พนักงานในองค์กรไปร่วมเป็นอาสาสมัคร มักเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความรับรู้ของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด ขณะท่ีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ (business practices) 
เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลพนักงาน เป็นต้น เป็นกิจกรรม
ที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยกว่ากิจกรรมในกลุ่มแรก เช่นเดียวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 
ตัวผลิตภัณฑ์ เช่น การรักษาคุณภาพสินค้า การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมรูปแบบใด ล้วนแล้วแต่สามารถสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหวา่งองค์กร (หรอืธรุกจิ) กบัผูมี้สว่นได้สว่นเสยีได้ในระดับหนึง่ (Bhattacharya, Korschun 
and Sen, 2008; Peloza and Shang, 2011)

2.4.2 การศึึกษาเก่�ย่วกับอปุสงค์แ์ละพัฤติ่กรรมีของนักท่ี่องเท่ี่�ย่ว

การศึกษาด้านอุปสงค์และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในอดีตท่ีผ่านมา มักเก่ียวข้อง 
กับประเด็นการศึกษาในเรื่องของการสำารวจการรับรู้ถึงพฤติกรรมที่รับผิดชอบของนักท่องเที่ยว
เป็นสำาคัญ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวท่ีมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourists) 
หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีการแสดงออกในลักษณะที่เคารพ (respect) คนท้องถิ่นในจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวที่ตนไปเยือน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
(Stanford, 2006; Fennell, 2006; Caruana, Glozer, Crane and McCabe, 2014; Farmaki,  
Constanti, Yiasemi and Karis, 2014; Mihalic, 2016) อย่างไรก็ตาม จุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังพื้นที่หนึ่งอาจจะไม่แสดงถึงความรับผิดชอบในพื้นที่อื่นๆ ดังนั้น  
จุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวแต่ละแห่งจึงต้องพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องอนุรักษ์
หรือรักษาไว้ และอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับตามความต้องการของนักท่องเที่ยวได้  
(Lew, Ng, Ni and Wu, 2016)

ขณะที่งานศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างความยั่งยืนของจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะของ 
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การพิจารณาว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเท่ียว (tourism stakeholders) ในจุดหมายปลายทางน้ันๆ  
ควรมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบอย่างไร ซึ่งเป็นการศึกษาในลักษณะที่ให้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 
เป็นผู้พิจารณาพฤติกรรมของตนเอง ตัวอย่างเช่น การรับรู้ของคนท้องถิ่นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความรับผิดชอบของตนเอง (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) 
การรบัรูข้องนกัทอ่งเทีย่วเกีย่วกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบของตนเอง ซ่ึงมักจะขึน้อยูก่บัเป้าหมาย
เฉพาะในแตล่ะการศกึษา เชน่ เพ่ือกอ่ใหเ้กดิการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื หรอืเพ่ือลดผลกระทบเชงิลบ 
ที่เกิดจากการท่องเที่ยว เป็นต้น (Budeanu, 2007; Yakushiji, 2010; Sin and Minca, 2014; 
Paris, Musa and Thirumoorthi, 2015; Kim et al., 2018)

จากทบทวนวรรณกรรมในอดีตที่ผ่านมา สามารถสรุปพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบของนักท่องเที่ยวได้ 3 มิติที่สำาคัญ คือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ (economic dimension)  
มิติทางด้านสังคม-วัฒนธรรม (socio-culture dimension) และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม  
(environmental dimension) ดังมีรายละเอียดในแตล่ะมิตพิอสงัเขปดังนี ้(Kumar and Nandani, 
2016; Gong, Detchkhajornjaroensri and Knight, 2018)

1) มิติทางด้านเศรษฐกิจ (economic dimension) เช่น การกระจายผลประโยชน์ 
ให้กับคนในชุมชนอย่างเท่าเทียม เป็นต้น ซ่ึงที่ผ่านมามักพิจารณาจากบริการของคนในท้องถิ่น 
(local services) สิ่งอำานวยความสะดวกในท้องถิ่น (local facilities) ผลิตภัณฑ์ชุมชน (local 
products) และความใจบญุสนุทาน เชน่ การบรจิาค (philanthrophy) เป็นตน้ ตวัอยา่งเชน่ การซ้ือ 
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การใช้รถสาธารณะในท้องถิ่น หรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเข้าพักอาศัย เช่น 
การเช่ารถจักรยาน เป็นต้น 

2) มติิทางดา้นสงัคม-วฒันธรรม (socio-culture dimension) เชน่ การมีสว่นรว่ม 
ของคนในชมุชน เป็นตน้ ซ่ึงทีผ่า่นมามักพิจารณาในเรือ่งของประเพณวัีฒนธรรม (culture/customs)  
สิทธิมนุษยชน (human rights) กฎหมาย (code law) และความปลอดภัย (safety) ตัวอย่างเช่น 
การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น กฎหมาย แสดงความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของ
คนท้องถิ่น เช่น การไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เป็นต้น

3) มติิทางดา้นสิง่แวดล้อม (environmental dimension) เชน่ การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม  
เป็นตน้ ซ่ึงทีผ่า่นมามักพิจารณาจากความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม (environmental friendliness)  
ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) มลภาวะ (pollution) การอนุรักษ์ (conservation)  
ตัวอย่างเช่น การใช้ไฟฟ้าและน้ำาอย่างประหยัด การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ เป็นต้น

นอกจากนี ้ในปัจจุบนัเริม่มีการศกึษาในมุมมองของคนทอ้งถิน่ทีมี่ตอ่พฤตกิรรมของ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะพฤติกรรมที่รับผิดชอบโดยรวมของนักท่องเที่ยว (overall responsible 
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behavior) (Su and Wall, 2015) และการประเมินการรับรู้ (perception) ของคนท้องถิ่นต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว (Gong, Detchkhajornjaroensri and 
Knight, 2018) รวมทัง้การศกึษาเพ่ือค้นหาปัจจยัทีอ่ธบิายพฤตกิรรมทีร่บัผดิชอบของนกัทอ่งเทีย่ว 
ซ่ึงมักแบง่ปัจจัยทีมี่อิทธพิลออกเป็น 1) ปัจจัยภายในตวับคุคลของนกัทอ่งเทีย่ว (internal/presonal 
factors) เช่น วัฒนธรรม (culture) การให้คุณค่าและทัศนคติ (values and attitudes) จริยธรรม
และแรงจูงใจ (ethics and motivations) การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม (social 
engagement) ความตระหนกัถงึการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (concern with sustainable tourism)  
เปน็ต้น (Stanford, 2006; Diallo et al., 2015; Zgolli and Zaiem, 2018) และ 2) ปัจจัยภายนอก  
(external factors) หรือบริบทแวดล้อม (contextual factors) ของจุดหมายปลายทางของ 
การทอ่งเทีย่ว เชน่ การตลาด (marketing) การจดัการ (ดูแล) ผูเ้ยีย่มเยอืน (visitor management) 
ข้อมูลและการสื่อสาร (information and communication) การที่นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการจัดการ
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของจุดหมายปลายทางของการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ (Stanford, 2006;  
Chiappa, Grappi and Romani, 2016; Zgolli and Zaiem, 2018) โดยปัจจัยตา่งๆ เหลา่นี ้ยงัอาจมี 
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมที่รับผิดชอบของนักท่องเที่ยวไปยังการตัดสินใจ
เลือกจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว (Budeanu, 2007; Zgolli and Zaiem, 2018)

2.4.3 การศึึกษาเก่�ย่วกับผลกระที่บของการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบ

การปฏิบัติด้านการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible tourism  
practice: RTP) เป็นทางเลือกที่ถูกนำาเสนอในหลายงานศึกษา (Brunt and Courtney, 1999; 
Hafiz et al., 2014) โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติดังกล่าวสามารถลดผลกระทบ 
เชงิลบของการพัฒนาการทอ่งเทีย่วได้ ซึง่ Martínez et al. (2013) เสนอวา่ RTP อาจมาจากความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมิติทางจริยธรรมที่มุ่งเน้นไปที่มุมมองของคนท้องถิ่น นั่นคือ คนท้องถิ่น
มีมุมมองต่อความรับผิดชอบในสังคมอย่างไร นอกจากนี้ในงานศึกษาของ Hafiz et al. (2014) 
ได้เสนอให้มีการวัดการปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบใน 2 มิติที่สำาคัญ คือ  
1) การวางแผนของจุดหมายปลายทางของการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ (responsible destination  
planning) และ 2) การปฏบิตัด้ิานสิง่แวดล้อมทีร่บัผดิชอบ (responsible environmental practice)  
ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ Carasuk (2011) และ Darson et al. (2013) ที่กล่าวว่า ข้อเสนอ  
(propositions) ของชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติด้าน 
สิ่งแวดล้อม (environmental practices) และการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว (tourism 
development planning)

อย่างไรก็ตาม งานศึกษาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่พยายามแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางการท่องเที่ยว 
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อย่างรับผิดชอบ กล่าวคือ การปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบเป็นทางเลือก 
ในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วท่ีถกูนำาเสนอในงานศกึษาหลายชิน้ เพ่ือลดผลกระทบเชงิลบ (negative 
impacts) ที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยว (Brunt and Courtney, 1999; Hafiz et al., 2014) 
นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตยังพบว่า มีงานศึกษาจำานวนน้อยมากที่พิสูจน์ 
ใหเ้หน็ในเชงิประจักษใ์นลักษณะของการวิจัยเชงิปรมิาณ ซ่ึงจากการสบืค้นจากฐานขอ้มูล Scopus 
พบว่า การศึกษาของ Hanafiah et al. (2016) ได้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ด้วยแบบจำาลองสมการ
โครงการ (structural equation model: SEM) ในการศกึษาการสง่ผา่นอิทธพิลของผลกระทบจาก
การพัฒนาการท่องเที่ยว (tourism development: TD) ไปยังคุณภาพชีวิต (quality of life: QoL) 
ของคนในชุมชน โดยมีการปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบเป็นตัวแปรค่ันกลาง 
(moderator variable) ในการส่งผ่านอิทธิพลดังกล่าว [TD → RTP → QoL] ขณะที่ Mathew 
and Sreejesh (2017)  พบว่า การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น 
มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ Methew and Sreejesh (2017) และ Font and Lynes 
(2018) ยงัพบวา่ การมีสว่นรว่มในสงัคม (social engagement) เป็นอีกหนึง่ในปัจจัยสำาคัญทีท่ำาให้
คนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของชุดตัวแปรดังกล่าว ซ่ึงทั้งหมดเป็น
ตัวแปรนามธรรม (subjective variables) จำาเป็นต้องพัฒนาแบบจำาลองการวัด (measurement  
model) ตัวแปรนามธรรม (หรือที่เรียกว่า ตัวแปรแฝง (latent variables)) ด้วยเทคนิค 
ทางสถิติที่เรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ซ่ึงมีการประยุกต์ใช้ทั้งที่เป็น 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ (exploratory factor analysis: EFA) และการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชงิยนืยนั (confirmatory factor anlaysis: CFA) โดยการพัฒนาชดุคำาถามสำาหรบัวดั
ตวัแปรนามธรรมดังกลา่วกอ่นทีจ่ะนำาไปตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้ง (construct validity: CV)  
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

สำาหรบัมาตรวดัในขอ้คำาถามทีพั่ฒนาขึน้มา พบวา่ การศกึษาทีผ่า่นมานยิมใชม้าตรวดั 
แบบมาตราส่วน (rating scale) ในระดับ 5 สเกล ทั้งนี้เพื่อให้ได้ตัวอย่างของข้อคำาถามที่ใช้วัด
ตวัแปรนามธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง (สว่นหนึง่ใชใ้นการนำาไปออกแบบขอ้คำาถามสำาหรบัการศกึษาในครัง้นี)้  
ในท่ีน้ีจึงขอนำาเสนอตัวอย่างในการวัดตัวแปรนามธรรมบางตัวแปร เช่น การวัดการรับรู้ของคนท้องถ่ิน 
ต่อผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวในมุมมองของคนท้องถิ่น ซึ่งการศึกษาในอดีตนิยมวัด 
ใน 3 มิติ (Allen, Long, Perdue and Kieselbach, 1988; Yoon, Gursoy and Chen, 2001; 
Kim, Uysal and Sirgy, 2013; Abdollahzadeh and Sharifzadeh, 2014; Hanafiah et al., 2016)  
ด้วยข้อคำาถามที่แตกต่างกันตามตัวอย่าง ดังนี้

1) มิติทางด้านผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (economic impacts) วัดด้วยข้อคำาถาม
ที่เป็นการสอบถามความคิดเห็น จำานวน 5 คำาถาม คือ
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(1) ผลประโยชน์มากกว่าต้นทุน (benefit outweight cost)
(2) โอกาสในการจ้างงาน (employment opportunities)
(3) ธุรกิจท้องถิ่น (local business)
(4) มาตรฐานการดำารงชีวิต (standard of living)
(5) สวัสดิการของคนในชุมชน (resident welfare)

2) มิติทางด้านผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (environment impacts) วัดด้วยข้อคำาถาม 
ที่เป็นการสอบถามความคิดเห็น จำานวน 4 คำาถาม คือ

(1) การสร้างขยะ (produces waste products)
(2) ปัญหาด้านนิเวศวิทยาและส่ิงแวดล้อม (econlogical and environmental  

issues)
(3) ปัญหาการทิ้ง (จัดการ) ขยะ (litering problem)
(4) มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (environmental pollution)

3) มิติทางด้านผลกระทบด้านสังคม (social impacts) วัดด้วยข้อคำาถามที่เป็น 
การสอบถามความคิดเห็น จำานวน 3 คำาถาม คือ

(1) กิจกรรมนันทนาการ (recreational activities)
(2) ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น (pride in the local culture)
(3) กิจกรรมด้านวัฒนธรรม (cultural activities)

สว่นการวดัตวัแปรการปฏบัิตด้ิานการทอ่งเทีย่วอยา่งมีความรบัผดิชอบ (responsible  
tourism practice: RTP) ของคนทอ้งถิน่ ซ่ึงจากนยิามสามารถวดัได้ใน 2 มิต ิ(Hafiz et al., 2014;  
Hanafiah et al., 2016) โดยแตล่ะมิตมีิขอ้คำาถามทีใ่ชว้ดัผา่นการสอบถามคนทอ้งถิน่ถงึการปฏบิตัิ
ในเรื่องดังกล่าวด้วยข้อคำาถามที่แตกต่างกันตามตัวอย่าง ดังนี้

1) มิติทางด้านการวางแผนของจุดหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียวอย่าง 

รับผิดชอบ (responsible destination planning) สามารถวัดด้วยขอ้คำาถาม จำานวน 4 คำาถาม คือ
(1) กลยุทธ์การพัฒนาเฉพาะด้าน (specific delevelopment planning)
(2) อัตลักษณ์ที่มุ่งเน้นในท้องถิ่น (locally-oriented identities)
(3) การมีส่วนร่วมของชุมชน (community participation)
(4) การตระหนักของชุมชน (community awareness)

2) มิติทางด้านการปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อมท่ีรับผิดชอบ (responsible environmental  

practice) สามารถวัดด้วยข้อคำาถาม จำานวน 4 คำาถาม คือ
(1) โปรแกรมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม (restoration program)
(2) การรไีซเคิลและการนำาผลิตภัณฑก์ลับมาใชใ้หม่ (recycling and reusing  

products)
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(3) การอนุรักษ์ทางชีวภาพ (biological conservation)
(4) ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (ecological carrying capacity)

สำาหรบัตวัแปรคุณภาพชวีติ (quality of life) ซ่ึงมีความเป็นนามธรรมสงู สว่นใหญ่จะวดั 
ใน 4 มิต ิ(Ridderstaat, Croes and Nijkamp, 2013; Hanafiah et al., 2016) ได้แก ่ความเป็นอยู ่
ที่ดีทางอารมณ์ (emotional well-being) ความเป็นอยู่ของชุมชน (community well-being)  
ความเป็นอยูท่ีดี่ทางเศรษฐกจิ (economic well-being) ความเป็นอยูท่ีป่ลอดภัย (safty well-being) 
ขณะที่ตัวแปรความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) มีทั้งการวัดด้วยข้อคำาถามเดียวและด้วย 
ขอ้คำาถามทีม่ากกวา่ 1 ขอ้คำาถาม ขึน้อยูก่บัวัตถปุระสงค์และการนยิามตวัแปรความพึงพอใจในชวีติ 
ของแต่ละการศึกษา (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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บทท่� 3

กิรณ่ีศึกิษาธุรุกิิจโรงแรมบ้ติกิ
แหง่หนึิ�งในิจงัหวดัำน่ิานิ

บทนี้เป็นการนำาเสนอกรณีศึกษาการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของธุรกิจโรงแรมบูติกแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน ที่ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบที่มีประสบการณ์ในการจัดการและการดำาเนินงานธุรกิจ 
โรงแรมบูติกตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการจัดการและการดำาเนินงานภายใต้ 
มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel) โดยแบ่งเนื้อหาการนำาเสนอออกเป็น 5 หัวข้อ เริ่มจาก 
การนำาเสนอถึงสถานการณ์และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวของธุรกิจโรงแรมท่ีเป็นกรณีศึกษา  
ก่อนนำาเสนอถึงการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของธุรกิจโรงแรมที่เป็นกรณีศึกษา หลังจากนั้นจะเป็นการนำาเสนอถึงผลของการจัดการและ 
การดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยข้อมูลที่นำาเสนอในสามส่วนแรก
เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้ประกอบการเป็นหลัก สำาหรับ
ส่วนที่สี่เป็นการนำาข้อมูลจากสามส่วนแรกมาวิเคราะห์เพ่ือประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของ
การจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น  
การประหยัดพลังงาน การใช้น้ำาอย่างประหยัดหรือมีประสิทธิภาพ การจัดการและการดูแล 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยนำาเสนอผลการประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนออกมาในรูปแบบ 
ที่เป็นตัวเงิน (monetary term) ส่วนสุดท้ายเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการ
และการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ซึ่งเป็นมุมมองจากประสบการณ์ 
ของผู้ประกอบการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำาไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการวางนโยบายและ/แนวทางในการจัดการและการดำาเนินงานของธุรกิจโรงแรม 
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนพอสังเขปดังนี้
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3.1 สถานิกิารณีแ์ละกิิจกิรรมท่�เก่ิ�ย่วข�องกัิบกิารท่องเท่�ย่ว

โรงแรมที่เป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษานี้เป็นโรงแรมมาตรฐานระดับสามดาว 
ขนาดเล็กที่จัดอยู่ในโรงแรมประเภทบูติก เปิดดำาเนินการเม่ือ พ.ศ. 2551 (เปิดมาแล้ว 13 ปี)  
และถอืเป็นโรงแรมประเภทบตูกิแหง่แรกในจงัหวดันา่น ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมืองนา่น ใกลส้นามบนิ 
และแหล่งท่องเที่ยวท่ีสำาคัญภายในตัวเมืองน่านอย่างเช่น ถนนคนเดิน วัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑ์  
วัดช้างล้อม ฯลฯ ทั้งนี้โรงแรมเคยได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards (รางวัลกินรี) ประจำาปี 
2558 (ครั้งที่ 10) รางวัลดีเด่นประเภทที่พักนักท่องเที่ยวที่เป็นโรงแรมตากอากาศ (resort hotel)  
นอกจากนี้ โรงแรมยังผ่านการรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับทอง (Green Hotel Class 
Gold) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand  
Tourism Standard) ของกรมการท่องเที่ยว ประจำาปี 2558 อีกด้วย ปัจจุบันโรงแรมมีห้องพัก 
ให้บริการทั้งหมด 32 ห้อง (ขนาด 35 ตารางเมตร 28 ห้อง ขนาด 50 ตารางเมตร 4 ห้อง)  
ในช่วงปีแรกๆ ที่เปิดดำาเนินกิจการมีการกำาหนดราคาห้องพักไว้ที่ 900 บาท/ห้อง/คืน  
ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง เนื่องจาก ในขณะนั้นโรงแรมส่วนใหญ่ในจังหวัดน่านมีระดับราคา
ห้องพักอยู่ที่ 200-300 บาท/ห้อง/คืน ส่วนโรงแรมขนาดใหญ่ในตัวเมืองน่านในขณะนั้น มีระดับ
ราคาห้องพักอยู่ที่ 600 บาท/ห้อง/คืน อย่างไรก็ตาม โรงแรมแห่งนี้ใช้ระยะเวลาคืนทุนทั้งหมด 
เพียง 3-4 ปี เนื่องจากในขณะนั้นจังหวัดน่านยังมีโรงแรมจำานวนน้อย จึงทำาให้มีคู่แข่งไม่มาก  
อีกทั้งด้วยมาตรฐานด้านการบริการ ทำาให้ลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมแห่งนี้รู้สึกว่าราคาห้องพัก 
ที่จ่ายมีความคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ ปัจจุบันโรงแรมแบ่งห้องพักออกเป็น 3 ประเภท โดยมีระดับ
ราคาที่แตกต่างกันตามช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ดังนี้ (อ้างอิงจาก website ของโรงแรม)

1) Standard (The Boutique) จำานวน 24 ห้อง มทีั้ง twin bedded room (23 ห้อง)  
และ double bedded room ที่เป็น king size (1 ห้อง) ซึ่งมีระดับราคาที่แตกต่างกันดังนี้

• ช่วงฤดูท่องเที่ยว (1 พฤศจิกายน-28 กุมภาพันธ์) ราคา 1,800 บาท/ห้อง/คืน
• ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (1 มีนาคม-31 ตุลาคม) ราคา 1,400 บาท/ห้อง/คืน
2) Superior (Zen Superior) มีจำานวน 4 ห้อง พร้อมระเบียงส่วนตัวบนชั้นที่ 2 

บรรยากาศภายในห้องพักตกแต่งแบบธีมอโรม่าธรรมชาติที่แฝงด้วยความเป็น ZEN มีทั้ง twin 
bedded room และ double bedded room ที่เป็น king size ซึ่งมีระดับราคาที่แตกต่างกันดังนี้  

• ช่วงฤดูท่องเที่ยว (1 พฤศจิกายน-28 กุมภาพันธ์) ราคา 2,400 บาท/ห้อง/คืน
• ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (1 มีนาคม-31 ตุลาคม) ราคา 2,000 บาท/ห้อง/คืน
3) Deluxe (Taze Deluxe) มีจำานวน 4 หอ้ง เป็นหอ้งพักขนาดใหญ่พิเศษ แบบ double  

bedded room ที่เป็น king size ซึ่งมีระดับราคาที่แตกต่างกันดังนี้
• ช่วงฤดูท่องเที่ยว (1 พฤศจิกายน-28 กุมภาพันธ์) ราคา 3,200 บาท/ห้อง/คืน
• ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (1 มีนาคม-31 ตุลาคม) ราคา 2,800 บาท/ห้อง/คืน
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ห้องพักที่ให้บริการทุกประเภทมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำา เช่น ครีมอาบน้ำา แชมพู 

สบู่ ครีมทาผิว ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ซ่ึงผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและสมุนไพรที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม รวมถงึมีการใชผ้ลติภัณฑจ์ากทอ้งถิน่ทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมในการตกแตง่หอ้งพัก 
และยงัมีกจิกรรม workshop สำาหรบัประดิษฐ์งานหตัถกรรมทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม เชน่ สบูซ่กัผา้ 
ที่ทำาจากน้ำามันที่ใช้แล้ว เทียนสมุนไพรสำาหรับไล่ยุงที่ทำามาจากต้นตะไคร้ bee wrap (ผ้าเทียนไข
สำาหรับใช้ห่ออาหาร) ฯลฯ นอกจากการให้บริการห้องพักแล้ว โรงแรมแห่งนี้ยังมีการจำาหน่าย 
ของทีร่ะลกึทีเ่ป็นผลติภัณฑช์มุชนใหก้บัผูเ้ขา้พักและผูท้ีส่นใจ (โรงแรมมีรายรบัหลักจากค่าหอ้งพัก 
และการจำาหนา่ยผลิตภัณฑช์มุชน) นอกจากนี ้ในชว่งเทศกาลปีใหม่ของทกุปี โรงแรมจะมีการจัดบธู  
DIY (do it yourself) ใหก้บัเด็กๆ มานัง่ทำากจิกรรมตา่งๆ ฟร ีซึง่เป็นกจิกรรมเสรมิทีไ่ม่สรา้งรายได้  
เนือ่งจากนา่นเป็นเมืองทีส่ามารถเทีย่วชมได้เพียงครึง่วนั จึงตอ้งมีกจิกรรมเสรมิเพ่ือใหเ้ด็กๆ ได้มี 
กิจกรรมทำา

จากการเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่านของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ทำาใหห้ลังจากโรงแรมแหง่นีเ้ปิดดำาเนนิการได้ 4 ปี (ประมาณ พ.ศ. 2554) จังหวดันา่น 
ก็มีที่พักแรมเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วท้ังในรูปแบบของโรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ (home stay) 
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) จังหวัดน่านมีจำานวนที่พักแรมประมาณ 800 แห่ง เป็นโรงแรมที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายประมาณ 220 แห่ง เป็นที่พักในลักษณะโฮมสเตย์ประมาณ 200 กว่าแห่ง (ที่เหลือ
ไม่ได้มีการจดทะเบียนและดำาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย) โดยที่พักแรมของจังหวัดน่าน 
ส่วนใหญ่จะมีจำานวนห้องพักเฉล่ียประมาณ 20-30 ห้อง ด้วยจำานวนสถานที่พักแรมที่เพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ทำาให้สถานการณ์ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา (ก่อน พ.ศ. 2562) โรงแรมแห่งนี้ต้อง
เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ โรงแรมยังเผชิญกับการที่ผู้เข้าพักมีจำานวนวันพัก 
เฉล่ียน้อยลง เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยซ่ึงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวหลักของจังหวัดน่าน 
มีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการท่องเที่ยวภายในจังหวัด1 โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยพักใน 
ตัวเมืองน่านได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปพักแรมต่างอำาเภอมากขึ้น จากเหตุผลที่ว่า 1) จุดหมาย 
ปลายทางที่เป็นที่นิยมของผู้มาเยือนซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกตัวเมือง เช่น อำาเภอปัว อำาเภอบ่อเกลือ 
เป็นต้น มีจำานวนสถานที่พักแรมที่ได้มาตรฐานและมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น และ 2) กิจกรรม
การทอ่งเทีย่วภายในตวัเมืองสว่นใหญ่เป็นกจิกรรมทางวฒันธรรม เชน่ การเยีย่มชมวดั พิพิธภัณฑ ์
เป็นต้น มีข้อจำากัดในเรื่องของการเยี่ยมชมซ้ำา ประกอบกับในตัวเมืองน่านขาดสิ่งดึงดูดใจ 
ทางธรรมชาติและอ่ืนๆ ที่หลากหลาย โดยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็น 
จุดหมายปลายทางที่นิยมเกือบทั้งหมดอยู่นอกตัวเมืองน่าน ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางไปกลับ 
ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ทำาให้ผู้มาเยือนตัดสินใจพักค้างแรม ณ จุดหมายปลายทางแทนการ 

1  เปน็ผลมาจากการเขา้มาส่งเสรมิการท่องเท่ียวภัายในจงัหวดัน่านอย่างจรงิจงัของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศึไทย และองคก์ารบรหิาร 
การพัฒนาพ้่นท่ีพิเศึษ เพ่่อการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยน่ (อพท.) ซึ่ึง่นอกจากจะทำาใหเ้กิดตลาดการท่องเท่ียวน่านในชว่งฤดฝูน (green season) แล้ว  
ยังมผีลทำาใหแ้บบแผนการท่องเท่ียวภัายในจงัหวดัน่านมกีารเปลีย่นแปลง
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กลับมาพักค้างแรมในตัวเมือง โดยเส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่านที่สำาคัญแบ่งออกเป็น 
3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางสายเหนือ ได้แก่ อำาเภอปัว และอำาเภอบ่อเกลือ สายใต้ ได้แก่  
อำาเภอเวยีงสา อำาเภอนานอ้ย (ดอยเสมอดาว) อำาเภอนาหม่ืน สว่นสายตอนกลาง ได้แก ่อำาเภอเมือง  
และอำาเภอภูเพียง

ตลาดผู้เข้าพักในจังหวัดน่านยังคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นสำาคัญ  
(พ.ศ. 2562 นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยมีสดัสว่นจำานวนและรายรบัเทา่กบัรอ้ยละ 99 และ 96 ตามลำาดับ)  
ซ่ึงมักใช้จ่ายสำาหรับค่าที่พักในระดับราคา 500-800 บาท/ห้อง/คืน2 ขณะที่โรงแรมแห่งนี้ 
ขายหอ้งพักในระดับราคา 1,000 บาท/หอ้ง/คืน ขึน้ไป ดังนัน้เม่ือเทยีบกบัคู่แขง่รายอ่ืนๆ ในจังหวดั 
จึงถือได้ว่าเป็นระดับราคาที่สูง ลูกค้าของโรงแรมจึงเป็นกลุ่มหน่วยงานราชการ องค์กร และกลุ่ม
ลูกค้าคุณภาพที่ต้องการท่ีพักท่ีดี จึงยินดีจ่ายค่าที่พักในระดับที่สูงกว่า 1,000 บาท/ห้อง/คืน 
(โรงแรมจึงไม่ค่อยให้บริการลูกค้ากลุ่มสะพายเป้ (backpacker)) ซึ่งเดิมลูกค้าของโรงแรมแห่งนี ้
ที่มาเป็นกลุ่มคณะ (group tour) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ 
ร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 เป็นลูกค้ากลุ่มที่เดินทางด้วยตนเอง/นักท่องเที่ยวอิสระ (free  
independent travelers: FIT) และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ลูกค้าประมาณร้อยละ 20 เป็นกลุ่มที่
กลับมาใชบ้รกิารซ้ำา ในขณะทีก่ลุ่มลูกค้าทีไ่ด้รบัคำาแนะนำาจากผูท้ีเ่คยมาใชบ้รกิารมีสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม ลูกค้าส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มข้าราชการ (มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50) 
สำาหรับสัดส่วนตลาดที่เป็น online travel agency (OTA) มีประมาณร้อยละ 20 (เป็นการจองผ่าน 
website Agoda และ Booking.com) สว่นลูกค้าประเภทหนว่ยงาน/องค์กร มีประมาณรอ้ยละ 30 
และลูกค้ากลุ่ม walk in มีประมาณร้อยละ 20 

สำาหรับปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ลูกค้าเลือกใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ ได้แก่ ความสะอาด 
และการต้อนรับของพนักงาน ทั้งนี้ โครงสร้างลูกค้าในช่วงฤดูท่องเที่ยว (high season) และนอก
ฤดูทอ่งเทีย่ว (low season) มีโครงสรา้งใกลเ้คียงกนั โดยลกูค้าสว่นใหญ่เป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 
และกลุม่นกัทอ่งเทีย่วเฉพาะทีต่อ้งการบรกิารทีดี่ อยา่งเชน่ กลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว big bike ทีใ่หค้วาม
สำาคัญกับที่จอดรถ ห้องพักที่สะดวกสบาย และมีบริการที่ดี ซ่ึงที่ผ่านมาโรงแรมอาศัยฐานลูกค้า
เดิมที่เป็นการบอกต่อ และตลาดกลุ่มองค์กรที่เป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ นอกจากนี้ ปัจจุบันยังพบว่า
ลกูค้าเริม่ใสใ่จเรือ่งสขุอนามัยมากขึน้ ใหค้วามสำาคัญกบัมาตรฐานสขุอนามัย และจากสถานการณ์
โควิด-19 โรงแรมยังได้รับการติดต่อจากลูกค้ากลุ่มเดิมที่เคยมาใช้บริการโรงแรมที่รอเวลาที่จะ 
กลับมาใช้บริการหากสถานการณ์ดีขึ้น 

ปัจจุบันลูกค้าของโรงแรมประมาณร้อยละ 60 เป็นการพักค้างแรมเพียงคืนเดียว ในขณะท่ี 
เดิมผู้เข้าพักส่วนใหญ่จะพักค้างแรมมากกว่า 1 คืน3 เนื่องจากโรงแรมรอบๆ เมืองน่านไม่มี  

2 จากขอ้มูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบวา่ พ.ศึ. 2562 นักท่องเท่ียวใชจ้า่ยค่าท่ีพักประมาณี 400 บาท/คน/วนั โดยนักท่องเท่ียว 
ชาวไทยใชจ้า่ยค่าท่ีพักประมาณี 400 บาท/คน/วนั ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติใชจ้า่ยค่าพักประมาณี 510 บาท/คน/วนั
3 จากขอ้มูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบวา่ พ.ศึ. 2562 นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมจีำานวนวนัพักเฉลีย่ประมาณี 
2 ค่น
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แตต่ามทีไ่ด้นำาเสนอมาแลว้วา่ ในชว่ง 3-4 ปีทีผ่า่นมา อำาเภอรอบนอกตวัเมืองนา่นมีสถานทีพั่กแรม 
เกิดขึ้นมากมาย และผู้มาเยือนน่านได้เปลี่ยนไปท่องเที่ยวนอกเมืองมากขึ้น ทำาให้มีการเข้าพัก 
โรงแรมในตวัเมืองนอ้ยลง ประกอบกบัชว่งเวลาของเทีย่วบนิ ทีข่าเขา้มาถงึนา่นในชว่งเชา้ และขาออก 
ในช่วงเย็น ทำาให้เมื่อเดินทางมาถึงน่าน ผู้มาเยือนมักออกไปท่องเที่ยวและพักค้างแรมนอกเมือง  
จากน้ันจึงกลับมาท่องเท่ียวในตัวเมืองน่านในวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ 
ในแต่ละทริป ผู้มาเยือนมักพักในตัวเมืองน่านอย่างน้อย 1 คืน 

ที่ผ่านมาโรงแรมแห่งนี้ได้รับอานิสงส์จากการบอกต่อและการรีวิวของผู้เข้าพัก  
และยงัมีความได้เปรยีบในเชงิของตำาแหนง่ทีต่ัง้ทีอ่ยูใ่กล้กบัสถานทีท่อ่งเทีย่วสำาคัญในตวัเมืองนา่น 
เช่น ถนนคนเดิน วัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑ์ วัดช้างล้อม ฯลฯ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากนี้  
ด้วยมาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel) ทำาให้โรงแรมสามารถดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะลูกค้ายุโรปที่สนใจและให้ความสำาคัญกับ green hotel ขณะที่ตลาด 
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยไม่ได้ใหค้วามสำาคัญในประเด็นของ green hotel มากนกั กล่าวคือ นกัทอ่งเทีย่ว 
กลุม่ทีใ่หค้วามสำาคัญกบัเรือ่ง green hotel ยงัคงมีอยูจ่ำานวนนอ้ย (เป็นตลาดเฉพาะ) อยา่งไรกต็าม  
ผู้เข้าพักของโรงแรมแห่งน้ีกว่าร้อยละ 70 เร่ิมเข้าใจในประเด็นเร่ืองส่ิงแวดล้อม และสนใจการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบมากขึ้นแต่ผลตอบรับยังไม่ดีพอ ทั้งนี้ มีผู้เข้าพักประมาณร้อยละ 50 เท่านั้น  
ที่ปฏิบัติตามแนวทางของโรงแรมในการให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ที่มาเยือนจังหวัดน่านยังคงให้ความสำาคัญกับเรื่องราคา การรีวิว และจุดถ่ายรูปในการ
พิจารณาเลือกสถานที่พักแรม 

พ.ศ. 2562 โรงแรมมีรายรับจากการให้บริการท่ีพักแรมเฉล่ียประมาณเดือนละ 1 ล้านบาท  
แต่ถ้าเป็นช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม จะมีรายได้สูงถึงประมาณเดือนละ 2 ล้านบาท โดยรายรับ
ประมาณร้อยละ 70 จะตกอยู่ในช่วง 6 เดือนที่เป็นฤดูท่องเที่ยว (สิงหาคม-มกราคม) ทั้งนี้โรงแรม
มีอัตราการเข้าพัก (occupancy rate: OR) เฉลี่ยทั้งปีประมาณร้อยละ 55 แต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดู
ท่องเที่ยวจะมีอัตราการเข้าพักเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น สำาหรับราคาขายห้องพักทั้ง 32 ห้องนั้น 
หากเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ห้อง Standard จำานวน 24 ห้องจะขายในราคาห้องละประมาณ 
1,200 บาท/คืน ถ้าเป็นห้อง Superior ที่มี 4 ห้อง จะขายในราคาห้องละประมาณ 1,800 บาท/คืน  
ส่วนห้อง Deluxe ที่มี 4 ห้อง จะขายในระดับราคาประมาณ 2,200 บาท/คืน หากเป็นช่วงเดือน
พฤศจกิายนจะบวกราคาเพ่ิมหอ้งละ 400 บาท/คืน แตถ่า้เป็นชว่งวนัที ่25 ธนัวาคม-วนัที ่5 มกราคม 
จะบวกราคาเพิ่มถึง 800 บาท/ห้อง/คืน โดยรายรับที่ได้มาจาก กลุ่มลูกค้าเดิมประมาณร้อยละ 20  
จากกลุม่ลูกค้าทีไ่ด้รบัการบอกตอ่ประมาณรอ้ยละ 10 สว่นกลุ่มลูกค้าจากบรษิทัทวัรท์ัว่ไปมีประมาณ
ร้อยละ 504 ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นกลุ่มลูกค้าที่จองผ่าน online travel agency (OTA)

4 บรษัิททัวรท่ี์ติดต่อมายงัโรงแรม (มสัีดส่วนรายรบัประมาณีรอ้ยละ 50) หากเปน็บรษัิททัวรไ์ทยจะไมส่นใจเร่อ่งของ green hotel ส่วนใหญ่ 
สนใจในเร่อ่งของราคาและ location มากกวา่ในเร่อ่งของการอนุรกัษส่ิ์งแวดล้อม แต่ถุ้าเป็นบรษัิททัวรต่์างประเทศึจะสนใจในเร่อ่งของ 
green hotel มากกวา่ แต่ก็ยังมจีำานวนน้อย (โรงแรมมสัีดส่วนลกูค้าชาวต่างชาติเพียงรอ้ยละ 1 เท่านัน้)
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นอกจากรายรับจากค่าห้องพักแล้ว โรงแรมยังมีรายรับจากการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ภายใต้แบรนด์ของโรงแรมประมาณเดือนละ 20,000 บาท โดยได้รับกำาไรคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
2 ใน 3 ของรายรับ ทั้งนี้ โรงแรมได้กำาหนดราคาขายผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้มีระดับราคาเท่ากัน
แม้ว่าต้นทุนจะแตกต่างกัน โดยใช้วิธีเฉลี่ยราคาจำาหน่ายเพื่อความสะดวกในการจัดจำาหน่าย 

สำาหรับต้นทุนในการให้บริการของโรงแรม เป็นต้นทุนค่าดำาเนินการ (operating 
cost) ประมาณรอ้ยละ 50-60 ของรายรบั5 สว่นรายจ่ายภาษคิีดเป็นประมาณรอ้ยละ 15 ของรายรบั 
จากค่าห้องพัก เช่น ภาษีที่จ่ายให้กับสรรพากร6 ภาษีโรงแรมของ อบจ. (ร้อยละ 2) ภาษีโรงเรือน  
ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต เป็นต้น นอกจากนี้ ในทุกๆ 5 ปี โรงแรมต้องมีการ
ปรับปรุง (renovate) เช่น การขัดทำาความสะอาดหลังคา เนื่องจากโรงแรมใช้หลังคาเซรามิคที่มี
ตน้ทนุสงูกวา่หลังคากระเบือ้งประมาณ 5 เทา่ (แตมี่ความสวยงามมากกวา่) และทกุๆ 5 ปี จะตอ้ง 
ขัดทำาความสะอาดตะไคร่น้ำาออก โดยมีต้นทุนค่าทำาความสะอาดประมาณ 1 หมื่นบาท/ครั้ง

3.2 กิารจดัำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทางกิารท่องเท่�ย่ว
อย่่างรบัผิู้ดำชอบ

โรงแรมแห่งนี้มีการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบภายใต้มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel) โดยผู้ประกอบการรายนี้มีแนวคิดว่า 
โรงแรมตอ้งมีการบรหิารจัดการอยา่งมีมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัภายใตม้าตรฐานใดมาตรฐานหนึง่  
เชน่ มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานโรงแรมสเีขยีว เป็นตน้ ขณะเดียวกนักต็อ้งรบัผดิชอบทีจ่ะบรหิาร
โรงแรมให้ดำาเนินงานได้ยืนยาวเพ่ือให้พนักงานมีงานทำา (รับผิดชอบต่อพนักงานที่ทำางานกับ
โรงแรมโดยพยายามใหพ้นกังานยงัคงมีงานทำาได้นานทีส่ดุ) รวมถงึการรบัผดิชอบตอ่สงัคมรอบขา้ง  
(ชุมชนและครัวเรือน) ส่วนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นประเด็นสุดท้ายที่จะดำาเนินการ
หรือคำานึงถึง

5 พ.ศึ. 2562 โรงแรมมต้ีนทนุค่าดำาเนินงานประมาณี 4-5 ล้านบาท คิดเปน็สัดส่วนต่อรายรบัประมาณีรอ้ยละ 50-60 โดยโรงแรมจา่ยค่า 
แรงงานตามค่าแรงขัน้ตำา (315 บาท/วนั) และมวีนัหยุดให ้4 วนั มค่ีาไฟฟา้ประมาณีเด่อนละ 15,000 บาท ค่าน�าประมาณีเด่อนละ 5,000 บาท  
(น�าท่ีใช้ในโรงแรมเป็นน�าประปา ส่วนน�าท่ีใช้รดน�าต้นไม้เป็นน�าบาดาล) ค่าขยะประมาณี 250 บาท/เด่อน ค่าล้างและเติมน�ายา 
เคร่อ่งปรบัอากาศึประมาณีหอ้งละ 500-700 บาท/เคร่อ่ง ถุ้าเปน็หอ้งท่ีใชเ้คร่อ่งปรบัอากาศึขนาดใหญ่ (มเีพียง 4 หอ้ง) จะเสียค่าใชจ้า่ย 
1,200 บาท/เคร่อ่ง
6 เปน็ส่วนต่างระหวา่งภัาษีซึ่่อ้กับภัาษีขายในลักษณีะของเครดิตภัาษี ซึ่ึ่งมรีอบการตรวจทุก 3 ป ีโดยผู้ประกอบการต้องจา่ยภัาษีหากภัาษีขาย 
มากกวา่ภัาษีซึ่่อ้ ทัง้นี ้พ.ศึ. 2562 โรงแรมถุกูสรรพากรเรยีกเก็บภัาษีดังกล่าว ซึ่ึ่งแสดงวา่ โรงแรมมภีัาษีขายมากกวา่ภัาษีซึ่่อ้
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หนึ่งในการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

ของโรงแรม คือ การเข้าร่วมโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิง่แวดล้อม (หรอืรูจ้กักนัในนามโรงแรมสเีขยีว /Green hotel) เม่ือประมาณ พ.ศ. 25587 ในขณะนัน้ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับเทศบาลเมืองน่านเข้ามาส่งเสริมและเป็นผู้ประเมิน
มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel) ซ่ึงโรงแรมแห่งนี้ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงแรม
สีเขียวระดับทอง พ.ศ. 2558 โดยในจังหวัดน่านมีโรงแรมเพียง 3 แห่งเท่านั้น ที่ได้รับมาตรฐาน
โรงแรมสีเขียว (มาตรฐานโรงแรมสีเขียวมีอายุ 2 ปี หมายความว่า ต้องมีการประเมินมาตรฐาน
และต่ออายุทุกๆ สองปี) ต่อมาองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(อพท.) ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามาอบรมให้ความรู้ในการดำาเนินการตาม
มาตรฐานโรงแรมสีเขียว ซึ่งต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจน (มี check list ที่ชัดเจน) หลังจากนั้น  
ด้วยการได้รับมาตรฐานโรงแรมสีเขียวต่อมาโรงแรมแห่งนี้จึงสมัครรางวัลกินรี และมาตรฐาน 
การทอ่งเทีย่วไทยของกรมการทอ่งเทีย่วทีจ่ะเนน้ทีโ่ครงสรา้งมากกวา่การจดัการและการดำาเนนิงาน  
แต่ยังคงมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานโรงแรมสีเขียว

ดังนั้น อาจจะกล่าวได้ว่าเป้าหมายหลักของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการโรงแรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (green hotel) เนื่องจากต้องการให้โรงแรมมีมาตรฐานที่อ้างอิงได้ (ซึ่งต้อง
ประเมินทุก 2 ปี) ทำาให้สามารถหาตลาดได้กว้างมากกว่าเม่ือเทียบกับกรณีที่ไม่มีมาตรฐานที่
ชดัเจน และเป็นการสรา้งมาตรฐานการจัดการและดำาเนนิงานใหก้บัตนเอง ชว่ยใหโ้รงแรมสามารถ
บริหารจัดการได้ดีขึ้น นอกจากนี้ โรงแรมยังมีผลพลอยได้จากการเข้าร่วมโครงการ green hotel 
เนื่องจาก การดำาเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานของ
โรงแรมได้ประมาณร้อยละ 5-10 อย่างไรก็ตาม สำาหรับโรงแรมบางแห่งที่ไม่สนใจร่วมโครงการ 
green hotel อาจเป็นเพราะวา่ มาตรฐานโรงแรมสเีขยีวมีรายละเอียดทีต่อ้งดำาเนนิการค่อนขา้งมาก  
มีขัน้ตอนการดำาเนนิงานหลายขัน้ตอน เชน่ ตอ้งบนัทกึจำานวนลูกค้าทีเ่ขา้พักยอ้นหลัง 3 ปี เป็นตน้ 
ซ่ึงโรงแรมขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่มีบุคลากรที่เข้ามาทำาหน้าที่ตรงส่วนนี้ ในขณะที่พนักงานของ 
บางโรงแรมก็มีความรู้ที่จำากัด รวมถึงการมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการปรับเปลี่ยนการจัดการและ 
การดำาเนนิงานเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานโรงแรมสเีขยีว เชน่ การประหยดัพลังงานด้วยการเปลีย่น
หลอดไฟเป็นหลอดแบบ LED เป็นต้น

จากการดำาเนินงานตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียวและการให้ความสำาคัญกับส่ิงแวดล้อม  
รวมถึงการคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่รอบข้างโรงแรมมากว่า 6 ปี โรงแรมแห่งนี้จึงมี
การจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่สำาคัญพอสรุปได้ดังนี้ 
(ดูรายละเอียดข้อสรุปในตารางที่ 3.1)

7 ภัาครฐัท่ีเขา้มาส่งเสรมิใหข้อ้มูลกับผู้บรหิารโรงแรมวา่ โรงแรมทีไ่ด้รบัมาตรฐานโรงแรมสีเขยีวจะมโีอกาสถุกูเล่อกใชบ้รกิารจากหน่วยงาน 
ของภัาครฐัมากขึ้น (หรอ่ ท่ีเขา้ใจกันวา่เป็นตะกรา้เขยีวของหน่วยงานภัาครฐั ซึ่ึ่งเป็นหน่ึงในการสนับสนุนจากภัาครฐั) แต่เน่่องด้วยระดับ
ราคาห้องพักของโรงแรมแห่งนี้ท่ีสูงกวา่ราคาท่ีหน่วยงานของรฐัสามารถุจา่ยได้ (ราคากลางของหน่วยงานราชการ) จงึทำาให้หน่วยงาน
ของภัาครฐัโดยส่วนใหญ่ไมส่ามารถุมาใชบ้รกิารได้
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1) การจัดการและการดำาเนินงานที่ทำาให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เดิมโรงแรมมีการใช้หลอดไฟท่ีไม่ได้คำานึงถึงจำานวนวัตต์ท่ีเหมาะสม จนกระท่ัง พ.ศ. 2554  
(หลังจากเปิดโรงแรมได้ 3 ปี) จึงเริ่มเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดปกติมาเป็นหลอด LED (มีอายุ
การใช้งานนานกว่าหลอดไฟทั่วไป8 เนื่องจากมีกำาลังวัตต์น้อยกว่าแต่ให้แสงสว่างเท่าเดิม9)  
หลังจากนั้นก็ทยอยเปล่ียนมาเรื่อยๆ เม่ือหลอดไฟเสีย โดยใน พ.ศ. 2562 โรงแรมมีต้นทุน 
การเปลี่ยนหลอดไฟประมาณ 3,500 บาท และปัจจุบันหลอดไฟในโรงแรมทั้งหมดเป็นหลอด LED 
(โรงแรมมีต้นทุนสะสมในการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ทั้งหมดประมาณ 20,000 บาท) 
สำาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงแรม เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เป็นต้น เป็นเครื่องใช ้
ไฟฟ้าเบอร์ห้า ขณะที่ระบบไฟที่ให้แสงสว่างในพ้ืนที่สาธารณะของโรงแรมได้มีการติดตั้งระบบ
อัตโนมัติในการปิด-เปิดไฟเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในที่สาธารณะ  
เช่น บริเวณสวนและลานจอดรถ โรงแรมได้เปลี่ยนมาใช้เสาไฟระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (solar cell) 
ขนาดเลก็แทน (พ.ศ. 2562 มีตน้ทนุในการเปลีย่นมาใชเ้สาไฟระบบไฟฟ้าโซลา่เซลล์บรเิวณลานจอด
รถประมาณ 25,000 บาท) ทั้งนี้ โรงแรมมีการประเมินในเบื้องต้นแล้วพบว่า หากโรงแรมลงทุนใช้
แผงโซลา่เซลล์ขนาดใหญ่เพ่ือผลติไฟฟ้าใชภ้ายในโรงแรม จะเป็นการลงทนุทีไ่ม่คุ้มค่าเม่ือเทยีบกบั
ต้นทุนของการใช้ไฟฟ้าตามปกติบวกกับการใช้หลอดประหยัดไฟที่เป็นหลอด LED

นอกจากเรื่องของหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว โรงแรมแห่งนี้ยังมีการปลูก
ต้นไม้ใหญ่ในบริเวณโดยรอบ รวมทั้งการออกแบบโครงสร้างที่ช่วยในการป้องกันและสามารถ
ช่วยลดความร้อนในพ้ืนที่โล่งของโรงแรมได้ ทำาให้โรงแรมไม่จำาเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ 
ในพ้ืนที่ส่วนกลาง สำาหรับเครื่องปรับอากาศในแต่ละห้องพัก โรงแรมมีการดูแลบำารุงรักษา
อย่างสม่ำาเสมอ โดยมีการล้างและเติมน้ำายาเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน ซึ่งจะช่วยประหยัด
ค่าไฟฟ้าได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ต้นทุนในการล้างและเติมน้ำายาเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ห้องละ  
500-700 บาท/ครัง้ (สำาหรบัหอ้งขนาด 35 ตารางเมตร ทีใ่ชเ้ครือ่งปรบัอากาศขนาด 18,000 BTU 
ซึ่งมี 28 ห้อง) แต่ถ้าเป็นห้องขนาด 50 ตารางเมตร ที่มี 4 ห้อง และใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 
24,000 BTU จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณห้องละ 1,200 บาท/ครั้ง

2) การจัดการและการดำาเนินงานท่ีทำาให้เกิดการลดการใช้น้ำา และ/มีการใช้น้ำา

อย่างมีประสิทธิภาพ

ปกติน้ำาใช้ในโรงแรมแห่งนี้เป็นน้ำาประปา ส่วนน้ำาที่ใช้ในการรดน้ำาต้นไม้และ 
สนามหญ้าเป็นน้ำาบาดาล นอกจากนี้ยังมีการวางระบบบำาบัดน้ำาเสียมาตั้งแต่เริ่มสร้างโรงแรม  

8 จากข้อมูลของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศึไทยได้เปรยีบเทียบให้เห็นวา่ หลอด LED มีอายุการใชง้าน 15,000-50,000 ชัว่โมง  
ส่วนหลอดไส้มอีายุการใชง้าน 1,000 ชัว่โมง สำาหรบัหลอดฟูออเรสเซึ่นต ์(หลอดผอม) มอีายุการใชง้าน 8,000-20,000 ชัว่โมง ส่วนหลอด
คอมแพคฟลอูอกเรสเซึ่นตม์อีายุการใชง้าน 6,000-10,000 ชัว่โมง (https://www.egat.co.th, ส่บค้นวนัท่ี 10 พฤศึจกิายน พ.ศึ. 2564)
9 จากขอ้มูลของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศึไทย พบวา่ หลอด LED มอีายุการใชง้าน 15,000 ชัว่โมง สวา่งเท่ากับหลอดไส้ 40 วตัต ์
แต่กินไฟ 5 วตัต ์ทำาใหป้ระหยัดไฟได้รอ้ยละ 85 (https://www.egat.co.th, ส่บค้นวนัท่ี 10 พฤศึจกิายน พ.ศึ. 2564)
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(พ.ศ. 2551) โดยแต่ละอาคารมีที่บำาบัดน้ำาเสียที่เป็นระบบเติมอากาศ (ทั้งโรงแรมมีทั้งหมด 4 จุด)  
สำาหรับการจัดการและการดำาเนินงานที่ทำาให้เกิดการลดการใช้น้ำา (หรือการประหยัดน้ำา)  
ของโรงแรมทีส่ำาคัญ ได้แก ่การเปลีย่นกอ๊กน้ำามาเป็นแบบประหยดัน้ำาทัง้หมด (เป็นกอ๊กน้ำาทีเ่ป็นหวัฟู่ 
ที่ทำาให้เกิดฟองและประหยัดน้ำา10) รวมทั้งยังมีการจัดทำาป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำาไว้ในห้องพัก 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าพักร่วมกันใช้น้ำาอย่างประหยัด

สำาหรบัการทำาความสะอาดผา้เชด็ตวัและชดุเครือ่งนอน โรงแรมแหง่นีมี้การดำาเนนิการ 
ซักและอบด้วยตนเอง (เพ่ือความสะอาด) จึงให้ความสำาคัญอย่างมากกับการประหยัดน้ำาที่ใช้ใน 
การซักผา้ ดังนัน้ โรงแรมจึงมีป้ายขอความรว่มมือใหผู้เ้ขา้พักใชผ้า้เชด็ตวัซ้ำา (ผูเ้ขา้พักรอ้ยละ 40 ของ 
ผูเ้ขา้พักทัง้หมด มีการพักตัง้แต ่2 คืนขึน้ไป และประมาณรอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้พัก ตัง้แต ่2 คืนขึน้ไป  
จะใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำา แต่ถ้าเป็นคืนที่ 3 โรงแรมจะเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวให้ทุกครั้ง) ซึ่งสามารถช่วยลด
ต้นทุนของการใช้น้ำาในการซักได้ประมาณร้อยละ 10

นอกจากการประหยัดน้ำาแล้ว โรงแรมยังมีการจัดการและการดำาเนินงานที่ทำาให้มี
การใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพยายามให้มีการนำาน้ำากลับมาใช้ซ้ำา อย่างเช่น ในกรณีของน้ำา 
ที่ใช้ล้างแก้วก็มีการต่อท่อเพ่ือนำาน้ำาดังกล่าวไปใช้รดต้นไม้ สำาหรับการรดน้ำาต้นไม้จะทำาในช่วง 
เช้ากับเย็นเท่านั้น โดยจะไม่มีการรดน้ำาต้นไม้ในตอนกลางวัน ขณะที่การให้น้ำาในสนามหญ้า 
ใช้ระบบสปริงเกอร์

สำาหรับการใช้ระบบน้ำาหยดในการให้น้ำากับต้นไม้ แม้ว่าระบบน้ำาหยดจะช่วยในการ
ประหยดัและทำาใหมี้การใชน้้ำาอยา่งมีประสทิธภิาพ แตร่ะบบดังกล่าวมักเกดิปัญหาตามมาในภายหลงั  
ซ่ึงที่ผ่านมาโรงแรมเคยมีการใช้ระบบน้ำาหยด รวมทั้งวางสายไฟและท่อน้ำาประปาลงใต้ดิน  
แตเ่ม่ือเวลาผา่นไป (ปัจจุบนัโรงแรมเปิดบรกิารมาแล้วกวา่ 13 ปี) ทัง้ระบบน้ำาหยด และทอ่น้ำาประปา
ใต้ดินเกิดการรั่วและแตก เนื่องมาจากรากของต้นไม้ เหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้โรงแรมต้องเสีย 
ค่าน้ำาประปาสูงถึงประมาณเดือนละหม่ืนกว่าบาทจากปกติท่ีเสียค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 4-8 พันบาท  
ดงันั้นโรงแรมจงึตัดสินใจเปลีย่นมาวางระบบท่อทุกอย่างบนดนิเพือ่ให้สามารถดแูลไดส้ะดวกและ
ง่ายขึ้น และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อมีการรั่วซึมของน้ำา

3) การจดัการและการดำาเนนิงานกับขยะท่ีท้ิงแล้ว การลดของเสยี สิง่ปฏกูิล และ

ลดการบริโภคที่ไม่จำาเป็น

การจัดการและการดำาเนินงานในเรื่องนี้ โรงแรมมุ่งเน้นการลดการใช้พลาสติกเป็น
สำาคัญ อย่างเช่น การใช้ขวดน้ำาด่ืมที่เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติก11 การลดการใช้ถุงพลาสติก
ภายในโรงแรม เป็นต้น รวมถึงการรณรงค์ให้ลดการใช้/ไม่ใช้ถุงพลาสติกในโรงแรม โดยโรงแรม

10 ปจัจบุนัได้ชำารดุหมดแล้ว เน่่องจากผู้เขา้พักได้เขีย่ตัวหวัฟูอ่อกจากก๊อกน�า เพราะคิดวา่เปน็ส่ิงอดุตันท่ีทำาใหน้�าไหลไมแ่รง
11 ขอ้มูลขายส่งน�าสิงหข์วดแก้ว 1 ลัง ม ี24 ขวด ราคา 75 บาท เฉล่ียขวดละ 3.1 บาท ส่วนขวดพลาสติกแพ็ค 12 ขวด ราคา 55 บาท 
เฉลีย่ขวดละ 4.5 บาท
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มีถุงผ้าไว้ในห้องพักเพื่อให้ผู้เข้าพักได้หยิบยืมไปใช้ (ถุงผ้าที่ใช้ภายในโรงแรมเป็นถุงผ้าที่เย็บเอง)  
นอกจากนี้ โรงแรมยังได้หันมาใช้กระดาษในการรองก้นถังขยะในห้องพักแทนการใช้ถุงพลาสติก 
โดยกระดาษที่ใช้เป็นกระดาษที่เหลือใช้ และให้พนักงานเป็นคนพับด้วยตนเองในยามว่าง ซึ่งไม่ม ี
ต้นทุน (เม่ือเทียบกับถุงพลาสติกแล้วการใช้กระดาษถือว่าไม่มีต้นทุน) ซ่ึงในระยะแรกของ 
การเปล่ียนแปลง ผู้เข้าพักมีการบ่นเรื่องการใช้ถังขยะที่รองก้นด้วยกระดาษแทนถุงพลาสติก  
แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพนักงานได้อธิบายและสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าพักแล้ว ทำาให้ผู้เข้าพัก
มีความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้การดำาเนินการดังกล่าวยังส่งผลต่อเนื่อง 
ทำาให้พนักงานของโรงแรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยหันมาลดการใช้ถุงพลาสติก 
ในชีวิตประจำาวัน รวมถึงมีความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สำาหรับการจัดการขยะของโรงแรมอยู่บนพ้ืนฐานการลดปริมาณการก่อขยะและ 
การจดัการกบัขยะด้วยการแยกขยะแล้วนำาไปจัดการด้วยวธิกีารทีแ่ตกตา่งกนั โดยโรงแรมมีนโยบาย 
ในการลดขยะแต่ไม่ได้ห้ามผู้เข้าพักไม่ให้ทิ้งขยะ เป็นลักษณะของการขอความร่วมมือจากผู้เข้าพัก 
มีการแยกขยะแล้วนำาขยะรไีซเคิล (recycle) ทีข่ายได้ไปขาย โดยมอบรายรบัจากการขายขยะใหก้บั
พนกังานในลักษณะของเงินกองกลาง (แตล่ะครัง้ขายได้จำานวนเงินประมาณรอ้ยกวา่บาท ปีหนึง่ๆ 
จะได้ประมาณพันกว่าบาท ซ่ึงไม่มากพอที่จะนำามาแบ่งกัน จึงรวมไว้เป็นกองกลางสำาหรับนำามา 
ซ้ือของขวัญไว้จับฉลากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี) สำาหรับขยะอินทรีย์จะนำา EM มารด 
เพื่อทำาเป็นน้ำาหมักชีวภาพ ส่วนน้ำามันที่เหลือใช้ (ไม่มีการใช้ซ้ำา) จะนำามาทำาสบู่ ขณะที่ผ้าปูที่นอน 
ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วจะถูกนำามาทำาผ้ามัดย้อม (พนักงานมีความรู้ในเรื่องการมัดย้อมผ้า  
และจะดำาเนินการจัดทำาด้วยตนเอง โรงแรมเพียงให้การสนับสนุนเท่านั้น)

นอกจากน้ี ในการให้บริการอาหารเช้าของโรงแรมได้มีการควบคุมดูแลให้ปริมาณอาหาร 
สอดคลอ้งกบัจำานวนผูเ้ขา้พักในแตล่ะวนั (โดยมีอาหารเหลอืทิง้นอ้ยทีส่ดุ) โดยโรงแรมจะทำาอาหารสด 
บางอย่างด้วยตนเอง และบางส่วนก็ซ้ือจากตลาด เพ่ือเป็นการกระจายรายรับจากการท่องเที่ยว
ให้กับชุมชนท้องถิ่น

4) การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น

โรงแรมแห่งนี้มีการจ้างแรงงานที่เป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดน่านทั้งหมด12 เนื่องจาก  
หากพนักงานเป็นคนในพ้ืนที่ เม่ือนักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลต่างๆ ของจังหวัด เช่น เส้นทาง 
หรือสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ก็สามารถให้ข้อมูลและคำาแนะนำาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจาก 
การจ้างงานคนในพ้ืนที่แล้ว โรงแรมยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำา 
เชน่ แชมพู ครมีอาบน้ำา ครมีทาผวิ สบู ่เป็นตน้ ซ่ึงผลิตภัณฑท์ัง้หมดผลิตโดยชมุชนในจังหวดันา่น 
(วิสาหกิจชีววิถีชุมชนน้ำาเกี๋ยน) ขณะที่วัตถุดิบท่ีนำามาใช้ในการทำาอาหารเช้าทั้งหมดก็เป็นวัตถุดิบ 

12 ในช่วงการระบาดของโควดิ-19 โรงแรมให้พนักงานสลับกันมาทำางานคนละ 15 วนั โดยในช่วงแรกใช้วธิีกีารให้พนักงานลาออกไป 
เพ่่อใชสิ้ทธีปิระกันสังคม แล้วค่อยกลับเขา้มาทำางานต่อหลังจากใชสิ้ทธีดัิงกล่าวแล้ว
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ในจงัหวดั โดยในชว่งกอ่นการระบาดของโควดิ-19 โรงแรมมีการสัง่วตัถดิุบจากกลุม่เกษตรอินทรยี ์
ที่อำาเภอบ่อเกลือ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการโรงแรมแห่งอื่นๆ ในจังหวัดน่าน ที่เกือบทั้งหมดได้
พยายามร่วมมือในการใช้ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัด

นอกจากนี้ โรงแรมแห่งนี้ยังมีตู้จัดแสดงสินค้าของชุมชน รวมถึงการที่โรงแรมมีการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนมาทำาเปน็ผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนดข์องตนเอง เช่น ครีมอาบน้ำา แชมพ ูเปน็ต้น 
(ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) โดยการขออนุญาตอยู่ภายใต้ 
ชื่อโรงแรม) ซ่ึงในบางเดือนโรงแรมมีรายรับจากการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสูงกว่ารายรับจาก 
ค่าห้องพัก รวมทั้งมีการนำาเสนอกิจกรรมและโปรแกรมท่องเที่ยวในจังหวัดน่านที่ดำาเนินการ 
โดยชุมชนให้กับลูกค้าที่เข้าพักแรมด้วย

นอกจากการจัดการและการดำาเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพ่ือลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม โรงแรมยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organic) ที่คำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และการควบคุมการใช้สารเคมีในการทำาความสะอาดห้องพัก13 รวมทั้งการขอความร่วมมือจาก 
ผู้เข้าพักในเรื่องของการไม่ส่งเสียงดังเพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนชุมชนรอบข้างโรงแรม และการมี 
ป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือให้ผู้เข้าพักตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมี 
การสื่อสารให้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ผู้เข้าพักปฏิบัติตามอีกด้วย

ตารางท่� 3.1 กิารจดัำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทางกิารท่องเท่�ย่วอย่่างกิารรบัผิู้ดำชอบของ
โรงแรม

รายการ กิจกรรมท่ีดำาเนินการ
กิารลดำผู้ลกิระทบเชงิลบดำ�านิสิ�งแวดำล�อม
1. การจดัการและการดำาเนินงานท่ีทำาให้มีการใช้พลังงาน

อย่างมปีระสิทธีภิัาพ
• ใชห้ลอด LED ท่ีประหยัดพลังงานไฟฟา้
• ใชเ้คร่อ่งใชไ้ฟฟา้เบอรห์า้
• ใชร้ะบบอตัโนมติัในการปดิ-เปดิไฟในพ้่นท่ีส่วนกลาง
• ใชเ้สาไฟท่ีใชร้ะบบไฟฟา้โซึ่ล่าเซึ่ลลใ์นพ้่นท่ีสวนและลานจอดรถุ

2. การจดัการและการดำาเนินงานท่ีทำาให้เกิดการลดการใช้
น�า และ/มกีารใชน้�าอย่างมปีระสิทธีภิัาพ

• ใชก๊้อกน�าแบบประหยัด
• มกีารนำาน�าล้างแก้วมาใชร้ดน�าต้นไม้
• ไมร่ดน�าต้นไมต้อนกลางวนั (รดเฉพาะตอนเชา้กับเยน็)
• การขอความร่วมม่อให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซึ่�า (กรณีี

ท่ีพัก 2 ค่น)
3. การดำาเนินงานท่ีลดของเสีย ส่ิงปฏิิกลู และลดการบรโิภัค

ท่ีไมจ่ำาเปน็
• ลดการใชถุ้งุพลาสติก เชน่ ใชก้ระดาษรองก้นถัุงขยะแทน

ถุงุพลาสติก
• เตรยีมอาหารเชา้ท่ีพอดีกับจำานวนลกูค้าท่ีเขา้พัก

13 ผลิตภััณีฑ์อ์นิทรยีท่ี์ใชม้รีาคาสูงกวา่ท้องตลาดประมาณีเท่าตัว บางชิน้ก็มรีาคาสูงถึุง 5 เท่า
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ตารางท่� 3.1 (ต่อ)

รายการ กิจกรรมท่ีดำาเนินการ
4. การจดัการขยะท่ีท้ิงแล้ว • มีการคัดแยกขยะเพ่่อนำาขยะรไีซึ่เคิลไปขายแล้วรวบรวม

เปน็เงนิกองกลางของพนักงาน (ประมาณีปลีะพันกวา่บาท)
• มกีารนำาขยะอนิทรยีม์าทำาน�าหมกั (EM)
• นำาน�ามนัท่ีใชแ้ล้วมาทำาสบู่
• มกีารนำาผ้าปูท่ีนอนท่ีเส่่อมสภัาพมามดัย้อม

5. การใชผ้ลิตภััณีฑ์ท่ี์ไมท่ำาลายส่ิงแวดล้อม • ใชผ้ลิตภััณีฑ์อ์นิทรยีแ์ทนสารเคมี
กิารลดำผู้ลกิระทบเชงิลบดำ�านิสังคัม-วฒันิธุรรม
1. ไมใ่ชแ้รงงานท่ีผิดกฎหมาย • ไมใ่ชแ้รงงานเด็ก

• ไมใ่ชแ้รงงานต่างด้าวท่ีไมไ่ด้ขึ้นทะเบยีนอยา่งถุกูต้องตาม
กฎหมาย

2. มขีอ้ปฏิิบติัสำาหรบัผู้เขา้พักเพ่่อลดผลกระทบท่ีมต่ีอชมุชน
รอบขา้ง

• ขอความรว่มมอ่กับผู้เขา้พักไมใ่หส่้งเสียงดัง
• ขอความรว่มม่อไม่ให้ท้ิงขยะในท่ีสาธีารณีะ โดยมีจดุวาง

ถัุงขยะกระจายในพ้่นท่ีส่วนกลางของโรงแรม
กิารสร�างประโย่ชนิท์างเศรษฐกิิจให�กัิบชมุชนิ/ท�องถิ�นิ
1. มกีารจา้งแรงงานในชมุชน/ท้องถ่ิุน • มกีารจา้งแรงงานท่ีเปน็คนในพ้่นท่ีจงัหวดัน่านทัง้หมด
2. มกีารใชสิ้นค้าและวตัถุดิุบท่ีผลิตภัายในชมุชน/ท้องถ่ิุน • ผลิตภััณีฑ์์ในห้องน�าทั้งหมด เช่น แชมพู ครีมอาบน�า  

ครีมทาผิว สบู่ เป็นต้น ผลิตโดยชุมชนในจังหวัดน่าน 
(วสิาหกิจชวีวถีิุชมุชนน�าเกี�ยน)

3. มกีารสนับสนุนสินค้าและกิจกรรมของชมุชน/ท้องถ่ิุน • มพ้่ีนท่ีแสดงและจำาหน่ายสินค้าชมุชน
• มีการสั่งสินค้าชุมชนมาผลิตภัายใต้แบรนดข์องโรงแรม

เพ่่อจำาหน่ายใหกั้บผู้เขา้พัก
• มีการนำาเสนอกิจกรรมและโปรแกรมท่องเท่ียวใน 

จงัหวดัน่านท่ีดำาเนินการโดยชมุชน

นอกจากนี้ โรงแรมยังให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนที่อยู่บริเวณ 
โดยรอบโรงแรม ซึ่งมีครัวเรือนประมาณ 16 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม พบว่า ชุมชนรอบข้างไม่ค่อย 
ใหค้วามสนใจเขา้มามีสว่นรว่มในกจิกรรมของโรงแรม เนือ่งจากตอ้งทำามาหากนิ จึงไม่สนใจเขา้รว่ม 
กจิกรรมทีโ่รงแรมจัดขึน้ ในขณะทีผู่บ้รหิารโรงแรมมีขอ้เสนอแนะวา่หนว่ยงานสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาล) 
ต้องแสดงบทบาทและให้ความสำาคัญกับ green hotel หรือมีความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยต้อง 
เข้ามากวดขันดูแลไม่ให้การดำาเนินธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้าง 
ผลกระทบต่อชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการอื่นๆ อย่างเช่น ในกรณีของกลิ่นจากร้านอาหารที่
กระจายมายังห้องพัก การปล่อยน้ำาเสียลงท่อน้ำาทิ้งโดยไม่ผ่านการบำาบัดหรือจัดการ เป็นต้น
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3.3 ผู้ลของกิารจัดำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทาง 
กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ

การจัดการและการดำาเนนิงานตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของโรงแรม 
ที่นำาเสนอในหัวข้อที่ผ่านมา มีทั้งที่โรงแรมต้องแบกรับภาระต้นทุน/ค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิม เช่น  
ค่าผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำาซ่ึงมีต้นทุนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีจำาหน่ายอยู่ในท้องตลาดท่ัวไป เป็นต้น และได้รับ 
ผลประโยชนส์ว่นเพ่ิมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงิน (monetary term) เชน่ การเปล่ียนมาใชห้ลอดไฟ LED ทำาให ้
ค่าไฟฟ้าลดลง เป็นตน้ และทีไ่ม่ใชต่วัเงิน (non-monetary term) เชน่ ภาพลักษณข์องโรงแรมในเรือ่ง
ของการเป็นโรงแรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ผลประโยชน์บางอย่างอาจตกอยู่กับชุมชน
และ/ทอ้งถิน่ เชน่ ในกรณกีารจัดการกบัน้ำาเสยีแลว้สบูออกไปทิง้แทนการปลอ่ยลงสูท่อ่น้ำาสาธารณะ
ทำาให้ไม่ส่งกลิ่นเหม็นต่อชุมชนและครัวเรือนที่อยู่โดยรอบ14 เป็นต้น ซ่ึงพอจะสรุปได้สังเขปดังนี้  
(ดูรายละเอียดต้นทุน-ผลประโยชน์ พ.ศ. 2562 ในตารางที่ 3.2)

1) ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เป็นตัวเงิน
• ค่าเปลี่ยนมาเป็นหลอดแบบ LED ทั้งหมดประมาณ 2 หมื่นบาท
• ค่าเก็บขนขยะประเภทเศษวัสดุและเศษไม้ไปทิ้ง 300 บาท/ครั้ง (มีค่าใช้จ่าย

ประมาณ 3,000 บาท/ปี)
• ค่าธรรมเนียมขยะ (จ่ายให้เทศบาล) 250 บาท/เดือน
• ค่าสบูน้ำาออกจากระบบบำาบดัน้ำาเสยี 3,500 บาท/รอบ ปีละ 3 รอบ (มีค่าใชจ้า่ย 

ประมาณ 10,500 บาท/ปี)
• ค่าซื้อถังขยะและติดป้าย (แยกประเภทขยะ) ประมาณ 5-6 พันบาท
• ค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำาที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมีราคาสูงกว่า

ทั่วไปประมาณร้อยละ 75 (ปีหนึ่งๆ ประมาณ 100,000 บาท)
• ค่าใช้จ่ายในการซ้ือพืชผักอินทรีย์ มีราคาสูงกว่าพืชผักทั่วไปร้อยละ 20-50  

(ปีหนึ่งๆ ประมาณ 40,000 บาท)

2) ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เป็นตัวเงิน
• การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ซ่ึงเป็นการจัดการในเรื่องของการประหยัด

พลังงานตามมาตรฐานของ green hotel ช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับโรงแรม 
ประมาณร้อยละ 10 จากเดิมท่ีมีค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 15,000-20,000 บาท 

14 กรณีีนี้เห็นได้จากการที่รา้นอาหารที่อยู่ใกล้โรงแรมปล่อยน�าเสียลงในท่อน�าจนโรงแรมได้ผลกระทบจากการที่น�าเสียเหล่านัน้ส่งกล่ิน
ย้อนกลับมาในโรงแรมและส่งผลต่อกล่ินรบกวนในหอ้งพัก
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• การใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำาของผู้เข้าพักที่มีประมาณร้อยละ 32 ของผู้เข้าพักทั้งหมด 

สามารถช่วยลดต้นทุนของการใช้น้ำาในการซักผ้าได้ประมาณร้อยละ 10
• การจัดการและการดำาเนินงานตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel)  

มีส่วนช่วยให้โรงแรมสามารถขายห้องพักได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นเรื่องของ 
การมีมาตรฐานท่ีชัดเจนและมีเคร่ืองหมายการันตีมาตรฐานดังกล่าว ซ่ึงจากเดิม 
ที่เคยขายห้องพักในราคาห้องละ 800 บาท (ตั้งแต่เริ่มดำาเนินกิจการโรงแรม) 
เมื่อเข้าสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียวสามารถเพิ่มราคาได้อีก 400 บาท ปัจจุบัน
โรงแรมแห่งนี้ขายห้องพักอยู่ที่ระดับราคา 1,200 บาท/ห้อง/คืน

3) ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

นอกจากผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินในหัวข้อที่ผ่านมาแล้ว โรงแรมยังได้รับประโยชน์
จากการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่สำาคัญ ได้แก่  
1) การได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบท่ีเป็นตัวอย่างนำาร่องให้กับโรงแรมอ่ืนๆ ทั้งภายในและ 
นอกจงัหวัด (ความมีชือ่เสยีงและความภูมิใจ) 2) สมาชกิในครอบครวัและพนกังานใหค้วามตระหนกั
และสนใจในเรือ่งของสิง่แวดล้อมมากขึน้ (มีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของคนใกล้ชดิและพนกังาน) 
3) หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วยในเรื่องของการตลาดและช่วย
ประชาสัมพันธ์โรงแรม ช่วยให้โรงแรมมีโอกาสได้ไปออกบูธในต่างประเทศหรือภายในประเทศ 
เมื่อมีการออกบูธในงานต่างๆ 4) มีโอกาสในตลาดหน่วยงานราชการมากขึ้น โดยจะเข้าไปอยู่ใน
ตะกร้าเขียวของหน่วยงานราชการ (แต่ในความเป็นจริงหน่วยงานราชการยังคงให้ความสำาคัญ
กับราคาห้องพักเป็นหลัก โดยราคาห้องพักต้องไม่เกินระดับราคาตามระเบียบของทางราชการ)  
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ อพท. ที่มีนโยบายระบุไว้อย่างชัดเจนว่า หากจะ 
จัดประชุม/จัดงาน ต้องให้ความสำาคัญโดยการเลือกโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานโรงแรมสีเขียว 
ในลำาดับแรก

อย่างไรก็ตาม การลงทุนและดำาเนินการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของโรงแรม เป็นการดำาเนินการที่ไม่ได้คำานึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับกลับมาเป็นตัวเงิน และยัง 
ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ (ต้องมองในระยะยาว) เนื่องจากมีลูกค้าเพียงกลุ่ม
หนึง่ทีส่นใจในเรือ่งนีซ้ึง่มีอยูจ่ำานวนนอ้ยมาก โดยเฉพาะตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีซ่ึ่งไม่ค่อยให ้
ความสำาคัญกับประเด็นโรงแรมสีเขียว หรือการจัดการและดำาเนินการตามแนวทางการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ ในขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำาคัญในประเด็นนี้สูงกว่า  
อยา่งไรกต็าม สิง่ทีโ่รงแรมได้รบัในปัจจุบนัคือ การใหคุ้ณค่าของผูเ้ขา้พักและ/สงัคม ทีซ่ึ่งสะทอ้นผา่น
คำาชมและการบอกตอ่แนะนำาใหค้นอ่ืนๆ มาใชบ้รกิาร ซ่ึงทำาใหภ้าพลกัษณข์องโรงแรมมีความชดัเจน
มากขึน้วา่เป็นโรงแรมสเีขยีว หรอืเป็นโรงแรมทีอ่นรุกัษส์ิง่แวดล้อม ปัจจุบนัโรงแรมได้นำาภาพลักษณ์
ดังกล่าวมาสง่เสรมิการตลาดในลักษณะของการนำาเสนอเรือ่งของการอนรุกัษแ์ละความตระหนกัถงึ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
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ตารางท่� 3.2 ต�นิทุนิ-ผู้ลประโย่ชนิจ์ากิกิารจดัำกิารตามแนิวทางกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ 
พ.ศ. 2562

กิจกรรรม ต้นทุน ผลประโยชนท่ี์เกิดขึ�น
1. การประหยัดพลังงาน

• เปลีย่นมาใชห้ลอดไฟ LED 3,500 บาท • ชว่ยประหยดัค่าไฟฟา้ได้ประมาณีรอ้ยละ 10
• หลอดไฟมอีายุการใชง้านท่ียาวขึ้น• ทำาความสะอาดเคร่อ่งปรบัอากาศึ 20,000 บาท

• ใช้ไฟ solar cell ในสวนและลาน
จอดรถุ

25,000 บาท

2. การประหยัดน�า

• ใชก๊้อกน�าแบบประหยัดน�า ดำาเนินการตัง้แต่สรา้งโรงแรม • ชว่ยประหยดัค่าน�าได้ประมาณีรอ้ยละ 1-2
3. การจดัการขยะ

• ค่าธีรรมเนียมในการจดัเก็บขยะ 2,400 บาท • รายได้จากการขายขยะประเภัทรีไซึ่เคิล 
ประมาณีปลีะพันกวา่บาท ซึ่ึ่งเก็บรวบรวม
เปน็เงนิกองกลางของพนักงาน

• ค่าใชจ้า่ยในการขนขยะ เชน่ เศึษไม้ 3,000 บาท

4. การใช้สินค้าท่ีเป็นผลิตภััณีฑ์์ชุมชน
ภัายในจงัหวดั
• ผลิตภััณีฑ์ใ์นหอ้งน�า (เปน็ผลิตภััณีฑ์ ์

อนิทรยี)์
สูงกวา่ปกติรอ้ยละ 50-100 • ภัาพลักษณีใ์นการเปน็โรงแรมสีเขยีว หรอ่

โรงแรมท่ีอนุรกัษส่ิ์งแวดล้อม ซึ่ึ่งช่วยให้
สามารถุขายหอ้งพักได้ในราคาเพ่ิมขึ้น• พ่ชผักอนิทรยี ์ (อาหารเชา้) สูงกวา่กรณีีการใชผั้กทัว่ไป 

รอ้ยละ 20-50

3.4 ผู้ลกิารประมาณีกิารต�นิทุนิ-ผู้ลตอบแทนิของกิารจดัำกิาร
และกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทางกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ

การนำาเสนอผลการประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและการดำาเนินงาน 
ตามแนวทางการท่องเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบสำาหรบักรณศีกึษาโรงแรม (บตูกิ) จะประมาณการเฉพาะ
ในส่วนที่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเงินได้เท่านั้น โดยประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนใน  
4 กจิกรรมหลัก ท่ีโรงแรมได้มีการดำาเนนิการในชว่ง พ.ศ. 2562 ได้แก ่กจิกรรมการประหยดัพลังงาน  
การประหยัดน้ำา การใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังมี
รายละเอียดในแต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังนี้
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3.4.1 กิจักรรมีการประหยั่ดพัลังงานไฟฟา้

โรงแรมแหง่นีมี้จำานวนหอ้งพักทัง้หมด 32 หอ้ง โดย พ.ศ. 2562 สามารถขายหอ้งพัก 
ในรอบปีได้ประมาณ 6,400 ห้อง (คิด ณ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 55) โรงแรมมีการจัดการ
และการดำาเนนิงานตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบทีเ่ป็นกจิกรรมการประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้า 3 กจิกรรมสำาคัญ ได้แก ่1) การเปลีย่นมาใชห้ลอดไฟ LED ทัง้หมด 2) การเปล่ียนมาใชเ้สาไฟ 
ที่ใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ (solar cell) แทนการใช้เสาไฟฟ้าที่ใช้หลอดตะเกียบและไฟฟ้า
ตามปกติ และ 3) การทำาความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน ซึ่งในทุกกิจกรรมกำาหนด
ให้อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ใช้ในการคำานวณเป็นอัตราเดียวกันทั้งหมด โดยเป็นอัตราค่าไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ระดับราคาประมาณ 3.15 บาท/หน่วย (ที่แรงดัน 22-33 กิโลโวลต์  
ค่าไฟฟ้าเท่ากับ 3.147 บาท/หน่วย) โดยมีรายละเอียดของต้นทุน-ผลตอบแทนที่โรงแรมได้รับ 
ในแต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังนี้

• กิจกรรมที่ 1: การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและการสำารวจห้องพักของโรงแรมแห่งนี้ สามารถ
นำามากำาหนดเป็นข้อสมมติเบื้องต้นสำาหรับใช้คำานวณหาต้นทุน-ผลตอบแทนของการเปล่ียนมาใช้
หลอดไฟ LED ได้ดังนี้

1) ห้องพักแต่ละห้อง มีการใช้หลอดไฟ LED จำานวน 6 หลอด
2) ผู้เข้าพักมีระยะเวลาการเปิดใช้งานหลอดไฟภายในห้องประมาณ 6 ชั่วโมง/วัน
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทำาให้ทราบว่า เดิมทีห้องพักในโรงแรมใช้หลอดไฟแบบตะเกียบ 

ซ่ึงจะใช้ไฟฟ้าประมาณ 20 วัตต์/หลอด และแต่ละหลอดมีราคาประมาณ 100 บาท โดยมีอายุ
การใช้งานประมาณ 6,000 ชั่วโมง/หลอด ต่อมาโรงแรมได้เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED แทน  
โดยหลอดไฟ LED ที่นำามาใช้แทน เป็นหลอดไฟ LED ที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 10 วัตต์/หลอด มีราคา
หลอดละประมาณ 100 บาท และมีอายุการใช้งานประมาณ 15,000 ชั่วโมง/หลอด โดยโรงแรม 
ได้ลงทุนในการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED ทั้งหมด เป็นจำานวนเงิน 20,000 บาท

จากข้อสมมติเบ้ืองต้นท้ังสองข้อ และจากจำานวนห้องพักทั้งหมดของโรงแรมที่มี
จำานวน 32 หอ้ง พบวา่ การเปลีย่นจากหลอดไฟแบบตะเกยีบมาเป็นหลอดไฟแบบ LED ของโรงแรม
แหง่นี ้สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1.13 บาท/หอ้ง ซ่ึงจากหอ้งพักทีโ่รงแรมสามารถขายได้ 
ประมาณ 6,400 หอ้ง/ปี (ณ อัตราการเขา้พักท่ีรอ้ยละ 55) โรงแรมแหง่นีจ้ะสามารถประหยดัค่าไฟฟ้า 
จากกิจกรรมนี้ได้ประมาณ 20 บาท/ห้องพักที่ขายได้/วัน หรือประมาณ 7,300 บาท/ปี

นอกจากนี ้ด้วยการทีห่ลอดไฟแบบ LED มีอายกุารใชง้านถงึ 5 ปี (หรอื กวา่ 15,000 ชัว่โมง)  
ซ่ึงนานกว่าหลอดตะเกียบประมาณหนึ่งเท่า ดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ที่มีอาย ุ
การใชง้านนานกวา่หลอดตะเกยีบจะชว่ยใหโ้รงแรมสามารถประหยดัการลงทนุทีเ่กดิจากการเปล่ียน
หลอดไฟฟ้าใหม่ประมาณ 20,000 บาท/ครั้ง ของการใช้หลอดไฟแบบ LED
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• กิจกรรมที่ 2: การเปลี่ยนมาใช้เสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ในพื้นที่

กลางแจ้ง

ข้อสมมติเบ้ืองต้นสำาหรับกรณีของกิจกรรมการเปลี่ยนมาใช้เสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้า
แบบโซล่าเซลล์ ในพื้นที่กลางแจ้ง (พื้นที่ลานจอดรถ และสวน) มีดังนี้

1) จำานวนเสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ในพื้นที่กลางแจ้ง มีจำานวน 7 ต้น
2) ในแต่ละวันมีระยะเวลาของการใช้พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนท่ีกลางแจ้งประมาณ 12 ช่ัวโมง
ผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลว่า ก่อนท่ีจะเปล่ียนมาใช้เสาไฟท่ีเป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์  

โรงแรมได้ใช้เสาไฟฟ้าที่ใช้หลอดไฟแบบตะเกียบขนาด 50 วัตต์ ในการให้แสงสว่างในพ้ืนที่
สวนและลานจอดรถ ซ่ึงหลอดไฟแต่ละหลอดมีราคาประมาณ 100 บาท โดยการเปล่ียนมาใช้ 
เสาไฟฟ้าทีเ่ป็นระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล ์โรงแรมตอ้งลงทนุเพ่ิมประมาณ 25,000 บาท สำาหรบัเสาไฟฟ้า 
จำานวน 7 ต้น (เสาไฟที่เป็นระบบโซล่าเซลล์มีต้นทุนประมาณ 3,600 บาท/ต้น)

จากขอ้สมมตขิา้งตน้ทีว่่ามีจำานวนเสาไฟทีเ่ป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ 7 ตน้ และมี
ระยะเวลาการใชง้านตอ่วนัประมาณ 12 ชัว่โมง พบวา่ การเปล่ียนมาใชเ้สาไฟทีเ่ป็นระบบโซล่าเซลล์
สามารถทำาให้โรงแรมประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 13 บาท/วัน ซึ่งจากห้องพักที่ขายได้สามารถ
ประมาณการได้ว่า โรงแรมจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 0.75 บาท/ห้องที่ขายได้/วัน 
หรือประมาณ 4,800 บาทต่อปี

นอกจากนี้ ด้วยอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าที่ใช้กับเสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้า 
แบบโซลา่เซลล ์ซ่ึงเป็นหลอด LED ทีมี่อายกุารใชง้านเฉลีย่ประมาณ 3-5 ปี ซึง่นานกวา่กรณกีารใช ้
เสาไฟที่ใช้หลอดไฟแบบตะเกียบประมาณ 1 เท่า ทำาให้โรงแรมสามารถประหยัดเงินลงทุนจาก 
การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจำานวน 7 หลอด ประมาณ 700 บาทต่อการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าของเสาไฟ
ที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ 1 ครั้ง

• กิจกรรมที่ 3: การทำาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

โรงแรมแห่งนี้มีการใช้เครื่องปรับอากาศ (แอร์) 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทติดผนัง  
และฝังซ่อนในฝ้าเพดาน โดยใช้เครื่องปรับอากาศ 2 ขนาด ในการฝังซ่อนในฝ้าเพดาน คือ ขนาด 
18,000 BTU และ 24,000 BTU และเครือ่งปรบัอากาศทัง้หมดของโรงแรมยงัไม่ใชเ่ครือ่งปรบัอากาศ 
ท่ีมีระบบอินเวอร์เตอร์ (inverter)15 ท่ีซ่ึงประหยัดพลังงานมากกว่าเคร่ืองปรับอากาศแบบธรรมดา

15 เคร่อ่งปรบัอากาศึท่ีมรีะบบอนิเวอรเ์ตอร ์(inverter) เหมาะสำาหรบัหอ้งท่ีใชง้านต่อเน่่องหลายชัว่โมง และอณุีหภัมูภิัายในหอ้งไมผั่นผวน  
โดยระบบอินเวอรเ์ตอรจ์ะเร่งความเร็วมอเตอรค์อมเพรสเซึ่อรใ์ห้ทำาความเย็นอย่างรวดเร็ว และเม่่อถึุงอุณีหภัูมิท่ีกำาหนด มอเตอร์
คอมเพรสเซึ่อรจ์ะทำางานเบาลง แต่ไมห่ยุดการทำางาน โดยจะลดรอบการทำางานลงจนอยูใ่นสถุานะเก่อบจะหยุดทำางาน แต่เม่อ่อณุีหภัมูเิพ่ิมสูง
ขึ้นกวา่ท่ีตัง้ไว ้1-2 องศึาเซึ่ลเซึ่ยีส คอมเพรสเซึ่อรจ์ะเรง่การทำางานมากขึ้นเพ่่อลดอณุีหภัมูใิหไ้ด้ตามค่าท่ีกำาหนด จงึทำาใหอ้ณุีหภัมูโิดยรวม 
ของห้องมีความใกล้เคียงกับอณุีหภัูมิท่ีกำาหนด (https://www.homenayoo.com/air-condition-vs-air-inverter/, ส่บค้น เม่่อวนัท่ี  
13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564)
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ในการคำานวณต้นทุน-ผลตอบแทนของการทำาความสะอาดเครื่องปรับอากาศของ

โรงแรม มีข้อสมมติเบื้องต้นของการคำานวณ 2 ข้อ ดังนี้
1) สมมติให้แต่ละห้อง ผู้เข้าพักมีการเปิดใช้งานเคร่ืองปรับอากาศประมาณ 12 ช่ัวโมง/วัน  

ซึ่งคอมเพรสเซอร์ (compressor) จะทำางานประมาณ 9 ชั่วโมง/วัน16

2) โรงแรมมีการล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง หรือล้างทุกๆ 6 เดือน
จากข้อสมมติเบื้องต้นทั้งสองข้อ และจากประเภทและขนาดของเครื่องปรับอากาศ

ของโรงแรม สามารถประมาณการการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกันของเครื่องปรับอากาศแต่ละประเภท
และแต่ละขนาด ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

(1) เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนังขนาด 18,000 BTU

โรงแรมแห่งนี้มีเครื่องปรับอากาศประเภทติดผนังขนาด 18,000 BTU 
จำานวน 12 เครือ่ง (ตดิตัง้ในหอ้งขนาด 35 ตารางเมตร) โดยมีค่าล้างเครือ่งปรบัอากาศ 
ประเภทและขนาดดังกลา่ว ครัง้ละ 500 บาท/เครือ่ง จากขอ้สมมตขิา้งตน้ทีก่ำาหนดให้
โรงแรมมีการล้างเครือ่งปรบัอากาศปีละ 2 ครัง้ (หรอื ทกุๆ 6 เดือน) ทำาใหโ้รงแรมแหง่นี ้
มีค่าใชจ่้ายในการลา้งเครือ่งปรบัอากาศประเภทและขนาดดังกลา่วปีละ 12,000 บาท  
โดยเคร่ืองปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวมีการใช้ไฟฟ้าประมาณเคร่ืองละ 1.31 วัตต์ 
ต่อชั่วโมง17 ดังนั้นจากข้อสมมติข้อที่ 2 เครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องในกรณีนี้ จะ
มีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 11.82 วัตต์ต่อวัน และหากเทียบเป็นต่อเดือนตามจำานวน
ห้องที่ขายได้ (อัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 55) เครื่องปรับอากาศประเภท
ติดผนังขนาด 18,000 BTU ทั้ง 12 เครื่อง จะใช้ไฟฟ้าประมาณ 2,340 วัตต์/เดือน 
หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 7,370 บาท/เดือน

การล้างเครื่องปรับอากาศสามารถช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้สูงสุด
ประมาณร้อยละ 3518 ดังนั้น การล้างเครื่องปรับอากาศประเภทติดผนังขนาด 
18,000 BTU สามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 820 วัตต์ หรือ
สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2,580 บาท/เดือน หรอืเทา่กบั 30,950 บาท/ปี  
(คิด ณ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 55) ซ่ึงเม่ือหักค่าใช้จ่ายในการล้าง
เครื่องปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวที่มีประมาณปีละ 12,000 บาท จะทำาให้ 
โรงแรมสามารถประหยัดไฟฟ้าจากการล้างเครื่องปรับอากาศประเภทและขนาด 

16 การเปิดใชง้านเคร่อ่งปรบัอากาศึจำานวน 8 ชัว่โมง คอมเพรสเซึ่อรข์องเคร่อ่งปรบัอากาศึจะทำางานเพียง 6 ชัว่โมง (https://www.
chillpainai.com/scoop/11547/, ส่บค้น เม่อ่วนัท่ี 13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564)
17 เป็นการประมาณีการจาก https://sites.google.com/site/airconditioner55/extra-credit/kar-khanwn-btu (ส่บค้นเม่อ่วนัท่ี  
13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564)
18 จากรายงานการศึึกษาทดลองของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตเม่อ่ พ.ศึ. 2550 (http://www.xn--72c0de7ax5g7b3a.com/18-Langair.
html, ส่บค้น เม่อ่วนัท่ี 13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564)
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ดังกล่าวประมาณ 18,950 บาท/ปี ดังนั้นเม่ือเทียบต่อห้องพักที่ขายได้ โรงแรมจะ
สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าจากการล้างเครือ่งปรบัอากาศในกรณขีองเครือ่งปรบัอากาศ
ประเภทติดผนังขนาด 18,000 BTU ได้ประมาณ 2.96 บาท/เครื่อง/วัน

(2) เครื่องปรับอากาศประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 18,000 BTU

โรงแรมแห่งนี้มีเครื่องปรับอากาศประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 
18,000 BTU จำานวน 16 เครื่อง (ติดตั้งในห้องขนาด 35 ตารางเมตร) และมี 
ค่าล้างเครื่องปรับอาการประเภทและขนาดดังกล่าวประมาณ 700 บาท/เครื่อง/ครั้ง  
ซึง่จากข้อสมมติเบื้องต้นที่กำาหนดให้โรงแรมมกีารลา้งเครื่องปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง 
ทำาให้โรงแรมมีค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าว 
ประมาณ 22,400 บาท/ปี โดยเคร่ืองปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวมีการใช้ไฟฟ้า 
ประมาณเครื่องละ 1.31 วัตต์/ชั่วโมง19 ดังนั้นจากข้อสมมติข้อ 2 เครื่องปรับอากาศ 
แต่ละเคร่ืองในกรณีน้ีจะมีการใช้ไฟฟ้าเคร่ืองละประมาณ 11.82 วัตต์/วัน และในแต่ละเดือน 
เครือ่งปรบัอากาศประเภทฝงัซ่อนในฝา้เพดานขนาด 18,000 BTU ทัง้ 16 เครือ่ง จะมี 
การใชไ้ฟฟ้าประมาณ 3,120 วตัต/์เดือน หรอืคิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 9,820 บาท/เดือน  
(คิด ณ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 55)

จากขอ้มูลชดุเดียวกนัทีว่า่ การล้างเครือ่งปรบัอากาศสามารถชว่ยประหยดั
การใช้ไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณร้อยละ 35 ดังนั้นการล้างเครื่องปรับอากาศประเภท 
ฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 18,000 BTU ทั้ง 16 เครื่อง จะสามารถประหยัดการใช้
ไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 1,090 วัตต์ หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้
ประมาณ 3,440 บาท/เดือน หรอืประมาณ 41,300 บาท/ปี ซ่ึงเม่ือหกัค่าใชจ่้ายในการ 
ล้างเครือ่งปรบัอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวทีมี่ค่าใชจ่้ายประมาณ 22,400 บาท/ปี  
โรงแรมจะสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าจากการล้างเครือ่งปรบัอากาศประเภทและขนาด
ดังกล่าวได้ประมาณ 18,900 บาทต่อปี และเมื่อเทียบต่อห้องพักที่ขายได้ โรงแรมจะ
สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าจากการล้างเครือ่งปรบัอากาศในกรณขีองเครือ่งปรบัอากาศ
ประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 18,000 BTU ได้ประมาณ 2.95 บาท/เครื่อง/วัน

(3) เครื่องปรับอากาศประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 24,000 BTU

โรงแรมแห่งนี้มีเครื่องปรับอากาศประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด  
24,000 BTU จำานวน 4 เครื่อง (ติดตั้งในห้อง Deluxe (Taze Deluxe) ขนาด  
50 ตารางเมตร) โดยมีค่าล้างเครื่องปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวประมาณ  

19 เป็นการประมาณีการจาก https://sites.google.com/site/airconditioner55/extra-credit/kar-khanwn-btu (ส่บค้นเม่อ่วนัท่ี 
13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564)
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1,200 บาท/เครื่อง/ครั้ง และโรงแรมมีการล้างเครื่องปรับอากาศประเภทและขนาด 
ดังกลา่วปีละ 2 ครัง้ ทำาใหใ้นแตล่ะปีโรงแรมจะมีค่าใชจ่้ายในการล้างเครือ่งปรบัอากาศ 
ประเภทและขนาดดังกล่าวปีละประมาณ 9,600 บาท โดยเครื่องปรับอากาศประเภท
ฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 24,000 BTU จะใช้ไฟฟ้าเครื่องละประมาณ 2.07 วัตต์ 
ตอ่ชัว่โมง20 ดังนัน้ จากขอ้สมมตขิอ้ 2 เครือ่งปรบัอากาศประเภทและขนาดดังกลา่วจะมี 
การใชไ้ฟฟ้าเครือ่งละประมาณ 18.60 หนว่ย/วนั และในแตล่ะเดือนเครือ่งปรบัอากาศ
ประเภทฝงัซ่อนในฝา้เพดานขนาด 24,000 BTU ทัง้ 4 เครือ่ง จะมีการใชไ้ฟฟ้าประมาณ  
1,230 วัตต์/เดือน หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 3,870 บาท/เดือน (คิด ณ อัตรา
การเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 55)

ทั้งนี้ จากข้อมูลชุดเดียวกันที่ว่าการล้างเครื่องปรับอากาศสามารถช่วย
ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณร้อยละ 35 ดังนั้น การล้างเครื่องปรับอากาศ
ประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 24,000 BTU จะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้า
ได้เดือนละประมาณ 430 วัตต์ หรือสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ  
1,350 บาท หรือประมาณ 16,260 บาท/ปี ซ่ึงเม่ือนำามาหักค่าใช้จ่ายในการล้าง 
เครื่องปรับอากาศประเภทและขนาดดังกล่าวที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 9,600 บาท/ปี 
โรงแรมจะสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าจากการล้างเครือ่งปรบัอากาศประเภทและขนาด
ดังกล่าวได้ประมาณ 6,660 บาทต่อปี และเมื่อเทียบต่อห้องพักที่ขายได้ โรงแรมจะ
สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าจากการล้างเครือ่งปรบัอากาศในกรณขีองเครือ่งปรบัอากาศ
ประเภทฝังซ่อนในฝ้าเพดานขนาด 24,000 BTU ได้ประมาณ 1.04 บาท/เคร่ือง/วัน

หากพิจารณาในภาพรวมของกิจกรรมการประหยัดพลังงานทั้ง 4 กิจกรรม (เมื่อรวม
กิจกรรมการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ของโรงแรมด้วย) ของโรงแรมที่เป็น
กรณีศึกษา พบว่า พ.ศ. 2562 กิจกรรมการประหยัดพลังงานด้วยการเปล่ียนมาใช้หลอดไฟฟ้า 
แบบ LED สามารถชว่ยประหยดัค่าไฟฟ้าใหก้บัโรงแรมได้ประมาณรอ้ยละ 7.0 ตอ่เดือน สว่นการเปล่ียน 
มาใช้เสาไฟที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ช่วยให้โรงแรมสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ
รอ้ยละ 2.0 ตอ่เดือน ขณะท่ีการลา้งเครือ่งปรบัอากาศปีละ 2 ครัง้ จะสามารถชว่ยประหยดัค่าไฟฟ้า
ให้กับโรงแรมได้ประมาณร้อยละ 8.0 ต่อเดือน ดังนั้น หากนับรวมกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม จะช่วย
ประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงแรมแห่งนี้ได้ประมาณร้อยละ 17 ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินประมาณ
เดือนละ 3,100 บาท (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.3)

20 เป็นการประมาณีการจาก https://sites.google.com/site/airconditioner55/extra-credit/kar-khanwn-btu (ส่บค้นเม่อ่วนัท่ี 
13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564)
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นอกจากนี ้หากเทยีบเป็นตอ่วนัตอ่หอ้งพักทีข่ายได้ พบวา่ กจิกรรมประหยดัพลังงาน

ทั้ง 4 กิจกรรม สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 5.83 บาท/วัน หรือประมาณ 3.24 บาท/
ผู้ที่เข้าพัก 1 ราย หมายความว่า การขายห้องพักได้ 1 ห้อง ในแต่ละวัน กิจกรรมทั้ง 4 ประเภท 
จะช่วยให้เกิดการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 5.83 บาท หรือประมาณ 3.24 บาทต่อผู้เข้าพัก  
1 คน21 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.3)

ตารางท่� 3.3 ประมาณีกิารค่ัาไฟฟา้ท่�สามารถประหยั่ดำไดำ�จากิกิิจกิรรมประหยั่ดำพลังงานิของ
โรงแรม

กิจกรรม
ค่าไฟฟา้ท่ีประหยัดได้ (คิด ณ ต่อห้องท่ีขายได้)1/

บาท/วนั บาท/คนท่ีเขา้พัก2/ บาท/เดือน
1. การเปลีย่นมาใชห้ลอดไฟฟา้แบบ LED ในหอ้งพัก 0.62 0.34 330
2. การเปลีย่นมาใชห้ลอดไฟฟา้แบบ LED ในพ้่นท่ีอ่น่ๆ 1.75 0.97 930
3. การเปลีย่นมาใชเ้สาไฟท่ีเปน็ระบบไฟฟา้โซึ่ล่าเซึ่ลล์ 0.75 0.42 400
4. การทำาความสะอาดเคร่อ่งปรบัอากาศึ 2 ครัง้/ป ี 2.71 1.51 1,440

ผู้ลรวมของทัง้ 4 กิิจกิรรม 5.83 3.24 3,100
ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ รว่มกับค่าไฟฟา้ของการไฟฟา้ส่วนภัมูภิัาค และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ
หมายเหตุ: 1/ ประมาณีการ ณี หอ้งที่ขายได้ ท่ีมอีตัราการเขา้พักเฉลีย่รอ้ยละ 55

2/ ประมาณีการจากการใหข้อ้มูลของผู้ประกอบวา่ โรงแรมมสัีดส่วนของผู้เขา้พักท่ีเขา้พัก 2 คน/หอ้ง ประมาณีรอ้ยละ 80

3.4.2 กิจักรรมีการประหยั่ดการใช�นำา

โรงแรมแห่งนี้มีการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง 
รบัผดิชอบทีเ่ป็นกจิกรรมการประหยดัการใชน้้ำา 2 กจิกรรมสำาคัญ ได้แก ่1) การเปล่ียนมาใชก้อ๊กน้ำา
แบบประหยัด (เบอร์ 3 หรือ 4) และ 2) การเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำา สำาหรับ
การประมาณการค่าน้ำาประปาที่ประหยัดได้จากการดำาเนินกิจกรรมทั้งสอง จะกำาหนดให้ใช้อัตรา
คา่น้ำาประปาต่อลติรในอตัราเดยีวกนั ซึง่คำานวณมาจากราคาน้ำาประปาเฉลีย่ของปริมาณการใช้น้ำา  
150-280 ลูกบาศก์เมตร ของการประปาส่วนภูมิภาค ที่มีราคาเฉลี่ยประมาณ 0.028 บาท/ลิตร22 
โดยมีรายละเอียดของการประมาณการค่าน้ำาประปาที่สามารถประหยัดได้ของแต่ละกิจกรรม 
พอสังเขปดังนี้

21 โรงแรมมสัีดส่วนของผู้เขา้พักท่ีเขา้พัก 2 คน/หอ้ง ประมาณีรอ้ยละ 80
22 คิดจากโปรแกรมคำานวณีของการประปาส่วนภัูมิภัาค โดยการใชน้�า 150 200 และ 280 ลูกบาศึกเ์มตร จะมีค่าน�าประปาประมาณี 
4,010 5,589 และ 8,146 บาท หรอ่คิดเปน็ราคาน�าต่อลิตรได้ประมาณี 0.027, 0.028 และ 0.029 บาท/ลิตร (คำานวณีจาก https://
www.pwa.co.th/calculate/water-tariff, เม่อ่วนัท่ี 13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564
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• กิจกรรมที่ 1: การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ำาแบบประหยัด (เบอร์ 3 หรือ 4)23

โรงแรมแหง่นีมี้การเปล่ียนกอ๊กน้ำาจากแบบธรรมดามาเป็นแบบประหยดัน้ำา (ประมาณ
เบอร ์3 หรอื 4) ทีเ่ป็นลกัษณะของหวัฟู่ทีท่ำาใหก้ารเปิดน้ำาแตล่ะครัง้จะมีปรมิาณน้ำาทีอ่อกมานอ้ยลง  
ทำาให้สามารถประหยัดน้ำาได้ระดับหนึ่ง โดยในการประมาณการปริมาณน้ำาที่สามารถประหยัดได้
จากการเปล่ียนมาใชก้อ๊กน้ำาแบบประหยดัน้ำา มีขอ้สมมตเิบือ้งตน้สำาหรบัการคำานวณทีส่ำาคัญดังนี้24

1) กำาหนดให้ผู้เข้าพักในแต่ละห้องใช้งานก๊อกน้ำาประมาณ 10 นาที/ห้อง/คืนพัก
2) กำาหนดให้ก๊อกน้ำาแบบธรรมดามีปริมาณการใช้น้ำาประมาณ 13 ลิตร/นาที
3) กำาหนดให้ก๊อกน้ำาแบบประหยัดเบอร์ 3 มีปริมาณการใช้น้ำาประมาณ 6 ลิตร/นาที 

ส่วนเบอร์ 4 มีปริมาณการใช้น้ำาประมาณ 4 ลิตรต่อนาที 
จากข้อสมมติทั้ง 3 ข้อ เมื่อกำาหนดให้การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ำาแบบประหยัดสามารถ

ประหยัดน้ำาได้ประมาณ 5 ลิตร/นาที ดังนั้น สามารถประมาณการได้ว่า การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ำา
แบบประหยัดของโรงแรมสามารถประหยัดน้ำาได้ประมาณ 50 ลิตร/ห้อง (5 ลิตร X 10 นาที) หรือ
คิดเป็นค่าน้ำาประปาที่สามารถประหยัดได้ประมาณ 1.40 บาท/ห้อง (50 ลิตร X 0.028 บาท/ลิตร) 
ซึ่งจากห้องพักที่โรงแรมสามารถขายได้ต่อปีที่ 6,400 ห้อง หรือ 530 ห้อง/เดือน (คิด ณ อัตราการ 
เข้าพักที่ร้อยละ 55) โรงแรมแห่งนี้จะสามารถประหยัดน้ำาประปาได้จากการเปล่ียนมาใช้ก๊อกน้ำา 
แบบประหยัดประมาณ 27 ลูกบาศก์เมตร/เดือน หรือคิดเป็นค่าน้ำาประปาที่สามารถประหยัดได้ 
ต่อเดือนประมาณ 740 บาท

• กิจกรรมที่ 2: การเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำา

การประมาณการการประหยัดน้ำาที่เกิดจากการเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้เข้าพัก 
มีการใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำา มีข้อสมมติเบื้องต้นสำาหรับการคำานวณที่สำาคัญดังนี้

1) กำาหนดให้ในการใช้น้ำาประปาซักผ้าเช็ดตัว โรงแรมมีการใช้น้ำาประมาณ  
91 ลูกบาศก์เมตร/เดือน25

2) โรงแรมมีผู้เข้าพักที่พักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40  
โดยประมาณร้อยละ 80 ของผู้เข้าพักที่พักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป จะใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำา ดังนั้นจึงมีผู้เข้าพัก
ที่ใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำาในสัดส่วนประมาณร้อยละ 32

3) กำาหนดให้การใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำาสามารถประหยัดน้ำาได้ประมาณร้อยละ 10

23 ปจัจบุนัได้ชำารดุหมดแล้ว เน่่องจากผู้เขา้พักได้เขีย่ตัวหวัฟูอ่อกจากก๊อกน�า เพราะ คิดวา่เปน็ส่ิงอดุตันท่ีทำาใหน้�าไหลไมแ่รง
24 อตัราการไหลต่อนาทีของก๊อกน�าแบบปกติ และแบบประหยัดอา้งองิขอ้มูลมาจาก Facebook การประปานครหลวง (ส่บค้นเม่่อวนัท่ี  
13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564)
25 คำานวณีจากการประมาณีการใชน้�าทัง้หมดของโรงแรมซึ่ึ่งอยู่ท่ีประมาณี 180 ลบ.ม./เด่อน (คิดจากค่าน�าประปาเฉลีย่ต่อเด่อนท่ีประมาณี  
5,000 บาท) ลบด้วยปรมิาณีน�าท่ีใชโ้ดยการชกัโครกประมาณี 32 ลบ.ม./เด่อน การใชน้�าจากก๊อกน�าโดยผู้เขา้พักประมาณี 27 ลบ.ม./เด่อน  
และปริมาณีน�าที่ใช้ในการทำาความสะอาดและกิจกรรมอ่่นๆ ประมาณี 30 ลบ.ม./เด่อน ดังนั้นจึงเหล่อน�าที่ใช้สำาหรับซึ่ักผ้าประมาณี  
91 ลบ.ม./เด่อน
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จากข้อสมมติทั้ง 3 ข้อ สามารถประมาณการปริมาณน้ำาที่สามารถประหยัดได้จาก

การเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำา เฉล่ียประมาณเดือนละ 11 ลูกบาศก์เมตร 
([1/0.9]-1] X 91 ลบ.ม./เดือน) หรือคิดเป็นค่าน้ำาประปาที่สามารถประหยัดได้ต่อเดือนประมาณ 
300 บาท ([11 X 1000 X 0.028] บาท/ลิตร) ซ่ึงจากห้องพักที่โรงแรมสามารถขายได้ต่อปีที่  
6,400 หอ้ง หรอื 530 หอ้ง/เดือน (คิด ณ อัตราการเขา้พักทีร่อ้ยละ 55) โรงแรมแหง่นีจ้ะสามารถประหยดั
น้ำาประปาได้จากการใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำาของผู้เข้าพักเฉล่ียประมาณ 20 ลิตร/ห้อง/วัน หรือประมาณ  
11 ลิตร/ผู้เข้าพัก 1 คน คิดเป็นค่าน้ำาประปาที่สามารถประหยัดได้ต่อห้องที่ขายได้ต่อวัน และต่อ
ผู้เข้าพัก 1 คน ประมาณ 0.56 และ 0.31 บาท ตามลำาดับ

หากพิจารณาในภาพรวมของกจิกรรมการประหยดัน้ำาทัง้ 2 กจิกรรม ของโรงแรมทีเ่ป็น
กรณีศึกษา พบว่า พ.ศ. 2562 กิจกรรมการประหยัดน้ำาด้วยการเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ำาแบบประหยัด
เป็นกจิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิการประหยดัน้ำามากทีส่ดุ โดยสามารถชว่ยประหยดัค่าน้ำาประปาได้ประมาณ
ร้อยละ 11.7 ต่อเดือน ส่วนการเชิญชวนและรณรงค์ให้ผู้เข้าพักใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำา26 สามารถช่วย
ประหยัดค่าน้ำาประปาได้ประมาณร้อยละ 4.8 ต่อเดือน ดังนั้น หากนับรวมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม 
จะชว่ยประหยดัค่าน้ำาประปาใหก้บัโรงแรมแหง่นีไ้ด้ประมาณรอ้ยละ 16.5 ตอ่เดือน หรอืคิดเป็นเงิน
ประมาณเดือนละ 1,040 บาท (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.4)

นอกจากนี ้หากเทยีบเป็นตอ่วนัทีส่ามารถขายหอ้งพักได้ พบวา่ กจิกรรมการประหยดัน้ำา 
ทัง้ 2 กจิกรรม สามารถชว่ยประหยดัค่าน้ำาประปาได้ประมาณ 1.96 บาท/วนั หรอืประมาณ 1.08 บาท/ 
ผู้ที่เข้าพัก 1 ราย หมายความ การขายห้องพักได้ 1 ห้อง ในแต่ละวัน กิจกรรมประหยัดน้ำา 
ทั้ง 2 กิจกรรม จะช่วยให้เกิดการประหยัดค่าน้ำาประปาได้ประมาณ 1.96 บาท/ห้อง หรือประมาณ 
1.08 บาทต่อผู้เข้าพัก 1 คน27

ตารางท่� 3.4 ประมาณีกิารค่ัานิำาท่�สามารถประหย่ดัำไดำ�จากิกิิจกิรรมกิารประหย่ดัำนิำาของโรงแรม

กิจกรรม
ค่านำาท่ีประหยัดได้ (คิด ณ ต่อห้องท่ีขายได้)1/

บาท/วนั บาท/คนท่ีเขา้พัก2/ บาท/เดือน
การเปลีย่นมาใชก๊้อกน�าแบบประหยัด (เบอร ์3 หรอ่ 4)3/ 1.40 0.77 740
การเชญิชวนและรณีรงคใ์หผู้้เขา้พักใชผ้้าเชด็ตัวซึ่�า4/ 0.56 0.31 300

ผู้ลรวมของทัง้ 3 กิิจกิรรม 1.96 1.08 1,040
ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ รว่มกับค่าน�าประปาส่วนภัมูภิัาค และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ
หมายเหตุ: 1/ ประมาณีการ ณี หอ้งท่ีขายได้ ท่ีมอีตัราการเขา้พักเฉลีย่รอ้ยละ 55

2/ ประมาณีการจากการใหข้อ้มูลของผู้ประกอบวา่ โรงแรมมสัีดส่วนของผู้เขา้พักท่ีเขา้พัก 2 คน/หอ้ง ประมาณีรอ้ยละ 80
3/ ปจัจบุนัได้ชำารดุหมดแล้ว เน่่องจากผู้เขา้พักได้เขีย่ตัวหวัฟูอ่อกจากก๊อกน�า เพราะ คิดวา่เปน็ส่ิงอดุตันท่ีทำาใหน้�าไหลไมแ่รง
4/ โรงแรมมผู้ีเขา้พักท่ีใชผ้้าเชด็ตัวซึ่�าประมาณีรอ้ยละ 32 และการใชผ้้าเชด็ตัวซึ่�าจะชว่ยประหยัดน�าได้ประมาณีรอ้ยละ 10

26 โรงแรมมผู้ีเขา้พักท่ีใชผ้้าเชด็ตัวซึ่�าประมาณีรอ้ยละ 32 และการใชผ้้าเชด็ตัวซึ่�าจะชว่ยประหยัดน�าได้ประมาณีรอ้ยละ 10
27 โรงแรมมสัีดส่วนของผู้เขา้พักท่ีเขา้พัก 2 คน/หอ้ง ประมาณีรอ้ยละ 80
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3.4.3 กิจักรรมีการใช�สินค์�าท่ี่�เปน็ผลิต่ภััณฑ์ช์มุีชน

โรงแรมที่เป็นกรณีศึกษามีการใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำาคัญ 3 ผลิตภัณฑ์  
ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำา เช่น ครีมอาบน้ำา ชมพูและครีมนวดผม ครีมทาผิว เป็นต้น  
2) ผลิตภัณฑก์าแฟ และ 3) พืชผกัอินทรยี ์(organic) สำาหรบัในสว่นนีจ้ะนำาเสนอเฉพาะรายละเอียด
ของตน้ทนุ-ผลตอบแทนของการใชส้องผลิตภัณฑแ์รก เนือ่งจาก ผูป้ระกอบการมีการตอ่ยอดธรุกจิ
จากผลิตภัณฑช์มุชนในรปูแบบของการจำาหนา่ยเป็นของทีร่ะลึกและ/ของฝากสำาหรบัผูเ้ขา้พักทีส่นใจ
ซ้ือกลับไปเป็นของฝาก รวมทัง้การเปิดจำาหนา่ยผา่นระบบออนไลน ์ซึง่ทำาใหก้ารใชผ้ลิตภัณฑ์ทัง้สอง
มิได้มีแต่เพียงต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่กลับได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน สำาหรับ
กรณพืีชผกัอินทรยี ์เป็นการยากทีจ่ะนำามาตอ่ยอดทางธรุกจิ ดังนัน้จงึมีแตเ่พียงตน้ทนุสว่นเพ่ิมของ
การใช้พืชผักอินทรีย์ที่เป็นผลผลิตของชุมชนในจังหวัดน่าน โดย พ.ศ. 2562 โรงแรมมีค่าใช้จ่าย 
ในการซ้ือผักอินทรีย์ประมาณ 40,000 บาท/ปี ซึ่งโรงแรมจะรับซ้ือในราคาที่สูงกว่าพืชผักทั่วไป
ประมาณร้อยละ 20-50 ดังนั้น โรงแรมจึงมีค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมในการซ้ือผักอินทรีย์สำาหรับนำามา
ใช้ประกอบในการทำาอาหารเช้าประมาณ 20,000 บาท/ปี สำาหรับอีกสองผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ใน
ห้องน้ำา และกาแฟ) มีรายละเอียดของการประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนที่เกิดจากการใช้แต่ละ
ผลิตภัณฑ์พอสังเขปดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำา
โรงแรมแห่งนี้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำาที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ 

จังหวัดนา่น ซ่ึงถอืเป็นหนึง่ในการกระจายผลประโยชนจ์ากการทอ่งเทีย่วสูช่มุชนทอ้งถิน่ทีเ่ป็นหนึง่
ในแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งรบัผดิชอบ โดยผลิตภัณฑช์มุชนทีน่ำามาใชเ้ป็นผลติภัณฑ์
ที่ผลิตจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน  เช่น ใบหมี่ ดอกอัญชัน มะกรูด ขมิ้นชัน ไพล เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปี
โรงแรมจะมีตน้ทุนในการซ้ือผลติภัณฑใ์นหอ้งน้ำาจากชมุชนประมาณ 100,000 บาท โดยผลิตภัณฑ์ 
ชุมชนจะมีราคาท่ีสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปร้อยละ 75 ดังนั้น โรงแรมจึงมีต้นทุนส่วนเพ่ิมจาก 
การใชผ้ลิตภัณฑใ์นหอ้งน้ำาท่ีเป็นผลติภัณฑช์มุชนประมาณ 75,000 บาท/ปี (100,000 บาท X 0.75)  
ซึ่งจากห้องพักที่โรงแรมสามารถขายได้ต่อปีที่ 6,400 ห้อง หรือ 530 ห้อง/เดือน (คิด ณ อัตราการ 
เข้าพักที่ร้อยละ 55) โรงแรมแห่งนี้ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ห้องน้ำา 
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประมาณ 10 บาท/ห้อง/วัน (หรือ ประมาณร้อยละ 0.88-1.05 ของต้นทุน 
ค่าดำาเนินงาน)28 หรือประมาณ 5,700 บาท/ห้อง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.5)

นอกจากโรงแรมจะใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำาที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว โรงแรมยังได้
สร้างโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาทำาบรรจุภัณฑ์ใหม่แล้ว
จัดจำาหน่ายในลักษณะของสินค้าที่ระลึกให้กับผู้เข้าพักหรือผู้ที่สนใจจะซ้ือไปเป็นของฝาก โดยใน  
พ.ศ. 2562 โรงแรมมีรายรับจากการขายผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำาที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประมาณ 

28 พ.ศึ. 2562 โรงแรมมต้ีนทนุค่าดำาเนินงานประมาณีรอ้ยละ 50-60 ของรายรบัของหอ้งพักท่ีขายได้ โดยมรีาคาขายเฉล่ียต่อหอ้งพัก
ท่ีขายได้ประมาณี 1,900 บาท/หอ้ง 
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240,000 บาท (ขายได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาท) โดยเป็นกำาไรเฉลี่ยประมาณ 2 ใน 3 ของ
รายรับ หรือประมาณ 160,000 บาท ดังนั้น เมื่อนำากำาไรที่ได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำา
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนไปหักลบกับต้นทุนส่วนเพ่ิมของการใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำาที่เป็นผลิตภัณฑ์
ชมุชน (160,000 บาท-75,000 บาท) พบวา่ โรงแรมจะมีผลตอบแทนสทุธทิีเ่กดิจากการใชผ้ลิตภัณฑ์
ในห้องน้ำาที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประมาณ 85,000 บาท/ปี ซ่ึงเม่ือเทียบกับจำานวนห้องที่ขายได้ 
(6,400 ห้อง) พบว่า โรงแรมจะมีผลตอบแทนสุทธิจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำาที่เป็นผลิตภัณฑ์
ชมุชนประมาณ 10 บาท/หอ้ง/วนั หรอืเทา่กบั 5,330 บาท/หอ้ง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที ่3.5)

ตารางท่� 3.5 ประมาณีกิารผู้ลตอบแทนิสุทธุจิากิกิารใช�ผู้ลิตภัณีฑ์ใ์นิห�องนิำาท่�เปน็ิผู้ลิตภัณีฑ์ช์มุชนิ

รายการ ต้นทุน
(บาท/ป)ี

ผลตอบแทน 
(บาท/ป)ี

1. ต้นทนุส่วนเพ่ิมจากการใชผ้ลิตภััณีฑ์ใ์นหอ้งน�าทีเ่ปน็ผลิตภััณีฑ์ช์มุชน (ค่าใชจ้า่ย
ต่อป ี100,000 บาท/ป ี สูงกวา่ผลิตภััณีฑ์ทั์ว่ไปรอ้ยละ 75) 75,000 -

2. กำาไรจากการขายผลิตภััณีฑ์ใ์นห้องน�าท่ีเป็นผลิตภััณีฑ์ช์ุมชน (รายรับต่อป ี
240,000 บาท กำาไรประมาณี 2 ใน 3 ของรายรบั) - 160,000

3. ผลตอบแทนสุทธี ิ(กำาไรจากการขาย - ต้นทนุส่วนเพ่ิม) - 85,000
คิัดำเท่ย่บต่อห�องพักิท่�ขาย่ไดำ�ต่อวนัิ (บาท/ห�อง/วนัิ) 10 10

คิัดำเท่ย่บต่อห�องพักิท่�ขาย่ไดำ�ต่อเดืำอนิ (บาท/ห�อง/เดืำอนิ) 5,700 5,330
ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ

2) ผลิตภัณฑ์กาแฟ

โรงแรมแห่งนี้มีต้นทุนในการซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟจากชุมชนมาให้บริการในห้องพัก
ประมาณเดือนละ 3,200 บาท (ต้นทุนกาแฟซองละ 3 บาท วางให้บริการห้องละ 2 ซอง ดังนั้น  
จะใชก้าแฟตอ่เดือนประมาณ 1,067 ซอง) ซ่ึงสามารถประหยดัตน้ทนุได้จากเดิมประมาณ 5,330 บาท  
เนื่องจากโรงแรมมีต้นทุนการให้บริการกาแฟในห้องพักประมาณ 8,530 บาท/เดือน (ต้นทุนกาแฟ
ซองละ 8 บาท วางให้บริการห้องละ 2 ซอง โดยในแต่ละเดือนจะใช้กาแฟประมาณ 1,067 ซอง)

นอกจาก ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการประหยดัตน้ทนุอันเกดิจากการใชผ้ลติภัณฑก์าแฟ 
ของชมุชนทีมี่ตน้ทุนท่ีต่ำากวา่ประมาณ 5 บาท/ซอง แล้ว โรงแรมยงัได้นำากาแฟจากชมุชนมานำาเสนอ 
ขายเป็นของฝากทั้งที่เป็นถุงขนาด 250 กรัม และเป็นซองที่มีการบรรจุในกล่อง กล่องละ 12 ซอง 
โดยในแตล่ะเดือนสามารถขายกาแฟแบบถงุได้เดือนละประมาณ 120 ถงุ ขายในราคาถงุละ 180 บาท  
ดังนั้น ในแต่ละเดือนโรงแรมจะมีรายรับจากการขายกาแฟแบบถุงประมาณ 21,600 บาท ซึ่งเมื่อ
หักต้นทุนที่มีประมาณ 9,600 บาท/เดือน โรงแรมจะมีกำาไรสุทธิจากการขายกาแฟถุงประมาณ
เดือนละ 12,000 บาท
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ส่วนการขายกาแฟแบบซองที่มีการบรรจุในกล่อง กล่องละ 12 ซอง สามารถขายได้

เดือนละประมาณ 25 กลอ่ง ขายในราคากล่องละ 150 บาท ดังนัน้ในแตล่ะเดือนโรงแรมจะมีรายรบั 
จากการขายกาแฟแบบซองท่ีบรรจุกล่องประมาณ 3,750 บาท ซ่ึงเม่ือหักต้นทุนที่มีประมาณ  
900 บาท/เดือน โรงแรมจะมีกำาไรสุทธิจากการขายกาแฟแบบซองท่ีบรรจุกล่องประมาณ 2,850 บาท/เดือน

ดังนั้นจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทั้ง 3 ส่วน โรงแรมได้รับผลตอบแทนสุทธิจาก 
การใชก้าแฟทีเ่ป็นผลิตภัณฑช์มุชนประมาณเดือนละ 20,180 บาท ซ่ึงเม่ือเทยีบกบัจำานวนหอ้งทีข่ายได้ 
ต่อปี (6,400 ห้อง) พบว่า โรงแรมจะมีผลตอบแทนสุทธิดังกล่าวประมาณ 1,150 บาท/ห้อง/วัน  
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.6)

ตารางท่� 3.6 ประมาณีกิารผู้ลตอบแทนิสุทธุจิากิกิารใช�กิาแฟท่�เปน็ิผู้ลิตภัณีฑ์ช์มุชนิ

รายการ ผลตอบแทน 
(บาท/เดือน)

1. ผลตอบแทนจากการใชก้าแฟท่ีเป็นผลิตภััณีฑ์ช์ุมชนมาใหบ้รกิารใหห้อ้งพัก (เดิมราคากาแฟ
ซึ่องละ 8 บาท ใหบ้รกิารหอ้งละ 2 ซึ่อง ส่วนกาแฟของชมุชนราคาซึ่องละ 3 บาท) 5,330

2. กำาไรสุทธีจิากการขายกาแฟแบบถุงุขนาด 250 กรมั (รายรบั 21,600 บาท ต้นทนุประมาณี 
9,600 บาท) 12,000

3. กำาไรสุทธีจิากการขายกาแฟแบบซึ่องท่ีมกีารบรรจเุปน็กล่องๆ ละ 12 ซึ่อง (รายรบั 3,750 บาท  
ต้นทนุประมาณี 900 บาท) 2,850

ผู้ลตอบแทนิสุทธุทัิง้หมดำ 20,180
คิัดำเท่ย่บต่อห�องพักิท่�ขาย่ไดำ�ต่อวนัิ (บาท/ห�อง/วนัิ) 1,150

ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ

หากพิจารณาในภาพรวมของกิจกรรมการใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนทั้ง 2 
ผลิตภัณฑ์ พบว่า พ.ศ. 2562 โรงแรมที่เป็นกรณีศึกษาได้ผลตอบแทนสุทธิจากการใช้กาแฟของ
ชุมชนมากที่สุด เนื่องจาก ได้รับทั้งผลตอบแทนจากการประหยัดต้นทุนของกาแฟที่ใช้ในการ
ให้บริการในห้องพัก และจากธุรกิจต่อเนื่องอันเกิดจากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟของชุมชน 
ในลักษณะของการเป็นของฝาก ซ่ึงคิดเป็นผลตอบแทนสุทธิรวมทั้งหมดประมาณเดือนละ  
20,180 บาท (หรือ ประมาณ 1,150 บาท/วัน) ส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำาที่เป็นผลิตภัณฑ์
ชมุชนนัน้ แม้วา่โรงแรมจะตอ้งแบกรบัตน้ทุนสว่นเพ่ิม แตด้่วยผลประโยชนท์ีเ่กดิจากธรุกจิตอ่เนือ่ง 
ท่ีเป็นการจำาหน่ายในลักษณะของการเป็นของท่ีระลึกหรือของฝากทำาให้โรงแรมได้รับผลตอบแทนสุทธิ 
จากการใชผ้ลิตภัณฑใ์นหอ้งน้ำาทีเ่ป็นผลติภัณฑช์มุชนประมาณเดือนละ 5,330 บาท (หรอื ประมาณ  
10 บาท/วัน) ดังนั้น ในแต่ละเดือนโรงแรมจะได้รับผลตอบแทนสุทธิจากผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งสอง
ผลิตภัณฑ์ประมาณ 25,510 บาท (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.7)
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ตารางท่� 3.7 ประมาณีกิารผู้ลตอบแทนิสุทธุจิากิกิารใช�สินิคั�าท่�เปน็ิผู้ลิตภัณีฑ์ช์มุชนิท�องถิ�นิ

สินค้า2/
ผลตอบแทนสุทธ ิ(คิด ณ ต่อห้องท่ีขายได้)1/

บาท/วนั บาท/เดือน
ผลิตภััณีฑ์ใ์นหอ้งน�า 10 5,330
ผลิตภััณีฑ์ก์าแฟ 1,150 20,180

รวมผู้ลตอบแทนิสุทธุขิองทัง้ 2 ผู้ลิตภัณีฑ์์ 1,160 25,510
ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ
หมายเหตุ: 1/ ประมาณีการ ณี หอ้งท่ีขายได้ ท่ีมอีตัราการเขา้พักเฉลีย่รอ้ยละ 55

2/ ผลตอบแทนสุทธีขิองผลิตภััณีฑ์ทั์ง้สองเปน็การประมาณีการโดยยังไมไ่ด้หกัค่าแรงของผู้ประกอบการและพนักงานโรงแรม

3.4.4 กิจักรรมีการจัดัการและการดแ้ลสิ�งแวดล�อมี

โรงแรมแห่งนี้มีกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย เนื่องจาก 
เปน็โรงแรมที่ได้รับมาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel) ที่มกีิจกรรมในการดำาเนินงานเกี่ยวกับ
การลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยในการคำานวณได้เลือกกิจกรรมการจัดการและการดูแล
สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ 6 กิจกรรม ที่สามารถประมาณการออกมาเป็นตัวเงินได้ ดังมีรายละเอียดใน
แตล่ะกจิกรรมพอสงัเขปดังนี ้(ดูรายละเอียดตน้ทนุ-ผลตอบแทนของแตก่จิกรรมได้ในตารางที ่3.8)

1) การเก็บขนขยะประเภทเศษวัสดุและเศษกิ่งไม้ไปทิ้งแทนการเผา ซึ่งโรงแรมจะ
ต้องเสียค่าเก็บขนครั้งละประมาณ 300 บาท โดยโรงแรมจะมีการเก็บขนขยะประเภทนี้ไปทิ้งปีละ
ประมาณ 10 ครั้ง ดังนั้นโรงแรมจึงมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการเก็บขนขยะประเภทเศษวัสดุและ
เศษกิ่งไม้ไปทิ้งประมาณ 3,000 บาท/ปี

2) การชำาระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะให้กับเทศบาล ซ่ึงโรงแรมต้องจ่ายให้กับ
เทศบาลเป็นประจำาทุกเดือนในอัตราเดือนละ 250 บาท ดังนั้นโรงแรมจึงมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
ในการจัดเก็บขยะประมาณ 3,000 บาท/ปี เช่นเดียวกัน

3) การสูบน้ำาออกจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย โดยในแต่ละปีโรงแรมจะมีการสูบน้ำา
ออกจากระบบบำาบัดน้ำาเสียของตนเองเพ่ือนำาไปทิ้งจำานวน 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 3,500 บาท ดังนัน้โรงแรมจึงมีค่าใชจ้า่ยทีเ่ป็นตน้ทนุในการสบูน้ำาออกจากระบบประมาณ  
10,500 บาท/ปี

4) การซื้อถังขยะและติดป้ายเพ่ือแสดงว่าเป็นถังขยะประเภทใด ซึ่งในแต่ละปีจะมี 
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ 5,000 บาท

5) กจิกรรมทัง้ 4 กจิกรรม เป็นตน้ทนุของกจิกรรมการจัดการและการดูแลสิง่แวดล้อม
ที่โรงแรมต้องแบกรับภาระในแต่ละปี ซึ่งมีต้นทุนรวมทั้งหมดประมาณปีละ 21,500 บาท ดังนั้น  
เม่ือเทียบกับจำานวนห้องที่ขายได้ต่อปี (6,400 ห้อง) พบว่า โรงแรมจะมีต้นทุนของกิจกรรม 
การจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อห้องที่ขายได้ประมาณ 3.36 บาท/ห้อง/วัน หรือเท่ากับ  
1,800 บาท/ห้อง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.8)



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

110
นอกจาก ตน้ทนุสว่นเพ่ิมท่ีเกดิจากการมีกจิกรรมการจัดการและการดูแลสิง่แวดล้อม

ดังกล่าวแล้ว โรงแรมยังได้รับประโยชน์ (หรือผลตอบแทน) บางประการจากกิจกรรมการจัดการ
และการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

1) การแยกและนำาขยะรีไซเคิล (recycle) ไปจำาหน่าย จากกิจกรรมคัดแยกขยะของ
โรงแรม ทำาให้โรงแรมมีขยะรีไซเคิลที่สามารถนำาไปจำาหน่ายได้ ซึ่งในแต่ละปีโรงแรมมีรายรับจาก
การนำาขยะรีไซเคิลไปจำาหน่ายประมาณ 1,000 บาท

2) การใช้น้ำาดืม่ที่เปน็ขวดแก้วแทนขวดพลาสติกในห้องพัก โดยโรงแรมจะให้บริการ
น้ำาด่ืมห้องละ 2 ขวด ซ่ึงแต่เดิมนั้นโรงแรมให้บริการน้ำาด่ืมที่เป็นขวดพลาสติก ที่มีราคาเฉล่ีย
ประมาณขวดละ 4.5 บาท ต่อมาโรงแรมได้เปล่ียนมาใช้เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติก ซึ่งมี
ราคาเฉลี่ยประมาณขวดละ 3.1 บาท29 ทำาให้โรงแรมสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 1.4 บาท/ขวด  
ดังนั้นในแต่ละปีโรงแรมจะได้รับผลตอบแทนจากการเปลี่ยนมาใช้น้ำาด่ืมที่เป็นขวดแก้วประมาณ 
21,300 บาท (คิดตามจำานวนห้องที่ขายได้ในแต่ละปี)

จากกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้ง 2 กิจกรรม ทำาให้ในแต่ละปี
โรงแรมไดร้ับผลตอบแทนส่วนเพิ่มประมาณ 22,300 บาท หรือคิดเทียบต่อห้องที่ขายได้ในแต่ละป ี
โรงแรมจะได้รบัผลตอบแทนสว่นเพ่ิมจากกจิกรรมการจดัการและการดูแลสิง่แวดลอ้มตอ่หอ้งทีข่าย
ได้ประมาณ 3.48 บาท/หอ้ง/วนั หรอืเทา่กบั 1,900 บาท/หอ้ง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที ่3.8)

ตารางท่� 3.8 ประมาณีกิารต�นิทุนิ-ผู้ลตอบแทนิของกิิจกิรรมกิารจดัำกิารและกิารดำแ้ลสิ�งแวดำล�อม

กิจกรรมการจดัการและการดูแลส่ิงแวดล้อม ต้นทุน 
(บาท/ป)ี

ผลตอบแทน 
(บาท/ป)ี

1. การเก็บขนขยะประเภัทเศึษวสัดแุละเศึษไมไ้ปท้ิง 3,000 -
2. การชำาระค่าธีรรมเนียมขยะใหกั้บเทศึบาล 3,000 -
3. การสูบน�าออกจากระบบบำาบดัน�าเสีย 10,500 -
4. การซึ่่อ้ถัุงขยะและติดปา้ย 5,000 -
5. การแยกและนำาขยะรไีซึ่เคิลไปจำาหน่าย - 1,000
6. การใชน้�าด่่มท่ีเปน็ขวดแก้วในหอ้งพัก (หอ้งละ 2 ขวด) - 21,300

รวม 21,500 22,300
คิดเทียบต่อหอ้งท่ีขายได้ (บาท/หอ้งท่ีขายได้) 3.36 3.48
คิดเทียบต่อเด่อน (บาท/เด่อน/หอ้งท่ีขายได้) 1,800 1,900
ผู้ลตอบแทนิสุทธุต่ิอห�องท่�ขาย่ไดำ� (บาท/วนัิ) 0.13

ผู้ลตอบแทนิสุทธุต่ิอห�องท่�ขาย่ไดำ� (บาท/เดืำอนิ) 100
ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ

29 อา้งองิขอ้มูลจาก https://positioningmag.com/1260720 (ส่บค้นเม่อ่วนัท่ี 13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564)



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

111
หากพิจารณาต้นทุน-ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมของ

โรงแรมพบว่า ในแต่ละปีโรงแรมจะได้รับผลตอบแทนส่วนเพ่ิมจากกิจกรรมการจัดการและดูแล
สิ่งแวดล้อมสูงกว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยโรงแรมได้รับผลตอบแทนสุทธิจากกิจกรรม
การจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อห้องที่ขายได้ประมาณ 0.13 บาท/ห้อง/วัน หรือเท่ากับ  
100 บาท/ห้อง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.8)

ตารางท่ี 3.9 แสดงประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของกิจกรรมการจัดการและ 
การดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของกรณีตัวอย่างท่ีเป็นโรงแรม (บูติก) ในท้ัง  
4 กจิกรรมพบวา่ หากไม่นบัรวมการตอ่ยอดทางธรุกจิอันเกดิจากการใชส้นิค้าทีเ่ป็นผลิตภัณฑ์ชมุชน
ที่ทำาให้โรงแรมไดร้ับผลตอบแทนต่อเดอืนสูงถึงประมาณ 25,510 บาท แล้ว กิจกรรมการประหยัด
พลงังานเป็นกจิกรรมทีท่ำาใหโ้รงแรมได้รบัผลตอบแทนสว่นเพ่ิมมากทีส่ดุ (คิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 73 ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรม) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการประหยัดน้ำา 
ที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรม สำาหรับกิจกรรม 
การจัดการและการดูแลสิง่แวดลอ้มทีส่ว่นใหญ่เป็นภาระตน้ทนุทีโ่รงแรมตอ้งแบกรบั แตย่งัคงได้รบั 
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิมจำานวนมากจากการเปล่ียนมาใช้ขวดน้ำาที่เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติก  
ทำาใหก้จิกรรมในสว่นนีไ้ด้รบัผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 2 ของผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จาก 3 กจิกรรม  
ดังนัน้ เม่ือเทยีบกบักำาไรทีโ่รงแรมได้รบัจากการขายหอ้งพัก 1 หอ้ง การจัดการและการดำาเนนิงาน
ตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบจะมีผลตอบแทนสทุธใินสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 1.05 ของ 
กำาไรจากการขายห้องพัก

ตารางท่� 3.9 ประมาณีกิารต�นิทุนิ-ผู้ลตอบแทนิของกิารจดัำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทาง
กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ

การจดัการและการดำาเนินงาน
ต้นทุนส่วนเพ่ิม 

(ต่อห้องท่ีขายได้)
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิม 

(ต่อห้องท่ีขายได้)
บาท/วนั บาท/เดือน บาท/วนั บาท/คน บาท/เดือน

1. กิิจกิรรมกิารประหยั่ดำพลังงานิ - - 5.83 3.24 3,100
• การเปลีย่นมาใชห้ลอดไฟฟา้แบบ LED ในหอ้งพัก - - 0.62 0.34 330
• การเปลีย่นมาใชห้ลอดไฟฟา้แบบ LED 

ในพ้่นท่ีอ่น่ๆ - - 1.75 0.97 930
• การเปล่ียนมาใช้เสาไฟท่ีเป็นระบบไฟฟา้แบบ

โซึ่ล่าเซึ่ลล์ - - 0.75 0.42 400
• การทำาความสะอาดเคร่อ่งปรบัอากาศึ - - 2.71 1.51 1,440

2. กิิจกิรรมกิารประหยั่ดำนิำา 1.96 1.08 1,040
• การเปลีย่นมาใชก๊้อกน�าแบบประหยัด - - 1.40 0.77 740
• การเชญิชวนและรณีรงคใ์หผู้้เขา้พัก

ใชผ้้าเชด็ตัวซึ่�า - - 0.56 0.31 300
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ตารางท่� 3.9 (ต่อ)

การจดัการและการดำาเนินงาน
ต้นทุนส่วนเพ่ิม 

(ต่อห้องท่ีขายได้)
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิม 

(ต่อห้องท่ีขายได้)
บาท/วนั บาท/เดือน บาท/วนั บาท/คน บาท/เดือน

3. กิิจกิรรมกิารใช�สินิคั�าท่�เปน็ิผู้ลิตภัณีฑ์ช์มุชนิ 1,167 25,510
• ผลิตภััณีฑ์ใ์นหอ้งน�า - - 10 5,330
• ผลิตภััณีฑ์ก์าแฟ - - 1,150 20,180

4. กิิจกิรรมกิารจดัำกิารและกิารดำแ้ลสิ�งแวดำล�อม 0.13 100
• การเก็บขนขยะประเภัทเศึษวสัดแุละเศึษไม้ไปท้ิง 8.33 250 - - -
• การชำาระค่าธีรรมเนียมขยะใหกั้บเทศึบาล 8.33 250 - - -
• การสูบน�าออกจากระบบบำาบดัน�าเสีย 29.33 880 - - -
• การซึ่่อ้ถัุงขยะและติดปา้ย 14.00 420 - - -
• การแยกและนำาขยะรไีซึ่เคิลไปจำาหน่าย - - 2.67 - 100
• การใชน้�าด่่มท่ีเปน็ขวดแก้วในหอ้งพัก - - 59.33 - 1,800

ราคาหอ้งพักท่ีขายได้ (บาท/หอ้ง/ค่น) 1,900
ต้นทนุการดำาเนินการ 

(ประมาณีรอ้ยละ 60 ของรายรบั) 1,140 608,000 760 420 405,330

สัดำส่วนิต�นิทุนิ-ผู้ลประโย่ชนิจ์ากิกิารจดัำกิาร
และกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทาง

กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ (ร�อย่ละ)
(ไมนั่ิบรวมกิิจกิรรมท่� 3)

- - 1.05

ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ

อยา่งไรกต็าม หนึง่ในผลประโยชนท์ีมิ่ได้นำามาคำานวณเป็นตวัเงินในครัง้นี ้คือ คุณค่า
ของโรงแรมที่เกิดขึ้นจากการจัดการและการดำาเนินงานตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียว และตาม
แนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบทีซ่ึ่งมีสว่นชว่ยเสรมิสรา้งภาพลกัษณใ์นการเป็น green hotel  
ใหก้บัโรงแรมแหง่นี ้ซ่ึงเป็นปัจจัยหนึง่ทีมี่อิทธพิลตอ่การตดัสนิใจเลอืกเขา้พักของผูเ้ขา้พักบางกลุ่ม  
และยังช่วยให้โรงแรมสามารถขายห้องพักได้ในราคาเพ่ิมข้ึน จากการศึกษาของ กฤษฏา ติยวิวัฒนานุกูล  
และโสมสกาว เพชรานนท์ (2559) ในกรณีศึกษาของโรงแรมสีเขียวที่เกาะเสม็ด พบว่า ความเป็น
โรงแรมสเีขยีวเป็นหนึง่ในปัจจัยสำาคัญทีมี่อิทธพิลตอ่การตดัสนิใจเลือกเขา้พักโรงแรมสเีขยีวเพ่ิมขึน้  
โดยเฉพาะบุคคลที่ตระหนักและให้สำาคญัต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงบุคคลที่ต้องการมสี่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมักจะรู้จักโรงแรมสีเขียวเป็นอย่างดี ในงานศึกษาชิ้นเดียวกันนี้ยังประเมิน
ให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่า ธุรกิจที่พักที่มีการบริหารจัดการเป็นโรงแรมสีเขียว (green hotel) มีการ
ดำาเนนิงานในเรือ่งการจดัการพลงังาน การจัดการน้ำาเสยี และการจัดการขยะ เป็นคุณลักษณะสำาคัญ
ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยได้ให้ราคาแฝงหรือความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มประมาณ 65-250 บาท/คืน
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3.5 ข�อเสนิอแนิะและคัวามคิัดำเหน็ิต่อกิารจดัำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิ 
ตามแนิวทางกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ

ภาครฐัควรมีนโยบายสนบัสนนุและสรา้งแรงจูงใจทางธรุกจิทีเ่พียงพอในการจูงใจให้
ผูป้ระกอบการโรงแรมหนัมาจัดการและดำาเนนิงานตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ เชน่ 
การกำาหนดระเบยีบราคาทีพั่ก (สำาหรบัการเบกิจ่ายทางราชการ) ใหมี้ระดับราคาสงูขึน้หากเลือกพัก
โรงแรมที่เป็น green hotel หรือมีการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง
รบัผดิชอบ หรอืองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจลดค่าขยะใหก้บัโรงแรมทีมี่การคัดแยกและจัดการ
ขยะที่ถูกต้อง รวมถึงการลดคา่ไฟฟ้าและค่าน้ำาให้หากมีการประหยัดพลังงานและน้ำา แต่ทั้งหมดนี้
ต้องมีงานวิจัยและมีข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุน

สำาหรับปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ คือ

1) เจ้าของกิจการ (มีความสำาคัญสูงถึงร้อยละ 80) ต้องมีวิสัยทัศน์และมีความสนใจ
ที่จะปรับเปลี่ยนมาจัดการและดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซ่ึงจะทำาให้
พนักงานมีความศรัทธา เชื่อมั่น และเห็นว่าการจัดการและดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบเป็นสิ่งสำาคัญ

2) ตอ้งสรา้งแรงจูงใจทางธรุกจิทีเ่พียงพอในการจงูใจใหผู้ป้ระกอบการโรงแรมหนัมา
จัดการและดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่น การกำาหนดระเบียบราคา
ที่พักให้มีระดับราคาสูงขึ้นหากเลือกพักโรงแรมที่มีการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทาง 
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ ลดค่าขยะใหก้บัโรงแรมทีมี่คัดแยกและจัดการขยะทีถ่กูตอ้ง การลด
ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำาให้หากมีการประหยัดพลังงานและน้ำา

สว่นปัญหาหลกัในการปรบัเปล่ียนมาจัดการและดำาเนนิงานตามแนวทางการทอ่งเทีย่ว 
อย่างรับผิดชอบคือ ต้นทุนในการปรับเปลี่ยนที่สูง และนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ยังไม่เหมาะกับโรงแรมขนาดเล็ก รวมทั้งองค์ความรู้ที่สนับสนุนการปรับเปล่ียน และการสร้าง
ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการทราบว่า การดำาเนินการเหล่านี้จะทำาให้ได้รับประโยชน์ในระยะยาว  
ดังนั้น ภาครัฐจึงควรมีนโยบายที่เป็นแรงจูงใจทางธุรกิจที่ทำาให้ผู้ประกอบการมีกำาไรเพ่ิมขึ้น  
(รายรับเพิ่ม หรือต้นทุนลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการสนใจเรื่องกำาไรเป็นสำาคัญ) ผนวกกับการให้
ความรู้กับผู้ประกอบการในการปรับเปล่ียนหรือประยุกต์มาตรฐานที่กำาหนดมาใช้ให้เหมาะสมกับ
ตนเอง (กำาหนดมาตรฐานบวกกับความรู้ในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง) โดยผ่านการ 
ดูงาน หรือมีต้นแบบที่ประสบความสำาเร็จให้เรียนรู้ 
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บทท่� 4

กิรณ่ีศึกิษาธุรุกิิจ
ร�านิอาหารอนิิทรย่่แ์หง่หนึิ�ง
ในิจงัหวดัำเชย่่งใหม ่

บทนี้เป็นการนำาเสนอกรณีศึกษาการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทาง 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในกรณีของธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์ท่ีมีการดำาเนินกิจกรรมในรูปแบบของ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro-tourism) ที่อยู่บนพื้นฐานของการทำาการเกษตรอินทรีย์ (organic 
agriculture) แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth interview) กับผู้ประกอบที่มีประสบการณ์ในการจัดการและการดำาเนินงานร้านอาหาร
อินทรยี ์และพยายามพัฒนากจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรในรปูแบบตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นลักษณะของ
ฟารม์อินทรยี ์(organic farm) มานานกวา่ 7 ปี นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการรายนีย้งัเป็นคนรุน่ใหม่ทีไ่ด้ 
ตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดเพ่ือทำาการเกษตรอินทรีย์ สำาหรับผลิตวัตถุดิบให้กับร้านอาหารอินทรีย์
ของตนเอง รวมทั้งการดำาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro-tourism) ในรูปแบบที่ 
หลากหลาย เชน่ การทำานาโยน การเกบ็พืชผกัในฟารม์มาประกอบอาหาร เป็นตน้ และการพยายาม
ใช้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการทำาการตลาด ประชาสัมพันธ์ และหากลุ่มลูกค้าเฉพาะ 
ทีมี่คุณภาพตรงตามเป้าหมายของตนเอง รวมถงึการใชก้ารทอ่งเทีย่วเป็นเครือ่งมือในการเชือ่มโยง
และสร้างเครือข่ายภายในชุมชนจนเกิดมาเป็นการท่องเที่ยว (โดย) ชุมชนออนใต้ นอกจากนี้ ยังมี
การใชก้ารทอ่งเทีย่วเป็นเครือ่งมือในการเชือ่มโยงงบประมาณและโครงการตา่งๆ ของภาครฐัเขา้มา 
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย

เนื้อหาที่นำาเสนอในบทนี้แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ เริ่มจากการนำาเสนอถึงสถานการณ์
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของร้านอาหารอินทรีย์ที่เป็นกรณีศึกษา เพ่ือให้ทราบถึง
ความเป็นมาและการดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ต่อมาจะเป็นการนำาเสนอถึงการจัดการและการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยการจำาแนกออกเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะที่เป็นไปตามแนวทาง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หลังจากนั้นเป็นการนำาเสนอผลของการจัดการและการดำาเนินงาน 
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ตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของกิจกรรมต่างๆ ท่ีดำาเนินการโดยร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ี  
โดยขอ้มูลและสารสนเทศทีน่ำาเสนอในสามสว่นแรกจะเป็นการวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์
เชงิลึกกบัผูป้ระกอบการ สำาหรบัสว่นทีส่ีเ่ป็นการนำาขอ้มูลจากสามสว่นแรกมาวเิคราะหเ์พ่ือประมาณ
การต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบในกิจกรรมท่ีสำาคัญ 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง 
กจิกรรมรา้นอาหารอินทรยี ์และกจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร โดยการนำาเสนอผลการประมาณการ 
ตน้ทนุ-ผลตอบแทนออกมาในรปูแบบท่ีเป็นตวัเงิน (monetary term) สว่นสดุทา้ยเป็นความคิดเหน็ 
และข้อเสนอแนะต่อการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ที่ซ่ึงเป็นมุมมองจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการนำาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบายและ/แนวทางในการจัดการและ 
การดำาเนนิงานทีเ่ป็นไปตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ โดยมีรายละเอียดในแตล่ะสว่น
พอสังเขปดังนี้

4.1 สถานิกิารณีแ์ละกิิจกิรรมท่�เก่ิ�ย่วข�องกัิบกิารท่องเท่�ย่ว

ธรุกจิรา้นอาหารอินทรยีแ์หง่นีเ้ปิดดำาเนนิการมาตัง้แต ่พ.ศ. 25611 ตัง้อยูบ่นเนือ้ที ่4 ไร ่ 
ในตำาบลออนใต ้อำาเภอสนักำาแพง จังหวดัเชยีงใหม่ มีลักษณะเป็นรา้นอาหารทีมี่การประกอบอาหาร
จากพืชผักอินทรีย์ หรืออาหารเกษตรอินทรีย์ (organic food) โดยต้องใช้พืชผักที่มีการเพาะปลูก 
ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ คือ เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่เพาะปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มี 
การตัดต่อพันธุกรรม ไม่ใช้วัตถุสังเคราะห์ใดๆ ในการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือ 
สารเคมีกำาจัดศตัรพืูช และจะตอ้งมีการเตรยีมหนา้ดินกอ่นการปลูกโดยวธิธีรรมชาต ิคือ ตอ้งทำาให้
ดินปลอดสารพิษ/สารเคมีไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่ง (ประมาณ 
2 งาน) จัดทำาเป็นสวนผักที่ปลูกพืชผักอินทรีย์ที่หลากหลาย ลูกค้าสามารถนำาพืชผักจากสวน 
ดังกล่าวมาปรุงอาหารพื้นเมืองด้วยตนเอง/ให้ร้านปรุงให้ตามแนวคิด farm to table ได2้

พ.ศ. 2556 ก่อนที่จะมีการประกอบการธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์บนที่ตั้งปัจจุบัน  
ผู้ประกอบการร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้เคยมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์

1 รา้นอาหารอยู่ในแผนการลงทนุ 10 ป ีของผู้ประกอบการรายนี ้โดยเริม่ต้นจากเฟสการพัฒนา (เฟสแรกเรยีนรูเ้ร่อ่งขา้ว ต่อมาเรยีนรู้
เร่อ่งผัก) ปจัจบุนัเปน็เฟสสุดท้ายของการลงทนุ (มแีผนท่ีจะทำา farm shop) ซึ่ึ่งท่ีผ่านมาในพ้่นท่ี 4 ไร ่มกีารลงทนุอยา่งต่อเน่่อง ส่วนท่ีนา 
ก็ยงัคงทำาการผลิตขา้วซึ่ึ่งสามารถุทำาได้ปลีะ 1 ครัง้ ขณีะเดียวกัน ก็ทำาสวนผักอนิทรยีใ์นพ้่นท่ี 2 งาน ไปพรอ้มๆ กัน (การทำาเกษตรอนิทรยี์
มมีาตรฐานกำากับเกีย่วกับกระบวนการผลิตและการรบัรองแปลงปลกู) เพ่่อนำาผักในสวนมาเปน็วตัถุดิุบในรา้นอาหาร (รา้นอาหารใชข้า้ว และ
พ่ชผักจากท่ีนาและสวนของผู้ประกอบการเอง)
2 แปลงผักท่ีเปน็เกษตรอนิทรยีข์องรา้นอาหารแหง่นีไ้ด้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์ล้ว
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ในพื้นที่อื่นของตำาบลออนใต้มาก่อน3 โดยตั้งใจให้เมนูอาหารที่จำาหน่ายในร้านเป็นการแปรรูปจาก
วตัถดิุบทีไ่ด้มาจากเกษตรอินทรยีท์ัง้หมด อยา่งไรกต็าม รา้นอาหารดังกล่าวตอ้งปิดตวัลงหลังจาก
เปิดดำาเนนิการได้เพียง 2 เดือน เนือ่งจากผลผลิตทางการเกษตรทีน่ำามาใชใ้นรา้นอาหารเป็นพืชผกั
ที่ซ้ือจากตลาดทั่วไป ซ่ึงไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่แท้จริง4 และไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบได้ตามที่ต้องการ ทำาให้ไม่ตรงตามลักษณะของร้านอาหารอินทรีย์ และไม่ตอบโจทย์
ของกลุ่มลกูค้าทีต่อ้งการรบัประทานอาหารจากผลิตผลของเกษตรอินทรยี ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตลาดเฉพาะ 
(niche market) โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารหรือผู้นำาองค์กรต่างๆ 

จากการที่ไม่ประสบความสำาเร็จในการเปิดร้านอาหารอินทรีย์ในครั้งแรก ทำาให้ 
ผูป้ระกอบการมีความรอบคอบมากขึน้และหนัมาผลติวตัถดิุบทีใ่ชใ้นการประกอบอาหารด้วยตนเอง 
เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ โดยเริ่มจากช่วงประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ประกอบการได้หันมา 
ปลูกข้าวในลักษณะของนาโยนอินทรีย์ในพ้ืนที่ของตนเอง (เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่) แบ่งเป็น ข้าว  
3 ประเภท คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และข้าวไรซ์เบอรี่ ซ่ึงจะถูกนำาไปสีและบรรจุเป็นถุงละ  
1 กิโลกรัม เพื่อจำาหน่ายในราคา 80-100 บาทต่อถุง (ขึ้นอยู่กับแหล่งจำาหน่าย) ในกรณีที่จำาหน่าย
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจำาหน่ายในราคาถุงละ 120 บาท ในกรณีที่ไปออกบูธในงานแสดง
สนิค้าทีก่รงุเทพฯ (ขายขา้วในราคาทีส่งูกวา่ทอ้งตลาด เนือ่งจากเป็นขา้วอินทรยี)์ สำาหรบัพ้ืนที ่6 ไร ่ 
สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ได้ประมาณ 2 ตัน ซึ่งไม่เพียงพอท่ีจะทำาตลาดและขายตลอดทั้งปี จึงมี
การรวบรวมผลผลติขา้วอินทรยีจ์ากเกษตรกรรายอ่ืนๆ ซ่ึงในแตล่ะปีจะสามารถขายขา้วได้ประมาณ  
5 ตนั (ปรมิาณขา้วเปลอืก) โดยประมาณรอ้ยละ 40 ของรายรบัจากการขายขา้วทัง้หมดเป็นการขาย 
ตามโรงแรม ขายเป็นของฝากในลักษณะของกระเชา้ และมีการออกบธู ทัง้นีร้ายได้จากการจำาหนา่ย
ผลผลิตข้าวในช่วง 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561) ทำาให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนประมาณ 8 แสนบาท 
สำาหรับการลงทุนดำาเนินกิจการร้านอาหารอินทรีย์อีกครั้งบนที่ตั้งในปัจจุบัน5

หลงัจากเปิดรา้นอาหารอินทรยีอี์กครัง้เม่ือ พ.ศ. 2561 ผูป้ระกอบการได้ใหค้วามสำาคัญ 
กับการทำาการตลาดเชิงรุกที่ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และอาหาร
เกษตรอินทรีย์ (หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า อาหารออร์แกนิค) โดยในระยะแรกมุ่งเป้าไปที่ตลาด
กลุ่มดูงานและกรุป๊ทวัรท่ี์สนใจดูงานและเรยีนรูเ้รือ่งเกษตรอินทรยี ์โดยใหค้วามสำาคัญกบัการตดิตอ่ 
ประชาสัมพันธ์กับผู้ที่มีอำานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการดูงานและการมาเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์
มากกว่าที่จะเป็นลูกค้าโดยทั่วไป หลังจากเปิดร้านอาหารอินทรีย์ได้ประมาณหนึ่งเดือน 
จึงหาโอกาสเข้าไปแนะนำาตัวกับผู้บริหารของหน่วยงานราชการ โรงเรียน ฯลฯ เพ่ือทำาการตลาด

3 ลงทนุประมาณี 1 ล้านบาท ในการทำารา้นอาหารบนทีดิ่นประมาณี 2 ไร ่(ไมร่วมค่าท่ีดิน) โดยทำาอยูป่ระมาณี 2 เด่อน แต่ไมไ่ด้ผลตอบแทน 
(return) ท่ีคุ้มค่ากับการลงทุน (ไม่ประสบความสำาเรจ็) จงึย้ายมาดำาเนินธีรุกิจบนพ้่นท่ีปัจจบุัน (เน้่อท่ีประมาณี 4 ไร)่ ใน พ.ศึ. 2559  
(เปดิใหบ้รกิารอย่างเปน็ทางการประมาณี พ.ศึ. 2561)
4 การเปน็รา้นอาหารอนิทรยี ์วตัถุดิุบท่ีใชทั้ง้หมดต้องเปน็วตัถุดิุบท่ีเปน็เกษตรอนิทรยีม์ใิชซ่ึ่่อ้จากตลาดทัว่ไป
5 ปัจจบุันผู้ประกอบการรายน้ีมีแนวคิดท่ีจะหันมาผลิตพันธีุข์า้วแทนการทำานาเพ่่อขายขา้ว โดยจะมีการรบัซึ่่อ้ขา้วจากเกษตรกรท่ีมาซึ่่อ้
พันธีุข์า้วของตนเองไปปลกู
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กลุ่มตลาดดูงานและกิจกรรมฐานเรียนรู้ โดยพยายามนำาเสนอในรูปแบบของฟาร์มเกษตรอินทรีย์
และอาหารเกษตรอินทรีย์ (organic farm and food) ด้วยแนวทางการทำาการตลาดอย่างเข้มข้น
และเชิงรุกทำาให้ตลาดดูงานของร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น 
(มีการติดต่อเข้ามาดูงานและทำากิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง) โดยกิจกรรมที่นำาเสนอในช่วงแรก 
เป็นการจัดกิจกรรมนาโยน (ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า “ไฮโซบ้านนา” โดยขายกิจกรรมในราคา  
500 บาท/คน) รว่มกบักจิกรรมการเกษตรอินทรยีซึ์ง่เป็นกจิกรรมทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัเกษตรอินทรยี ์
ในลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) รา้นอาหารอินทรยีแ์หง่นี ้มีการแบง่พ้ืนทีส่ว่นหนึง่ประมาณ 2 งาน 
สำาหรบัปลูกผกัแบบเกษตรอินทรยี์6 ซ่ึงสว่นใหญ่ (ประมาณรอ้ยละ 90) เป็นผกัพ้ืนเมืองตามฤดูกาล 
เช่น ผักเชียงดา ผักหวานบ้าน เป็นต้น และส่วนที่เหลือจะเป็นการปลูกผักชนิดอื่นๆ ที่จำาเป็นต้อง
ใชใ้นรา้นอาหาร เชน่ ผกัสลัด (สำาหรบัตกแตง่จานอาหาร) หรอืพืชผกัสวนครวั โดยผลผลติทีไ่ด้จาก 
สวนผักทั้งหมดถูกนำามาใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับประกอบอาหารในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเอง
เท่านั้น ไม่มีเหลือสำาหรับนำาไปจำาหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งการที่ผู้ประกอบการใช้ผลผลิตจาก 
แปลงผักของตนเองท่ีมีการปลูกตามแบบเกษตรอินทรีย์ ทำาให้สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้  
และส่งผลให้อาหารทุกเมนูท่ีขายในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเองเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง  
(real organic food) ซึ่งตรงตามความต้องการของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งที่ผลผลิต 
จากแปลงผกัทีป่ลูกเองภายในฟารม์ไม่เพียงพอตอ่การประกอบอาหาร ผูป้ระกอบการได้ดำาเนนิการ
สั่งซ้ือผักจากกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่มาใช้ทดแทนหรือเสริม ในขณะที่ 
ข้าวท่ีใช้ภายในร้านอาหารอินทรีย์เป็นผลผลิตจากการทำานาโยนแบบอินทรีย์ของผู้ประกอบการเอง

สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro-tourism) ของธุรกิจ 
ร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้ เป็นกิจกรรมในลักษณะของการให้นักท่องเที่ยว/ผู้มาใช้บริการเข้าไปเก็บ
ผลผลิตจากแปลงผักของฟาร์ม (ในพื้นที่ 2 งาน) เพื่อนำามาประกอบอาหาร ซึ่งมีการดำาเนินการ 
นบัตัง้แตเ่ริม่ดำาเนนิกจิการรา้นอาหารอินทรยี ์และถอืเป็นสว่นหนึง่ของโครงการหมู่บา้นอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ที่ตำาบลออนใต้ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ดำาเนินโครงการของกลุ่มจังหวัด
ในภาคเหนือตอนบน โดยมุ่งที่จะใช้การท่องเที่ยวในการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และผลผลิต
ทางการเกษตร โดยในระยะแรกของการดำาเนินกิจการร้านอาหารอินทรีย์ (ก่อนเกิดสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด-19) พบว่า กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มตลาดดูงาน  
ทั้งในระดับนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ร้านอาหาร
อินทรีย์แห่งนี้ได้รับจากโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ของชุมชนออนใต้

6 ครอบครวัของผู้ประกอบการเริม่ทำาเกษตรอนิทรยีค์รัง้แรกเม่่อ พ.ศึ. 2558 โดยในขณีะนัน้มีคนเขา้มาส่งเสรมิให้ทำา (พ่อและแม่เป็น
คนทำา มิใช่ตนเอง) และสัญญาวา่จะมารบัซึ่่อ้ผลผลิต แต่เม่่อผลผลิตออกมาแล้วปรากฏิวา่คนที่มาส่งเสรมิให้ปลูกไม่ได้เข้ามารบัซึ่่อ้ตาม
สัญญา
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ที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ในลักษณะของการประชาสัมพันธ์ที่ทำาให้ร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น  
โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมที่นอกจากจะเข้ามาสนับสนุนโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ที่ทำาให้ตำาบลออนใต้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้ว  
ยงัใหค้วามรู ้เป็นพ่ีเล้ียง และใหค้ำาแนะนำาในการทำาการตลาดกบัรา้นอาหารอินทรยีแ์หง่นี ้ในขณะที ่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ช่วยผลักดันตลาดให้ก้าวไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
(กลุ่มลูกค้าที่สนใจเรื่องอาหารเกษตรอินทรีย์) ได้เร็วขึ้น โดยการเชื่อมกับตัวกลางท่องเที่ยว  
(เช่น บริษัทนำาเที่ยว) ทั้งในระดับท้องถิ่น (local) และระดับนานาชาติ (international) รวมถึง 
การสง่ทมีงานเขา้มาชว่ยในการพัฒนาเสน้ทางทอ่งเทีย่วภายในตำาบลออนใต ้โดยใชเ้กษตรอินทรยี ์
เป็นหนึ่งในจุดขายของเส้นทางท่องเที่ยวของตำาบลออนใต้

อย่างไรก็ตาม นอกจากร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของตลาด 
ทีเ่ป็นกลุม่ดูงานจากโครงการ CIV แลว้ ผูป้ระกอบการยงัได้มีการขยายกลุ่มลูกค้าหรอืทำาการตลาด
ด้วยตนเอง โดยมีการขายโปรแกรมทอ่งเท่ียวเชงิเกษตร (package tour) ใหก้บับรษิทันำาเทีย่วตา่งๆ7 
ในขณะที่ลูกค้ากลุ่มท่ัวไปท่ีแวะมารับประทานอาหารที่ร้าน (walk-in) ในระหว่างที่มาท่องเที่ยว 
ภายในพ้ืนท่ีตำาบลออนใต้ หรือมาท่องเท่ียวบริเวณใกล้เคียงยังเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย  
(ประมาณร้อยละ 1 ของกลุ่มลูกค้าท้ังหมดของร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้) ทั้งนี้ ลูกค้าของร้าน 
อาหารอินทรยีแ์หง่นีจ้ะไม่มีความเป็นฤดูกาล (non-seasonality) เนือ่งจาก ผูป้ระกอบการได้มีการทำา 
การตลาดเชิงรุกหลากหลายรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การขายโปรแกรม 
ท่องเที่ยวให้กับบริษัททัวร์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายที่จะต้องหาลูกค้าให้ได้สัปดาห์ละ 4 กลุ่ม  
(กลุ่มละประมาณ 30 คน) ในทุกๆ เดือน ตลอดทั้งปี

ปัจจุบัน ร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนออนใต้ไม่ใช่เป็นการดำาเนิน
ธรุกจิของนกัลงทนุท่ีเขา้มาลงทนุในภาคเกษตรหรอืมาเกบ็เกีย่วผลประโยชนจ์ากชมุชน จดุแขง็ของ
ร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้คือ แนวทางการทำาการตลาดเชิงรุกที่ทำาให้ธุรกิจมีตลาดเป็นของตนเอง  
รวมท้ังการทำาตลาดใหม่และย้ำาตลาดเดิมอยู่เสมอ สำาหรับการจัดกิจกรรมก็จะพ่ึงพาและใช้คนท้องถ่ิน 
ทีอ่ยูใ่นชมุชนเป็นอันดับแรก เพ่ือสรา้งการมีสว่นรว่มและการเป็นหุน้สว่นทางเศรษฐกจิรว่มกนัของ
คนในชุมชน

7 หากเปน็การขายกิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิเกษตรภัายในชมุชน (เส้นทางท่องเท่ียวภัายในชมุชนตามโครงการ CIV) ผู้ประกอบการจะได้ค่า 
commission รอ้ยละ 10 จากการขายกิจกรรมใหแ้ต่ละกรุป๊ทัวร ์ทัง้นีถุ้้าเปน็การขายกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้ประกอบการจะได้รบัรายได้ทัง้หมด  
แต่ถุ้าหากขายผ่านชมุชนจะถุกูหกัรอ้ยละ 10 (รายรบัจากการขายกิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิเกษตรอยู่ท่ีประมาณี 30,000 บาท/ป)ี
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4.2 กิารจดัำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทางกิารท่องเท่�ย่ว
อย่่างรบัผิู้ดำชอบ

ร้านอาหารอินทรีย์แห่งน้ีมีการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่าง 
รับผิดชอบ (responsible tourism) ในรูปแบบของการทำาการเกษตรแบบอินทรีย์ทั้งการทำานาโยน  
และการปลูกผัก รวมถึงกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเป็นเกษตรอินทรีย์  
ซึง่ทำาให้ไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดลอ้ม (หรือเป็นการช่วยลดผลกระทบเชิงลบทีม่ตี่อ 
สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ) ในขณะเดียวกันก็มีการเพ่ิมมูลค่า 
ใหก้บัผลติภัณฑแ์ละผลผลติทางการเกษตรจากการดำาเนนิกจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ทีเ่ป็นการ
เปิดโอกาสใหน้กัทอ่งเทีย่วหรอืผูม้าเยอืนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมได้รบัความรูเ้กีย่วกบัการทำาการเกษตร
แบบอินทรีย์ และรู้จักพืชผักพื้นเมืองจากวิทยากรที่ให้ความรู้ (เป็นวิทยากรชุมชน) รวมทั้งยังได้รับ
ความสนกุสนานจากการทำากจิกรรมเกบ็ผกัในสวนแล้วนำามาประกอบอาหาร ซ่ึงทำาใหน้กัทอ่งเทีย่ว
ได้รบัความรูเ้กีย่วกับการประกอบอาหารพ้ืนเมืองแบบง่ายๆ นอกจากนี ้กจิกรรมทอ่งเทีย่วดังกล่าว
ยังก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นและมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนในลักษณะของการเชื่อมโยง 
ผลประโยชน์สู่ชุมชนท้องถิ่นท่ีแตกต่างกันตามความพร้อมและศักยภาพของกลุ่ม เช่น การซ้ือ
วตัถดิุบบางอยา่งในการประกอบอาหารจากภายในชมุชน การนำาเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร
ภายในชุมชนให้กับกลุ่มดูงานจากที่ต่างๆ การแนะนำาและส่งต่อลูกค้าให้กับกลุ่มต่างๆ ภายใน
ชุมชน การจัดเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชนร่วมกับคนท้องถิ่น เป็นต้น

ในช่วงแรกของการดำาเนินกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตร (ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโควิด-19) กลุ่มนักท่องเท่ียวหลักจะประกอบด้วยกลุ่มศึกษาดูงาน ทั้งในระดับนักเรียน  
นักศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ และนักท่องเที่ยวที่ซ้ือโปรแกรมท่องเที่ยวจากบริษัทนำาเที่ยว 
ซ่ึงกอ่นทีบ่รษิทันำาเทีย่วจะนำากจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรของรา้นอาหารอินทรยีแ์หง่นีไ้ปเสนอขาย
ใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว บรษิทันำาเทีย่วจะตอ้งมีการลงพ้ืนทีเ่พ่ือมาสำารวจความพรอ้มของสถานทีใ่นการ
รองรบันกัทอ่งเทีย่ว ความน่าสนใจของกจิกรรมทอ่งเทีย่ว โดยผูป้ระกอบการรา้นอาหารอินทรยีแ์หง่นี ้
ได้มีการตัง้งบประมาณสำาหรบัการดูแลใหบ้รกิารบรษิทันำาเทีย่วเหลา่นีไ้วป้ระมาณ 20,000 บาท/เดือน  
อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทำากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร (อินทรีย์) โดยส่วนใหญ่ 
(ประมาณร้อยละ 90) จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาจากการนำาเสนอเส้นทางท่องเที่ยวของตำาบลออนใต้ 
ที่มีร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวมากกว่า 
จะเป็นกลุ่มลกูค้าทีส่นใจเขา้มาทำากจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรและรบัประทานอาหารทีร่า้นโดยตรง 
ที่ซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 ของกลุ่มลูกค้าทั้งหมดของร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้
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อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำาให้ร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้มี

โอกาสได้เขา้ถงึกลุม่ลูกค้าเป้าหมายทีเ่คยวางไว้ ซ่ึงเป็นกลุ่มทีส่นใจกจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร
ในลักษณะของการทำาเกษตรแบบอินทรีย์อย่างแท้จริง และเป็นกลุ่มที่ให้ความสำาคัญกับอาหาร
เกษตรอินทรยี ์(organic food) โดยนกัทอ่งเทีย่วกลุ่มนีถ้อืเป็นกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วคุณภาพ (high-end)  
ทีพ่รอ้มทีจ่ะจ่ายค่ากจิกรรมทอ่งเทีย่วและค่าอาหารทีส่งูกวา่กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วประเภทศกึษาดูงาน 
หรือกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ (group tour) ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มศึกษาดูงานและกลุ่มที่ซ้ือโปรแกรมท่องเที่ยวจากบริษัทนำาเที่ยว (โดยเฉพาะ 
ชาวต่างชาติ) หายไป ผู้ประกอบการจึงค้นหากลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยการทำาการตลาดเชิงรุกมากข้ึน โดยเร่ิมมี 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซ่ึงทำาให้เริ่มมีกลุ่ม
ลูกค้าในรูปแบบของครอบครัวที่สนใจและต้องการมาทำากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือเปลี่ยน 
บรรยากาศและผ่อนคลายความเครียดจากการท่ีไม่สามารถเดินทางไปท่องเท่ียวยังสถานท่ีท่ีห่างไกล 
ได้ให้ความสนใจซ้ือกิจกรรมท่องเที่ยวดังกล่าวของร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้มากขึ้น นอกจากนี้  
ผูป้ระกอบการยงัสามารถจำาหนา่ยกจิกรรมทอ่งเทีย่วได้ในราคาทีส่งูขึน้ คือ จากเดิมทีก่ำาหนดราคา
ไวท้ี ่100 บาท/คน เพ่ิมเป็น 350 บาท/คน และในกรณทีีลู่กค้าสนใจรบัประทานอาหารเกษตรอินทรยี ์
(ออรแ์กนคิ) ทีร่า้น (นอกเหนอืจากการประกอบอาหาร 1 เมน ูทีร่วมอยูใ่นกจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร) 
กส็ามารถกำาหนดราคาได้สงูขึน้เป็น 650-900 บาท/คน (ในขณะทีต่น้ทนุอยูท่ีป่ระมาณ 50 บาท/คน)  
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ลูกค้ากลุ่มครอบครัวทำาให้ผู้ประกอบการมีกำาไรเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 40-50  
เมื่อเทียบกับกลุ่มดูงานและกรุ๊ปทัวร์

ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลว่า การเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพ 
การให้บริการ เพ่ือมุ่งสู่ตลาดลูกค้าเป้าหมายท่ีเป็นตลาดคุณภาพ (high-end) ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ  
1 ปี ในการเตรยีมความพรอ้ม ซึง่ในชว่งเวลาทีมี่การเตรยีมความพรอ้มดังกล่าว ทางรา้นกมี็รายได้
จากลูกค้ากลุ่มศกึษาดูงาน (mass tourists) มาชว่ยรองรบัค่าใชจ่้ายหมุนเวยีนในการดำาเนนิธรุกจิ 
รวมถึงการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทั้งร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้ และชุมชนออนใต้

นอกเหนือจากการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
ในรปูแบบของการทอ่งเท่ียวเชงิเกษตร (อินทรยี)์ แล้ว รา้นอาหารอินทรยีแ์หง่นีย้งัมีการดำาเนนิงาน 
ในลักษณะของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้วยการใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ 
ภายในร้านทั้งหมด มีการใช้ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์สำาหรับให้แสงสว่างในพ้ืนที่กลางแจ้ง รวมถึง 
การใช้ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์เป็นแหล่งให้พลังไฟฟ้าสำาหรับเคร่ืองป้ัมน้ำาภายในฟาร์ม ในขณะท่ีแปลงผัก 
ก็มีการวางระบบสปริงเกอร์แบบอัตโนมัติเพ่ือให้น้ำาผักในแปลงตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการดำาเนินธุรกิจ
ร้านอาหารอินทรีย์ ส่วนการจัดการขยะเศษอาหาร ก็มีการคัดแยกเศษอาหารเพื่อนำาไปมอบให้กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่สำาหรับเป็นอาหารเลี้ยงไก่ ทั้งนี้ ขยะจากร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้โดยส่วนใหญ่
จะเป็นขยะอินทรีย์ ส่วนขยะพลาสติกจะมีเพียงถุงพลาสติก สำาหรับกล่องบรรจุอาหารที่ลูกค้าซื้อ
กลับบ้าน ทางร้านจะใช้กล่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ขวดบรรจุน้ำาดื่มก็เลือกขวดที่เป็น
ขวดแก้ว โดยทางร้านจะมีการคัดแยกขยะที่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว หลอดดูด ฯลฯ 
เพื่อจำาหน่ายให้กับร้านขายของเก่า
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4.3 ผู้ลของกิารจัดำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทาง 
กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ

การนำาเสนอภายใตห้วัขอ้นีมี้การแยกสว่นใหเ้หน็ถงึรายรบัทีไ่ด้รบัและตน้ทนุทีเ่กดิขึน้ 
จากกิจกรรมที่มีการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
ก่อนท่ีจะนำาท้ังรายรับและต้นทุนมาวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนของแต่ละกิจกรรม ซ่ึงจะอยู่ในหัวข้อถัดไป  
สำาหรับรายละเอียดของรายรับและต้นทุนของแต่ละกิจกรรมที่มีการจัดการและการดำาเนินงาน 
ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้ มีรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็นพอสังเขปดังนี้

4.3.1 ราย่รับจัากกิจักรรมีท่ี่�ม่ีการดำาเนินงานต่ามีแนวที่างการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่าง 
รบัผิดชอบ

1) กิจกรรมการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง

ก่อนที่จะเปิดร้านอาหารอินทรีย์อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2561 ร้านอาหารอินทรีย์
แห่งนี้ได้ดำาเนินธุรกิจการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงจำาหน่าย (ปัจจุบันมีการนำาข้าวของตนเอง
ประมาณครึ่งหนึ่งมาใช้ในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเองแทนการบรรจุถุงเพื่อจำาหน่าย) โดยในช่วง
สองปีแรก (พ.ศ. 2560-2561) ร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้ (หรือธุรกิจฟาร์มอินทรีย์) สามารถขายข้าว 
ได้ประมาณปีละ 5 ตัน (คิดเป็นข้าวสารประมาณ 3.0-3.3 ตัน8) โดยเป็นข้าวเปลือกที่มาจาก 
นาข้าวของตนเองประมาณ 2 ตัน (พื้นที่ 6 ไร่) ส่วนที่เหลืออีก 3 ตัน เป็นการรับซื้อข้าวเปลือกจาก
ผูป้ลกูขา้วแบบอินทรยีท์ีเ่ป็นเครอืขา่ยและอยูใ่นพ้ืนทีใ่กลเ้คียงเพ่ือนำามาสแีล้วบรรจุถงุในขนาดถงุละ  
1 กิโลกรัม9 ก่อนนำาไปจำาหน่ายในระดับราคาที่แตกต่างกัน ซ่ึงหากเป็นการจำาหน่ายให้กับลูกค้า
ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จะจำาหน่ายในราคาถุงละ 80-100 บาท แต่ถ้าหากไปขายตามงานแสดง
สินค้าที่กรุงเทพฯ จะจำาหน่ายในราคาถุงละ 120 บาท (บวกค่าขนส่งและต้นทุนการไปออกงาน
แสดงสินค้า) ทั้งนี้ ในการกำาหนดราคาข้าวสารบรรจุถุงในระดับราคาดังกล่าว ผู้ประกอบการ 
ใช้การเทียบเคียงกับราคาข้าวสารอินทรีย์ที่วางจำาหน่ายในห้างสรรพสินค้าในเชียงใหม่ เช่น ริมปิง
ซุปเปอร์มาร์เกต เป็นต้น ซึ่งมีราคาจำาหน่าย โดยเฉลี่ยประมาณ 120 บาท/กิโลกรัม โดยข้าวสาร
บรรจุถุงที่จำาหน่ายประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และข้าวไรซ์เบอรี่

8 ตามขอ้มูลของกรมส่งเสรมิสหกรณี ์ขา้วเปล่อก 1,000 กิโลกรมั สามารถุสีเปน็ขา้วสารได้ประมาณี 660 กิโลกรมั
9 ทยอยสีครัง้ละ 500 กิโลกรมั ซึ่ึ่งสามารถุนำาไปขายได้หมดภัายใน 1 เด่อน
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ทั้งนี้ ด้วยแนวทางการทำาการตลาดเชิงรุก ผู้ประกอบการจึงมีการจำาหน่ายข้าวสาร

บรรจุถุงให้กับลูกค้าที่หลากหลาย ท้ังการจำาหน่ายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงลูกค้า 
ที่มีการสั่งซื้อจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น ในบางครั้งก็มีการ
จัดจำาหน่ายข้าวสารบรรจุถุงในลักษณะของที่ระลึกหรือกระเช้าสำาหรับโอกาสพิเศษต่างๆ รวมทั้ง
การจำาหนา่ยในการออกบูธเพ่ือการประชาสมัพันธช์ือ่เสยีงของรา้นอาหารอินทรยีแ์หง่นีใ้นงานแสดง
สินค้าต่างๆ ที่กรุงเทพฯ และการวางจำาหน่ายโดยตรงที่ร้านอาหารอินทรีย์ของตนเองเพ่ือขาย 
ให้กับลูกค้า (หรือนักท่องเที่ยว) ที่มารับประทานอาหารที่ร้าน

จากการประมาณการปริมาณข้าวสารที่สามารถผลิตได้จากข้าวเปลือก 5 ตัน ในช่วง  
พ.ศ. 2560-2561 พบวา่ ผูป้ระกอบการจะมีรายรบัจากการจำาหนา่ยขา้วสารทีย่งัไม่หกัตน้ทนุประมาณ
ไม่ต่ำากว่า 300,000 บาท/ปี โดยจะเป็นรายรับที่ได้จากการจำาหน่ายข้าวสารในส่วนของตนเอง  
(ประมาณ 2 ตัน/ปี) ประมาณร้อยละ 40 ของรายรับจากการขายข้าวทั้งหมด10 สำาหรับ พ.ศ. 2562 
ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการสามารถจำาหน่ายข้าวสารบรรจุถุงได้
ประมาณ 1 ตนั (ครึง่หนึง่จากเดิม) คิดเป็นรายรบัประมาณ 80,000 บาท เนือ่งจาก ขา้วสารสว่นหนึง่ 
ถูกนำามาใช้ในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเอง11 ทำาให้ผู้ประกอบการสูญเสียตลาดเดิมท่ีเป็นตลาดออนไลน์  
(มีลูกค้าที่ซื้อข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 40 จากเดิม)

2) กิจกรรมร้านอาหารอินทรีย์

ผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่า การดำาเนินงานของร้านอาหารอินทรีย์จะมีกำาไรประมาณ
ร้อยละ 30 ของรายรับ (กำาไรในส่วนนี้รวมค่าแรงของตนเอง ค่าเช่าที่ดิน ค่าข้าวสารอินทรีย์ ค่าผัก  
และค่าทำาการตลาด) และอีกรอ้ยละ 70 ของรายรบั เป็นตน้ทนุการผลิต ซ่ึงประกอบด้วยค่าวตัถดิุบ 
ในส่วนท่ีต้องไปซ้ือประมาณร้อยละ 30 (ไม่นับรวมต้นทุนค่าผักและข้าวสารท่ีเป็นของฟาร์ม) ค่าแรงงาน 
ประมาณร้อยละ 10 และค่าบริหารจัดการประมาณร้อยละ 20 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 จะเป็นค่า
โสหุ้ยต่างๆ

สำาหรับกลุ่มลูกค้าของร้านอาหารเป็นกลุ่มตลาดกรุ๊ปทัวร์เป็นหลัก ซ่ึงมีมาอย่างต่อเน่ือง 
ในช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตลาดกรุ๊ปทัวร์ไม่ใช่ตลาดเป้าหมายของ
รา้นอาหารอินทรยีแ์หง่นี ้โดยตลาดเป้าหมายของรา้นอาหารอินทรยีแ์หง่นี ้คือ กลุ่มตลาด walk-in  
ที่เป็นลูกค้ากลุ่มคุณภาพ (high-end) ที่ให้ความสำาคัญกับอาหารเกษตรอินทรีย์ (organic food) 
ซ่ึงที่ผ่านมาตลาดกรุ๊ปทัวร์เป็นตลาดที่มีแต่จำานวนแต่ไม่มีคุณภาพ และร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้ 
ยงัไม่สามารถใหบ้รกิารท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายทีต่อ้งการได้ เนือ่งจาก ทมีงาน 
ยงัไม่นิง่และยงัมีการใหบ้รกิารทีมี่คุณภาพไม่เพียงพอ รวมถงึวตัถดิุบทีใ่ชย้งัไม่มีความพรอ้ม ดังนัน้

10 พ.ศึ. 2560-2561 (2 ป)ี ได้กำาไรจากการขายขา้วถุงุท่ีอยู่ในรปูของเงนิเก็บประมาณี 8 แสนบาท
11 ขายขา้วกล้องเกษตรอนิทรยี ์ (ออรแ์กนิค) ในราคา 15 บาท/จาน
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อาจกล่าวได้ว่า ตลาดกรุ๊ปทัวร์จึงเป็นตลาดที่มีแต่ปริมาณ (จำานวนผู้ใช้บริการ) แต่ไม่ได้มีคุณภาพ
ตามที่ร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้ต้องการ

อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิด-19 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่รอบที่สองถือเป็น
โอกาสของรา้นอาหารอินทรยีแ์หง่นีท้ีจ่ะเริม่เขา้สูต่ลาดเป้าหมายทีต่อ้งการ เนือ่งจากตลาดกรุป๊ทวัร์
หายไป (ผลกระทบจากโควดิ-19) ทัง้นี ้ในชว่งกอ่นการระบาดของโควดิ-19 รา้นอาหารแหง่นีต้อ้งมุ่ง
ทำาตลาดกรุป๊ทวัรเ์พ่ือใหธ้รุกจิรา้นอาหารอินทรยีย์งัคงดำาเนนิการอยูไ่ด้ จึงยงัไม่มีเวลาทีจ่ะมองหา 
หรือทำาตลาดเป้าหมายท่ีต้องการ รวมทั้งยังไม่มีเวลาที่จะขบคิดถึงความเสี่ยง และการปรับปรุง
การใหบ้รกิารและครวัทีดี่สำาหรบัตลาดคุณภาพ (high-end) แตจ่ากการระบาดของโควดิ-19 ทำาให ้
ผู้ประกอบมีเวลาขบคิดและปรับปรุงพัฒนาตนเอง ซึ่งจากเดิมที่ตลาดกรุ๊ปทัวร์มีส่วนแบ่งตลาด 
เกือบทั้งหมด แต่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการจึงเริ่มหันมาทำาตลาด walk-in  
ที่เป็นตลาดคุณภาพ มากขึ้น (พ.ศ. 2562 ร้านอาหารแห่งนี้มีส่วนแบ่งของตลาดคุณภาพประมาณ
ร้อยละ 10 ส่วนตลาดกรุ๊ปทัวร์มีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 90) ทำาให้ใน พ.ศ. 2563 สามารถขยาย
สว่นแบง่ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพ่ิมขึน้เป็นรอ้ยละ 40 (สว่นหนึง่เป็นปัจจัยเกือ้หนนุจากแปลงผกั  
และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวอื่นๆ ของทางร้าน)

ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบได้ตั้งเป้ารายรับจากการ
ดำาเนินธุรกิจของร้านอาหารอินทรีย์ไว้ที่ 300,000 บาทต่อเดือน โดยผู้ประกอบการประเมินว่า 
จุดคุ้มทุนหรือรายได้ขั้นต่ำาสำาหรับการดำาเนินธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์ของตนเอง คือ ต้องมีรายได ้
ใหไ้ด้เดือนละ 75,000 บาท จึงจะครอบคลุมตน้ทนุทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการดำาเนนิงานไม่วา่จะเป็น 
ต้นทุนคงที่ (fix cost) หรือต้นทุนผันแปร (variable cost) เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น 
โดย พ.ศ. 2562 ก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้มีรายรับจาก
การขายอาหารประมาณเดือนละ 200,000 บาท

3) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีทั้งที่ขายให้กับกรุ๊ปทัวร์และกลุ่มครอบครัว โดยก่อน 
พ.ศ. 2563 ได้กำาหนดราคาของกิจกรรมอยู่ที่ 100 บาท/คน ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ค่าวัตถุดิบ 
ในการประกอบอาหาร 1 อย่าง และค่าวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชผักและการทำาการเกษตร
แบบอินทรีย์ ทั้งนี้ การทำากิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 5 คน หากนักท่องเที่ยว 
(ลูกค้า) ที่มาทำากิจกรรมต้องการรับประทานอาหารตามเมนูที่จัดโดยทางร้านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มอีก 200 บาท/คน โดย พ.ศ. 2562 (ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19) สามารถ
จำาหน่ายกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้กับบริษัทนำาเที่ยวในลักษณะของแพ็คเกจทัวร์ (package 
tour) ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 30 ราย และมีค่าใช้จ่ายในการทำา
กจิกรรม 100 บาท/คน ทัง้นีแ้ตล่ะสปัดาหจ์ะมีลูกค้าประมาณ 4 กลุ่ม ดังนัน้คิดเป็นรายรบัประมาณ 
48,000 บาท/เดือน ซึง่โดยปกตทิางรา้นจะมีกำาไรจากตลาดกรุป๊ทวัรป์ระมาณรอ้ยละ 10-15 (สงูสดุ
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ไม่เกนิรอ้ยละ 20) แตถ่า้เป็นกลุ่มตลาดคุณภาพ (high-end) ทีเ่ป็นกลุ่ม walk-in จะมีกำาไรประมาณ 
รอ้ยละ 40 (สามารถขายกจิกรรมได้ในราคา 200 บาท/คน และสามารถเพ่ิมระดับราคาอาหารได้อีก 
ประมาณร้อยละ 10)

สำาหรับ พ.ศ. 2563 จากการทำาตลาดเชิงรุกของร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้ผ่าน 
สือ่ออนไลนต์า่งๆ โดยเฉพาะ Facebook ซ่ึงได้รบัการตอบสนองเป็นอยา่งดีจากตลาดกลุ่มครอบครวั 
(family) ทำาให้ตลาดกลุ่มนี้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการจึงได้เปลี่ยนกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายจากเดิมทีเ่ป็นกลุ่มดูงานและกรุป๊ทวัรม์าเป็นกลุ่มครอบครวัแทน (ใหค้วามสำาคัญกบัลูกค้า
กลุ่มครอบครัวมากขึ้น) ซ่ึงทำาให้ต้องปรับการจำากัดจำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
จากอย่างน้อยต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  
3 คน และได้ปรับเพ่ิมราคาเป็น 350 บาท/คน เพ่ือให้สามารถดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวได้โดย 
ไม่ขาดทุน

4.3.2 ต่�นที่นุของกิจักรรมีท่ี่�ม่ีการดำาเนินงานต่ามีแนวที่างการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบ

1) กิจกรรมการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง

การผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงในกรณีที่รับซื้อข้าวเปลือกจากเครือข่ายผู้ปลูกข้าว
แบบเกษตรอินทรีย์ (ประมาณปีละ 3 ตัน) มาสีแล้วบรรจุเป็นข้าวสารถุงขนาด 1 กิโลกรัม/ถุง  
ผูป้ระกอบการจะรบัซ้ือขา้วเปลือกในราคาไม่เกนิ 20 บาท/กโิลกรมั แล้วนำามาสใีนแตล่ะครัง้ประมาณ 
500 กิโลกรัม หรือคิดเป็นข้าวสารประมาณ 300-330 กิโลกรัม12 หรือประมาณ 300-330 ถุง  
(ไม่ทราบตน้ทนุการสขีา้ว เนือ่งจากไม่เคยมีการบนัทกึ แตจ่ากการประมาณโดยอ้างอิงขอ้มูลตน้ทนุ
การสขีา้วด้วยเครือ่งสขีา้วชมุชนขนาดเลก็ของ สวทช.13 พบวา่ มีตน้ทนุในการสขีา้วแตล่ะครัง้ๆ ละ  
500 กิโลกรัม ประมาณ 300-350 บาท) ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถจำาหน่ายข้าวสารบรรจุถุงได้หมด
ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ดังนั้นในแต่ละเดือนผู้ประกอบการจะมีรายรับจากการขาย
ข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงประมาณ 25,000-30,000 บาท

อย่างไรก็ตาม การท่ีร้านอาหารอินทรีย์มีลูกค้าเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของการท่องเท่ียว 
ในตำาบลออนใต้ ทำาให้ร้านอาหารอินทรีย์ต้องนำาข้าวสารส่วนหน่ึงมาใช้ในการตอบสนองตลาดท่องเท่ียว 
ที่เป็นตลาดกรุ๊ปทัวร์เป็นส่วนใหญ่ โดยในแต่ละวันที่มีกรุ๊ปทัวร์ลง (สัปดาห์หนึ่งมี 4 กลุ่ม กลุ่มละ 
ประมาณ 30 คน) ร้านอาหารต้องใช้ข้าวสารอินทรีย์ประมาณ 10 กิโลกรัม ซึ่งมิได้คิดไว้ในต้นทุน
ของการจำาหน่ายอาหาร (ร้านอาหารแห่งนี้ขายอาหารที่ใช้ข้าวสารอินทรีย์ในระดับราคาเดียวกับ
ตลาดทีไ่ม่ใชข้า้วสารอินทรยี)์ ซ่ึงหากคิดตามราคาขายทีข่ายใหก้บัลูกค้าในเชยีงใหม่ทีอ่ยูท่ีป่ระมาณ 

12 ตามขอ้มูลของกรมส่งเสรมิสหกรณี ์ขา้วเปล่อก 1,000 กิโลกรมั สามารถุสีเปน็ขา้วสารได้ประมาณี 660 กิโลกรมั
13 จากขอ้มูลของ สวทช. พบวา่ ต้นทนุในการสีขา้วเปล่อกเปน็ขา้วสารสำาหรบัเคร่อ่งสีขา้วขนาดเล็กอยูท่ี่ประมาณี 650-700 บาท/ข้าวเปล่อก  
1 ตัน



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

126
80-100 บาท/กิโลกรัม พบว่า ในแต่ละครั้งร้านอาหารแห่งนี้จะต้องแบกรับต้นทุนค่าข้าวอินทรีย์
สูงสุดประมาณ 1,000 บาทต่อครั้ง หรือประมาณเดือนละ 4,000 บาท ขณะเดียวกันการนำา
ขา้วสารอินทรยีม์าใชใ้นรา้นอาหารอินทรยีข์องตนเองทำาใหไ้ม่มีขา้วสารบรรจุถงุทีจ่ะจำาหนา่ยใหก้บั 
ตลาดออนไลน์ จึงเกิดการสูญเสียตลาดเดิมที่เป็นตลาดออนไลน์ ซ่ึงมีลูกค้าเดิมที่ซ้ือข้าวสาร 
อินทรีย์บรรจุถุงเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 40 หรืออาจกล่าวได้ว่า หลังจากที่ผู้ประกอบการ 
รา้นอาหารอินทรยีแ์หง่นีห้นัมามุ่งเนน้ธรุกจิรา้นอาหารอินทรยีม์ากขึน้ โดยเฉพาะตลาดกลุ่มกรุป๊ทวัร ์ 
เพ่ือใหธ้รุกจิรา้นอาหารอินทรยีส์ามารถดำาเนนิการอยูไ่ด้ ทำาใหส้ญูเสยีตลาดขา้วสารอินทรยีบ์รรจถุงุ 
ที่เคยขายไดป้ระมาณ 1.5-2.0 แสนบาท/ป ี(เปน็การประมาณการจากยอดขายที่ยังไม่ไดห้ักต้นทุน
การผลิต)

2) กิจกรรมร้านอาหารอินทรีย์

การประกอบธรุกจิรา้นอาหารอินทรยีมี์ตน้ทนุประมาณรอ้ยละ 70 ของยอดขาย โดยเป็น 
ค่าวัตถุดิบในการผลิตอาหารในส่วนที่ต้องไปซ้ือจากตลาดหรือแหล่งผลิตอ่ืนประมาณร้อยละ 30 
ค่าแรงงานคนงานประมาณร้อยละ 10 ค่าบริหารจัดการประมาณร้อยละ 20 และค่าโสหุ้ยต่างๆ 
ประมาณร้อยละ 10 ทั้งนี้แม้ว่าส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 จะเป็นกำาไรของผู้ประกอบการ แต่ใน
กำาไรดังกล่าวมีต้นทุนค่าข้าวสารอินทรีย์ และพืชผักที่ปลูกเองอยู่ในกำาไร เนื่องจากเป็นผลผลิต
ของทางร้านซึ่งไม่เคยนำามาคิดเป็นต้นทุนในการผลิตอาหาร อย่างไรก็ตาม หากคิดเฉพาะในส่วน 
ของข้าวสารอินทรีย์ที่นำามาใช้ในการประกอบอาหารในร้านอาหารอินทรีย์จะมีต้นทุนประมาณ 
4,000 บาทต่อเดือน แต่ถ้าหากประเมินถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการขายข้าวสารบรรจุถุง  
พบว่า การนำาข้าวสารอินทรีย์มาใช้ในร้านอาหารอินทรีย์ และจากการที่ผู้ประกอบให้ความสำาคัญ
กบัธรุกจิรา้นอาหารอินทรยีเ์พ่ิมขึน้ ทำาใหผ้ลผลติขา้วสารอินทรยีท์ีบ่รรจุถงุเพ่ือจำาหนา่ยเหลือเพียง 
ร้อยละ 40 ดังนั้น หากพิจารณาเฉพาะข้าวสารในส่วนที่ถูกนำามาใช้ในร้านอาหารประมาณปีละ  
1,270 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่ากับ 1,270 X 100 = 127,000 บาท/ปี  
(ดูรายละเอียดของการประมาณการในหัวข้อถัดไป)

สำาหรบัตน้ทนุขา้วสารอินทรยีท์ีใ่ชป้ระกอบอาหาร ซ่ึงรา้นอาหารแหง่นีมี้การใชข้า้วสาร
อินทรยีส์ำาหรบัการประกอบอาหารประมาณ 10 กโิลกรมั/วนั ดังนัน้คิดเป็นตน้ทนุค่าขา้วสารอินทรยี์
ประมาณ 1,000 บาท/วนั ทีมี่การเปิดใหบ้รกิาร โดยผูป้ระกอบการไม่ได้นำาตน้ทนุดังกล่าวมารวมไว ้
ในราคาข้าวที่ขายและในการคำานวณต้นทุนการประกอบการร้านอาหารอินทรีย์ รวมทั้งยังมี 
การจำาหนา่ยอาหารในราคามาตรฐานของรา้นอาหารทัว่ไปไม่ได้มีการกำาหนดราคาทีส่งูขึน้จากการใช ้
วัตถุดิบที่เป็นผลผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

3) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การเพาะปลูกผักของร้านอาหารอินทรีย์ในพ้ืนที่ขนาด 2 งาน ในช่วงเริ่มแรกของ
การทำาสวนผักได้มีการลงทุนในการวางระบบการเกษตรประมาณ 3 แสนบาท และการวางระบบ
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จัดการน้ำาอีก 1 แสนบาท (เป็นเงินลงทุนเริ่มต้นรวม 4 แสนบาท) สำาหรับต้นทุนผันแปรที่ใช้ใน 
แต่ละเดือนเป็นต้นทุนในส่วนของค่าแรงงานประมาณ 3 man-day/สัปดาห์ (คิดเป็นค่าแรงงาน
ประมาณ 6,000 บาท/เดือน) โดยจะเป็นค่าจ้างสำาหรับการปลูกผักร้อยละ 20 ส่วนอีกร้อยละ 80  
เป็นค่าใชจ้า่ยหมุนเวยีนในการปลกูผกั โดยปุ๋ยทีใ่ชใ้นแปลงผกัเป็นปุ๋ยอินทรยีท์ีท่ำาเอง และใชก้ารเกบ็ 
เมล็ดพันธุ์เพ่ือเพาะปลูกในรอบถัดไป ทั้งนี้ในแต่ละเดือนจะมีรายรับจากสวนผักที่คิดเป็นต้นทุน 
การขายอาหารประมาณร้อยละ 20 (แชร์จากต้นทุนค่าอาหาร) ดังน้ันจากยอดขายอาหารก่อนการระบาด 
ของโควดิ-19 ท่ีสามารถขายได้ประมาณ 2 แสนบาท/เดือน รายรบัในสว่นของสวนผกัทีคิ่ดเป็นตน้ทนุ 
การขายอาหารจะอยู่ที่ประมาณ 28,000 บาท/เดือน

4.4 ผู้ลกิารประมาณีกิารต�นิทุนิ-ผู้ลตอบแทนิของกิารจัดำกิาร 
และกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทางกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ

จากข้อมูลรายรับและต้นทุนของกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ที่ร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้
ดำาเนนิการ ซ่ึงมีความเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบใน 2 ประเด็น
สำาคัญคือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการเกษตรแบบอินทรีย์ที่พยายามลดและ
เลิกการใชส้ารเคมีในการผลิต และการขายอาหารเกษตรอินทรยีท์ีพ่ยายามใชว้ตัถดิุบทีม่าจากแปลง
ผักเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตด้วยตนเอง ทำาให้สามารถควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบได้  
สว่นกจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรเป็นกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีอ่ยูบ่นพ้ืนฐานของเกษตรอินทรยี ์
เช่นเดียวกัน โดยกิจกรรมน้ีได้ให้ท้ังความรู้และประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อนักท่องเท่ียว/ผู้มาใช้บริการ  
ดังนัน้เพ่ือใหเ้หน็ถงึตน้ทนุ-ผลตอบแทนของการดำาเนนิกจิกรรมทัง้ 3 กจิกรรม ของรา้นอาหารอินทรยี ์
แห่งนี้ใน พ.ศ. 2562 จึงขอนำาเสนอผลการประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของแต่ละกิจกรรม 
ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

4.4.1 กิจักรรมีการผลิต่ข�าวสารอนิที่รย่่บ์รรจัถุุงุ

การประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของกิจกรรมการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง 
มีข้อสมมติเบื้องต้นของการประมาณการ ดังนี้

1) กำาหนดให้ข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม สีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 660 กิโลกรัม
2) กำาหนดให้ต้นทุนในการสีข้าวสารต่อคร้ังประมาณ 350 บาท โดยสามารถสีข้าวเปลือก 

ในปริมาณครั้งละ 500 กิโลกรัม
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3) การประเมินต้นทุนการผลิตข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง นับเฉพาะต้นทุนข้าวเปลือก 

ค่าสี ค่าถุงบรรจุและค่าสติกเกอร์ เท่านั้น ยังไม่ได้นับรวมต้นทุนอื่นๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าเสื่อม
ของเครือ่งส ีค่าขนสง่ ตน้ทนุการขาย เนือ่งจากผูป้ระกอบการมิได้มีการจดบนัทกึขอ้มูลดังกล่าวไว้

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า พ.ศ. 2562 ผู้ประกอบการรายนี้มีการรับซื้อ
ข้าวเปลือก (อินทรีย์) จากเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่าย จำานวน 1,500 กิโลกรัม โดยรับซื้อในราคา
กิโลกรัมละ 20 บาท คิดเป็นต้นทุนของข้าวเปลือกที่รับซ้ือจากเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายเท่ากับ 
30,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังมีการทำานาอินทรีย์ของตนเอง ซึ่งมีปริมาณข้าวเปลือก
ทีไ่ด้จากทีน่าของตนเองประมาณ 2,000 กโิลกรมั ดังนัน้หากคิดเทยีบเป็นค่าเสยีโอกาสของการนำา
ข้าวเปลือกดังกล่าวมาผลิตเป็นข้าวสารด้วยตนเอง แทนการนำาไปขายที่ระดับราคา 20 บาท/
กิโลกรัม14 จะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสของการนำาข้าวเปลือกดังกล่าวมาผลิตเป็นข้าวสารด้วยตนเอง 
เทา่กบั 40,000 บาท ดังนัน้หากรวมตน้ทนุทัง้สองสว่น พบวา่ พ.ศ. 2562 ผูป้ระกอบการจะมีตน้ทนุ 
ของข้าวเปลือกที่จะนำามาผลิตเป็นข้าวสารประมาณ 70,000 บาท (3,500 กิโลกรัม X 20 บาท/
กิโลกรัม)

สำาหรับต้นทุนในการสีข้าวเปลือกทั้ง 3,500 กิโลกรัม เม่ืออาศัยข้อสมมติข้อที่ 2  
ที่กำาหนดให้การสีข้าวเปลือกแต่ละครั้งสามารถสีได้ครั้งละ 500 กิโลกรัม ดังนั้นจากข้าวเปลือก
ทั้งหมด ผู้ประกอบการจะต้องสีข้าวอย่างน้อยจำานวน 7 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีต้นทุนประมาณ 
350 บาท ซึ่งคิดเป็นต้นทุนรวมทั้งหมด 2,450 บาท (350 บาท/ครั้ง X 7 ครั้ง) ทั้งนี้ จากข้อสมมติ
เบื้องต้นข้อที่ 1 ที่ว่า ในการสีข้าวเปลือก 1 ตัน จะได้ข้าวสารประมาณ 660 กิโลกรัม ดังนั้นจาก
ข้าวเปลือกทั้งหมด 3,500 กิโลกรัม จะทำาให้ได้ข้าวสารประมาณ 2,310 กิโลกรัม ซึ่งสามารถคิด
เทียบเป็นต้นทุนในการสีเพื่อให้ได้ข้าวสาร 1 กิโลกรัม ประมาณ 1.06 บาท/กิโลกรัม15

จากต้นทุนข้าวเปลือก และต้นทุนที่เกิดจากการสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร พบว่า 
ข้าวสาร 1 กิโลกรัม จะมีต้นทุนทั้งสองส่วนรวมกันประมาณ 31.36 บาท เมื่อนำามาบรรจุลงถุง
ขนาด 1 กิโลกรัม ที่มีต้นทุนค่าถุงบรรจุประมาณถุงละ 6 บาท และต้นทุนค่าสติกเกอร์ประมาณ
ถุงละ 5 บาท ทำาให้ข้าวสารอินทรีย์ 1 ถุง จะมีต้นทุนทั้งสี่ส่วนรวมกัน ประมาณถุงละ 42.36 บาท 
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ทำาให้ทราบว่า พ.ศ. 2562 ผู้ประกอบการจำาหน่ายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง
ประมาณรอ้ยละ 45 ของผลผลติขา้วสารท้ังหมด (หรอืประมาณ 1,040 กโิลกรมั) เนือ่งจากมีการนำา
ขา้วสารสว่นหนึง่ (ประมาณ 1,270 กโิลกรมั) มาใชป้ระกอบอาหารในรา้นอาหารอินทรยีข์องตนเอง
ซ่ึงไม่จำาเป็นตอ้งบรรจุถงุ จากขอ้มูลดังกลา่วสามารถประมาณการตน้ทนุค่าถงุบรรจแุละสตกิเกอร์
ได้ประมาณ 11,440 บาท (1,040 ถุง X 11 บาท/ถุง)

14 กำาหนดใหค่้าเสียโอกาสของการนำาขา้วเปล่อกมาผลิตเปน็ขา้วสารด้วยตนเองเท่ากับราคาท่ีรบัซึ่่อ้จากเกษตรกรในเครอ่ขา่ย 
15 รวมต้นทนุค่าสีขา้ว และต้นทนุท่ีเกิดจากการสูญเสียในระหวา่งการสีเปน็ขา้วสาร เชน่ แกลบ ปลายขา้ว รำา เปน็ต้น ประมาณีรอ้ยละ 34 
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สำาหรบัรายรบัของกจิกรรมการผลติขา้วสารอินทรยีบ์รรจถุงุ ประกอบด้วยรายรบั 2 สว่น  

ได้แก่ 1) รายรับจากการจำาหน่ายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง ซ่ึงมีราคาจำาหน่ายเฉล่ียประมาณ 100 บาท/ถุง  
ดังนั้น จากข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงจำานวน 1,040 ถุง จะมีรายรับในส่วนนี้ประมาณ 104,000 บาท  
และ 2) ข้าวสารอินทรีย์ที่ไม่มีการบรรจุถุง ซ่ึงนำามาใช้ในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเอง  
ซ่ึงมีจำานวนประมาณ 1,270 กิโลกรัม ดังนั้นหากคิดเทียบเป็นค่าเสียโอกาสของการนำาข้าวสาร
อินทรีย์ดังกล่าวมาใช้ในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเองแทนการนำาไปบรรจุถุงขายที่ระดับราคา 
100 บาท/กิโลกรัม16 จะมีค่าเสียโอกาสของการนำาข้าวสารอินทรีย์มาใช้ในร้านอาหารอินทรีย์ 
ของตนเองเทา่กบั 127,000 บาท ดังนัน้หากรวมรายรบัทัง้สองสว่น พบวา่ พ.ศ. 2562 ผูป้ระกอบการ 
จะมีรายรับจากข้าวสารอินทรีย์ประมาณ 231,000 บาท คิดเป็นรายรับที่เป็นเงินสดจากการขาย
ข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงประมาณ 104,000 บาท และรายรับที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นค่าเสียโอกาส 
ของการนำาข้าวสารอินทรีย์มาใช้ในร้านอาหารอินทรีย์ของตนเองประมาณ 127,000 บาท

ตารางท่� 4.1 ต�นิทนุิ-ผู้ลตอบแทนิของกิารผู้ลิตข�าวสารอนิิทรย่่บ์รรจถุงุขนิาดำ 1 กิิโลกิรมั พ.ศ. 2562
รายการ ต้นทุน (บาท/ป)ี ผลตอบแทน (บาท/ป)ี

ประมาณีกิารต�นิทุนิ (ประมาณีร�อย่ละ 80 ของราย่รบั) 83,890
1. รบัซึ่่อ้ขา้วเปล่อกจากเกษตรกรในเครอ่ขา่ย (จำานวน 1,500 กิโลกรมัๆ ละ  

20 บาท) 30,000 -

2. ผลผลิตขา้วเปล่อกท่ีปลกูในท่ีนาของตนเอง1/ (จำานวน 2,000 กิโลกรมัๆ ละ  
20 บาท) 40,000 -

3. ค่าสีขา้วเปล่อกเปน็ขา้วสาร (7 ครัง้/ป)ี (ครัง้ละ 350 บาท/ขา้วเปล่อก 
500 กิโลกรมั) 2,450 -

4. ค่าถุงุบรรจ ุ(ประมาณี 1,040 ถุงุ)2/ (ถุงุละประมาณี 6 บาท/ถุงุ) 6,240 -
5. ค่าสติกเกอร ์(ประมาณี 1,040 ถุงุ)2/ (ถุงุละประมาณี 5 บาท/ถุงุ) 5,200 -
ประมาณีกิารราย่รบั 231,000
6. จำาหน่ายเปน็ขา้วสารอนิทรยีบ์รรจถุุงุละ 1 กิโลกรมั (จำานวน 1,040 ถุงุๆ ละ  

100 บาท) - 104,000

7. ค่าเสียโอกาสของการนำาขา้วสารอนิทรยีไ์ปใชใ้นรา้นอาหารอนิทรยีข์อง
ตนเอง (1,270 กิโลกรมั)3/ - 127,000

ผู้ลตอบแทนิสุทธุ ิ(ประมาณีร�อย่ละ 63 ของราย่รบั)4/ 147,110 บาท/ปี
ท่ีมา: วเิคราะหจ์ากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ
หมายเหตุ: 1/ คิดเทียบเปน็ค่าเสียโอกาสของการนำาขา้วเปล่อกมาใชแ้ทนการนำาไปขาย

2/ คิดเฉพาะขา้วสารส่วนท่ีนำาไปขายเท่านัน้ ซึ่ึ่งมปีระมาณี 1,040 กิโลกรมั
3/ คิด ณี ราคาขา้วสารท่ีสามารถุจำาหน่ายได้ ค่อ 100 บาท/กิโลกรมั
4/ ยังไมไ่ด้หกัค่าแรงงาน ค่าเส่่อมของเคร่อ่งสี ค่าขนส่ง ต้นทนุการขาย (ผู้ประกอบการไมส่ามารถุประมาณีการได้)

16 กำาหนดใหค่้าเสียโอกาสของการนำาขา้วสารอนิทรยีม์าใชใ้นรา้นอาหารอนิทรยีข์องตนเองเท่ากับราคาขา้วสารอนิทรยีบ์รรจถุุงุท่ีขาย 
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จากการประมาณการรายรับจากข้าวสารอินทรีย์ทั้งสองส่วน (ทั้งที่เป็นเงินสดและ

ไม่ใช่เงินสด) ที่มีรายรับประมาณ 231,000 บาท เม่ือหักลบกับต้นทุนรวมของการผลิตข้าวสาร
อินทรีย์ที่ 83,890 บาท (คิดเป็นร้อยละ 36 ของรายรับจากการขายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุง) พบว่า 
กจิกรรมการผลิตขา้วสารอินทรยีบ์รรจุถงุจะมีผลตอบแทนสทุธปิระมาณ 147,110 บาท/ปี (คิดเป็น 
ร้อยละ 64 ของรายรับ) หรือประมาณเดือนละ 12,300 บาท (ดูรายละเอียดของผลการคำานวณ
ต้นทุน-ผลตอบแทนได้ในตารางท่ี 4.1) อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนดังกล่าวยังไม่ได้นับรวม 
ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการผลติขา้วสารอินทรยีใ์หก้บัรา้นอาหารอินทรยีข์องตนเอง ซ่ึงทำาใหส้ามารถ
ควบคุมคุณภาพ และปริมาณได้ตามที่ตนเองต้องการ

4.4.2 กิจักรรมีร�านอาหารอนิที่รย่่์

ตารางที ่4.2 เป็นตน้ทุน-ผลตอบแทนของการดำาเนนิงานรา้นอาหารอินทรยี ์พ.ศ. 2562  
ซ่ึงมีรายรบัประมาณเดือนละ 200,000 บาท หรอืประมาณปีละ 2.4 ล้านบาท และจากการสมัภาษณ์
ผู้ประกอบการสามารถประมาณการต้นทุนของร้านอาหารอินทรีย์ได้ประมาณ 1.81 ล้านบาท หรือ
ประมาณรอ้ยละ 70 ของรายรบัทัง้หมด ทัง้นี ้หากไม่นบัรวมตน้ทนุค่าเสยีโอกาสของขา้วสารอินทรยี์
ที่เป็นของตนเองที่มีต้นทุนประมาณ 1.27 แสนบาท (หรือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 7.03 ของ 
ต้นทุนทั้งหมด) พบว่า ต้นทุนค่าวัตถุดิบในการผลิตอาหาร (ไม่นับรวมผักและข้าวสารอินทรีย์
ที่ผลิตด้วยตนเอง) จะเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงสุด ประมาณร้อยละ 42.86 ของต้นทุนทั้งหมด  
รองลงมาได้แก่ ต้นทุนในเรื่องของค่าบริหารจัดการร้านที่มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 28.57 ของ
ต้นทุนทั้งหมด สำาหรับต้นทุนค่าแรงงาน และค่าโสหุ้ยต่างๆ จะมีสัดส่วนเท่ากัน ประมาณร้อยละ 
14.29 ของต้นทุนทั้งหมด

ดังนัน้ จากประมาณการรายรบัของรา้นอาหารอินทรยี ์ทีมี่รายรบัประมาณ 2.4 ลา้นบาท  
เม่ือหกัลบกบัตน้ทนุทีเ่ป็นค่าใชจ้า่ยตา่งๆ (ไม่นบัรวมค่าเสยีโอกาสของการใชข้า้วสารอินทรยีท์ีเ่ป็น
ของตนเอง) ที่มีประมาณ 1.68 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายรับของร้านอาหารอินทรีย์)  
พบวา่ กจิกรรมรา้นอาหารอินทรยีจ์ะมีผลตอบแทนสทุธปิระมาณ 720,000 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของ 
รายรับ) หรือประมาณเดือนละ 60,000 บาท และถ้าหักค่าเสียโอกาสของการใช้ข้าวสารอินทรีย์ที่
เป็นของตนเองพบว่า กิจกรรมร้านอาหารอินทรีย์จะมีผลตอบแทนสุทธิประมาณ 593,000 บาท/ปี  
(คิดเป็นรอ้ยละ 25 ของรายรบั) หรอืประมาณเดือนละ 49,400 บาท (ดูรายละเอียดของผลการคำานวณ 
ต้นทุน-ผลตอบแทนได้ในตารางที่  4.2) อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนดังกล่าวยังไม่ได้ 
นับรวมผลประโยชน์ที่เกิดจากการมีภาพลักษณ์ที่ดีในการตระหนักและคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม  
(หรือความเป็นร้านอาหารอินทรีย์) ขณะที่ในส่วนของต้นทุนยังไม่ได้รวมค่าเสียโอกาสของที่ดิน  
และเงินลงทุนในร้านอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการมิได้มีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ (เป็นการลงทุน 
ที่สะสมมาเรื่อยๆ)
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ตารางท่� 4.2 ต�นิทุนิ-ผู้ลตอบแทนิของร�านิอาหารอนิิทรย่่ ์พ.ศ. 2562

รายการ ต้นทุน (บาท/ป)ี ผลตอบแทน (บาท/ป)ี
ประมาณีกิารต�นิทุนิ (ประมาณีร�อย่ละ 70 ของราย่รบั) 1,807,000
1. ค่าวัตถุุดิบในการผลิตอาหาร (ไม่รวมผักและข้าวท่ีปลูกเอง) 

(ประมาณีรอ้ยละ 30 ของรายรบั) 720,000 -

2. ค่าแรงงาน (ประมาณีรอ้ยละ 10 ของรายรบั) 240,000 -
3. ค่าบรหิารจดัการรา้น (ประมาณีรอ้ยละ 20 ของรายรบั) 480,000 -
4. ค่าโสหุย้ต่างๆ (ประมาณีรอ้ยละ 10 ของรายรบั) 240,000 -
5. ค่าเสียโอกาสของขา้วสารของตนเอง1/ (ประมาณี 1,270 กิโลกรมั  ๆละ  

100 บาท) 127,000 -

ประมาณีกิารราย่รบั 2,400,000
1. รายรบัจากการจำาหน่ายอาหาร (ประมาณีเด่อนละ 200,000 บาท) - 2,400,000

ผู้ลตอบแทนิสุทธุกิิรณ่ียั่งไมห่กัิค่ัาเส่ย่โอกิาสของข�าวสาร
(ประมาณีร�อย่ละ 30 ของราย่รบั) 720,000 บาท/ปี

ผู้ลตอบแทนิสุทธุกิิรณ่ีท่�หกัิค่ัาเส่ย่โอกิาสของข�าวสาร 593,000 บาท/ปี
ท่ีมา: วเิคราะหจ์ากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ
หมายเหตุ: 1/ คิดเทียบเปน็ค่าเสียโอกาสของการนำาขา้วสารอนิทรยีไ์ปจำาหน่าย

4.4.3 กิจักรรมีการท่ี่องเท่ี่�ย่วเชงิเกษต่ร

พ.ศ. 2562 ทีเ่ป็นชว่งกอ่นการระบาดของโควดิ-19 รา้นอาหารอินทรยีแ์หง่นีส้ามารถ
ขายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คิดเป็นรายรับประมาณ 48,000 บาท/เดือน หรือประมาณ 
576,000 บาท/ปี โดยในการดำาเนนิงานของกจิกรรมนีมี้ตน้ทนุทีเ่ป็นเงินสดทีส่ำาคัญอยู ่2 สว่น ได้แก ่
1) ต้นทุนในเรื่องของแรงงานในการดูแลแปลงผัก ที่มีต้นทุนประมาณ 6,000 บาท/เดือน (คิดเป็น
สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 18 ของตน้ทุนทีเ่ป็นเงินสดทัง้หมด) และ 2) ค่าใชจ่้ายในการผลติและการขาย  
ซ่ึงมีต้นทุนประมาณ 28,000 บาท/เดือน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 82 ของต้นทุนที่เป็น
เงินสดทั้งหมด) โดยต้นทุนที่เป็นเงินสดทั้งสองส่วนมีมูลค่ารวมกันประมาณ 34,000 บาท/เดือน 
หรือประมาณ 408,000 บาท/ปี (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายรับ)

อย่างไรก็ตาม ในการดำาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ประกอบการได้มี 
การลงทุนในระบบการผลิตประมาณ 4 แสนบาท โดยเป็นการวางระบบการผลิตทางการเกษตร
ประมาณ 3 แสนบาท และการวางระบบจัดการน้ำา 1 แสนบาท ซึง่เม่ือคิดเป็นค่าเสือ่มราคาของระบบ 
การผลิตที่กำาหนดให้มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ระบบการผลิตทางเกษตรที่ผู้ประกอบการ
ลงทุนจะมีค่าเสื่อมราคาประมาณ 40,000 บาท/ปี (เป็นต้นทุนที่มิใช่เงินสด)

ดังนั้น เมื่อนำาต้นทุนเงินสดทั้งหมด ใน พ.ศ. 2562 ซึ่งร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้จะมี
ต้นทุนเงินสดของการดำาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประมาณ 408,000 บาท หักลบออก
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จากรายรับที่ได้จากการขายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีรายรับประมาณ 576,000 บาท  
พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะมีผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดประมาณ  
168,000 บาท หรือประมาณเดือนละ 14,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายรับ) และหากนำา 
ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดดังกล่าวไปหักลบด้วยค่าเสื่อมราคาของระบบการผลิตที่มี
ประมาณปีละ 40,000 บาท พบวา่ กจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรจะมีผลตอบแทนสทุธปิระมาณ 
128,000 บาท/ปี (คิดเป็นรอ้ยละ 22 ของรายรบั) หรอืประมาณเดือนละ 11,000 บาท (ดูรายละเอียด 
ของผลการคำานวณต้นทุน-ผลตอบแทนได้ในตารางที่ 4.3) อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนดังกล่าว
ยังไม่ได้นับรวมผลประโยชน์ต่อเนื่อง จากการที่ร้านอาหารอินทรีย์สามารถขายอาหารได้หลังจาก
ที่ลูกค้ามาใช้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงการที่พืชผักบางส่วนของสวนถูก
นำาไปใช้ในการประกอบอาหารของร้านอาหารอินทรีย์ ขณะที่ในส่วนของต้นทุนยังไม่ได้นับรวม 
ค่าเสียโอกาสของที่ดินที่ใช้ในการทำาสวนอินทรีย์ (2 งาน)

ตารางท่� 4.3 ต�นิทุนิ-ผู้ลตอบแทนิของกิิจกิรรมกิารท่องเท่�ย่วเชงิเกิษตร พ.ศ. 2562

รายการ ต้นทุน 
(บาท/เดือน)

ผลตอบแทน
(บาท/เดือน)

ประมาณีกิารต�นิทุนิ (ประมาณีร�อย่ละ 70 ของราย่รบั) 34,000
1. ค่าแรงงานในการดแูลแปลงผัก 6,000 -
2. ค่าใชจ้า่ยในการผลิตและการขาย 28,000 -
ประมาณีกิารราย่รบั 48,000
1. ขายกิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิเกษตร - 48,000

ผู้ลตอบแทนิสุทธุ ิ(ประมาณีร�อย่ละ 30 ของราย่รบั)4/ 14,000 บาท/เดืำอนิ
ค่าเส่่อมราคาของระบบการผลิต เชน่ ระบบน�า ระบบไฟฟา้
แบบโซึ่ล่าเชลล ์เคร่อ่งจกัรอปุกรณี ์ฯลฯ (ไมนั่บรวมท่ีดิน)1/ 40,000 บาท/ปี

ผู้ลตอบแทนิสุทธุหิลังจากิหกัิค่ัาเสื�อมราคัา 128,000 บาท/ป ีหรอื 11,000 บาท/เดืำอนิ
ท่ีมา: วเิคราะหจ์ากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ
หมายเหตุ: 1/ ลงทนุประมาณี 400,000 บาท คิดท่ี 10 ปี

จากผลการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของทั้ง 3 กิจกรรม พบว่า พ.ศ. 2562  
รา้นอาหารอินทรยีแ์หง่นีจ้ะได้รบัผลตอบแทนสทุธจิากการดำาเนนิกจิกรรมทัง้ 3 กจิกรรม ประมาณ 
868,100 บาท/ปี หรือประมาณ 72,300 บาท/เดือน โดยร้านอาหารอินทรีย์เป็นกิจกรรมที่ให้ 
ผลตอบแทนสุทธิสูงสุด โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 68 ของผลตอบแทนสุทธิทั้งหมด รองลงมา
ได้แก ่กจิกรรมการขายขา้วสารอินทรยีบ์รรจุถงุ ทีมี่ผลตอบแทนสทุธใินสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 17 ของ 
ผลตอบแทนสุทธิทั้งหมด สำาหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีผลตอบแทนสุทธิในสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 15 ของผลตอบแทนสุทธิทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนการลงทุน 



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

133
(return on investment: ROI) พบว่า กิจกรรมการขายข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงเป็นกิจกรรมที่มี
อัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกิจกรรมที่มีอัตรา 
ผลตอบแทนการลงทนต่ำาสุด และหากพิจารณาในภาพรวมท้ังสามกิจกรรมพบว่า กิจกรรมท้ัง 3 กิจกรรม  
มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนเพียง 0.37 หมายความว่า กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม สามารถสร้าง 
ผลตอบแทนได้ประมาณ 0.37 บาท จากการลงทุน 1 บาท (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4.4)

ตารางท่� 4.4 ต�นิทุนิ-ผู้ลตอบแทนิของทัง้ 3 กิิจกิรรม พ.ศ. 2562
หน่วย: บาท/ปี

กิจกรรม ต้นทุน รายรบั ผลตอบแทน ROI1/

1. การขายขา้วสารอนิทรยีบ์รรจถุุงุ 1 กิโลกรมั 83,900 231,000 147,100 1.75
2. รา้นอาหารอนิทรยี์ 1,807,000 2,400,000 593,000 0.33
3. กิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิเกษตร 448,000 576,000 128,000 0.29

รวมทัง้ 3 กิิจกิรรม 2,338,000 3,207,000 868,100 0.37
ท่ีมา: วเิคราะหจ์ากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ
หมายเหตุ: 1/ ROI = return on investment (อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ)

4.5 ข�อเสนิอแนิะและคัวามคิัดำเหน็ิต่อกิารจดัำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิ 
ตามแนิวทางกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ

ในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้ มีหลายปัจจัยที่จะช่วย
ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบอินทรีย์ ซ่ึงมีการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทาง
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบประสบความสำาเร็จ โดยเฉพาะคุณสมบัติของเจ้าของกิจการหรือ 
ผู้ประกอบการ ที่ต้องเป็นผู้ที่มีแผนในการดำาเนินงาน (เป้าหมาย) ที่ชัดเจน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำาคัญ 
ทีมี่น้ำาหนกัสงูถงึรอ้ยละ 80 สว่นอีกรอ้ยละ 20 เป็นการผลักดันและสนบัสนนุของภาครฐั นอกจากนี ้ 
จะต้องมีชุมชนหรือคนในชุมชนเข้าร่วม และต้องมีการกระจายผลประโยชน์ภายในชุมชนด้วย

การดำาเนนิธรุกจิภายในชมุชนตอ้งไม่โดดเด่น แตต่อ้งกลมกลนืไปกบัชมุชน พยายาม
สร้างเครือข่ายโดยแลกกับสถานที่ในการจำาหน่ายสินค้าและบริการ (ขายพร้อมๆ กันทั้งหมู่บ้าน) 
สำาหรับการทำาธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนต้องมีคนในชุมชนเป็นกำาลังสำาคัญ และต้องแสดงให้เห็นถึง
การกระจายของผลประโยชน์ภายในชุมชน ส่วนการป้องกันนักลงทุนจากภายนอกนั้นไม่สามารถ
ทำาได้ แต่ต้องมีตลาดเป็นของตนเอง (ต้องทำาตลาดได้เอง) โดยต้องพยายามทำาการตลาดเชิงรุก 
ทีท่ำาใหธ้รุกจิมีตลาดเป็นของตนเอง เชน่ หนว่ยงานราชการ (ซ่ึงเป็นตลาดดูงาน และมักมีโครงการ
ที่อาจเชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชนได้) และสามารถเชื่อมต่อไปยังบริษัท organizer (B2B) รวมถึง
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สามารถเพ่ิมเติมเป็น B2C ได้ แต่ธุรกิจต้องมีทีมทำางานหรือหลังบ้านที่มีความพร้อม ทั้งนี้
ปัญหาที่ธุรกิจไม่สามารถข้ามจาก B2B ไป B2C คือ ไม่มี operators ที่ดี ที่สามารถพึ่งพาได้  
มีผู้นำาที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ ดังนั้น operator จึงเป็นปัจจัยสำาคัญในบริหารจัดการและ 
ตอ้งเสยีสละ นอกจากนี ้หนว่ยงานทางวชิาการกมี็ความสำาคัญในเรือ่งของการเตมิความรูเ้กีย่วกบั  
product technology รวมถึงการที่ต้องให้ความสำาคัญกับการดูแลกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชนที่ต้อง
มาร่วมมือกัน เนื่องจาก empower สำาคัญคือ ต้องมีคนรุ่นใหม่ในชุมชนที่เข้ามาขับเคล่ือนและ
ทำางานร่วมกัน

สำาหรับปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงาน คือ ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาดำาเนิน
ธุรกิจในลักษณะนี้ต้องมีความอดทน อาจต้องมองข้ามผลตอบแทนทางธุรกิจในระยะเริ่มต้นหรือ 
ในระยะสั้น (ต้องมองภาพในระยะยาว หรือมีวิสัยทัศน์ในระยะยาว) เนื่องจาก การทำาการเกษตร  
(โดยเฉพาะเกษตรอินทรยี)์ เป็นการลงทนุกบัตนเองและครอบครวั ซ่ึงตอ้งสรา้งเครอืขา่ยทีเ่กือ้หนนุ
และสนบัสนนุซ่ึงกนัและกนั ไม่ควรดำาเนนิธรุกจิในลักษณะของการหาอุปสงค์ (demand) แล้วมาผลิต 
(supply) นอกจากนี้ ยังต้องมีการวางระบบเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การจัดซื้อ  
บัญชี ที่ส่งเสริมการทำาธุรกิจ มีการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับตัวเกษตรกร  
และควรมีการวางระบบต้ังแต่เร่ิมต้นดำาเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการควรมีลักษณะท่ีเป็นเกษตรกรท่ีแท้จริง  
ไม่ใช่นักลงทุนทางด้านการเกษตรที่มาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากชุมชน

นอกจากนี้ สำาหรับชาวบ้านทั่วไปมักขาดการมองในเรื่องของการตลาด เมื่อมีการจัด
กิจกรรมหรือผลิตสินค้าใดๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ชาวบ้านมักมองแต่ว่าเมื่อไหร ่
จะมีคนมาซ้ือหรือใช้บริการ ในขณะท่ีหลักการเบ้ืองต้นของการทำาการตลาดเชิงรุกคือ ลูกค้าอยู่ตรงไหน 
ให้ไปที่นั่น ต้องมองหาตลาดอยู่เสมอ ต้องลองตลาดจริงๆ อยู่เสมอ ต้องมองหาลูกค้าเป้าหมาย
ให้ได้

สำาหรับสิ่งที่ภาครัฐควรทำา คือ การให้องค์ความรู้พร้อมกับเครื่องมือที่ใช้กับ 
องค์ความรู้นั้นๆ (ต้องไม่ให้องค์ความรู้อย่างเดียว) ภาครัฐต้องมองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มิใช่ 
กลุม่เป้าหมายปกต ิตอ้งเลือกกลุม่ท่ีสนใจจรงิๆ ทีต่อ้งมองไปทีก่ารทำางานเชงิประจกัษ ์หรอืมองที่
กลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการจรงิๆ โดยการมองหา core operators ในชมุชนทอ้งถิน่ทีมี่ความสามารถ 
ทั้งนี้ยังต้องมีผู้นำา/แกนนำาในการพัฒนาภายในชุมชนที่มีความเสียสละด้วย 
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บทท่� 5

กิรณ่ีศึกิษาชมุชนิท่องเท่�ย่ว 
(ถนินิคันิเดิำนิเชย่่งคัานิ)

บทน้ีเป็นการนำาเสนอกรณีศึกษาการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบในกรณีของชุมชนท่องเท่ียวที่เป็นกรณีของถนนคนเดินเชียงคานที่ซึ่งเป็น 
จุดหมายปลายทางด้านการทอ่งเทีย่วทีมี่ชือ่เสยีงของจังหวัดเลย และเป็นพ้ืนทีท่ีมี่ทัง้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลตำาบล) ภาคธุรกิจ (ท่ีพักแรม) และชุมชน (รวมท้ังวิสาหกิจชุมชน) ท่ีมีความเก่ียวข้อง 
กับการท่องเที่ยวทั้งหมด โดยในการนำาเสนอมีทั้งส่วนที่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับชุมชนท่องเที่ยว (ถนนคนเดินเชียงคาน) 
และแกนนำาในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ของชุมชนในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากรายงานการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รายงานและข้อมูลของเทศบาลตำาบลเชียงคานและขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยแบ่งเนื้อหาของการนำาเสนอออกเป็น 4 ส่วนหลัก  
ส่วนแรกเป็นการนำาเสนอสถานการณ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน  
เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เข้าข่ายของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
และเห็นถึงสถานการณ์และแนวโน้มของการท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน ส่วนที่สอง
เป็นการนำาเสนอถึงการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ
เทศบาลตำาบลเชียงคาน โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวบริเวณ
ถนนคนเดินเชียงคาน ซึ่งได้มีการนำาเสนอถึงผลการประมาณการขยะจากการท่องเที่ยว และภาระ
งบประมาณที่เทศบาลฯ จำาเป็นต้องแบกรับจากการจัดการขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวในบริเวณ 
ดังกล่าว1 สำาหรับส่วนที่สามเป็นการนำาเสนอถึงการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทาง 
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของธรุกจิทีพั่กแรม ซ่ึงครอบคลมุทีพั่กแรม 4 รปูแบบ ทีมี่ใหบ้รกิารใน
บรเิวณถนนคนเดินเชยีงคาน ได้แก ่โฮมสเตย ์เกสตเ์ฮาสท์ีเ่ป็นบา้นไม้เกา่ เกสตเ์ฮ้าสท์ีเ่ป็นบา้นไม้ 
ที่ก่อสร้างใหม่ และโรงแรมประเภทบูติกโฮเทล โดยในกรณีของธุรกิจโรงแรมประเภทบูติกโฮเทล 

1 เปน็การประมาณีการโดยใชข้อ้มูลการจดัเก็บขยะของเทศึบาลตำาบลเชยีงคาน พ.ศึ. 2562
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ซ่ึงมีประสบการณ์ในการจัดการและการดำาเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้มาตรฐานโรงแรมสีเขียว 
(green hotel)2 เนื่องจากมีข้อมูลเพียงพอ จึงสามารถนำามาประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของ 
การจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในด้านต่างๆ คือ  
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำาอย่างประหยัด การจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม และ
การดูแลและอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่า ให้ออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน (monetary term)  
ส่วนสุดท้ายเป็นการนำาเสนอถึงการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบริเวณถนนเดินเชียงคาน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านต้นหล้าและชุมชนวัดป่าใต้ ดังมีรายละเอียดในแต่ละส่วนพอสังเขปดังนี้

5.1 สถานิกิารณีแ์ละกิิจกิรรมกิารท่องเท่�ย่วบรเิวณีถนินิคันิเดิำนิ
เชย่่งคัานิ

ชุมชนท่องเท่ียวที่เป็นกรณีศึกษาในบทนี้ ได้แก่ ชุมชนบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน 
(เป็นถนนริมโขง หรือที่รู้จักในนาม “ถนนวัฒนธรรมริมโขง”) ซ่ึงอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาล
ตำาบลเชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคานเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญของจังหวัดเลยที่เป็น 
พ้ืนที่ พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ พิเศษเพ่ือ 
การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (อพท.) เป็นหนึง่ในเมืองตอ้งหา้มพลาดของกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
และเปน็หนึ่งในสถานที่ทอ่งเทีย่วสำาคญัทีก่ารทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) แนะนำาใหไ้ปเยอืน
เม่ือไปทอ่งเทีย่วจงัหวดัเลย ถนนคนเดินเชยีงคานมีมรดกสำาคัญทีมี่ศกัยภาพทางด้านการทอ่งเทีย่ว3 
ได้แก ่1) มรดกทางวัฒนธรรมประเพณทีีมี่เสนห่ ์เชน่ การแตง่กาย การใสบ่าตรขา้วเหนยีว พิธกีรรม 
ผาสาดลอยเคราะห ์เป็นตน้ และ 2) มรดกบา้นไม้เกา่ทีมี่ชวีติ ทีส่ามารถชว่ยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกจิได้  
(จากการสำารวจเม่ือ พ.ศ. 2552 พบว่า บริเวณถนนริมโขงมีบ้านไม้เก่าประมาณ 616 หลัง4 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีการสำารวจใหม่) บ้านโบราณและอาคารไม้เก่าบริเวณถนนคนเดิน 
เชียงคานเป็นศิลปะด้ังเดิมแบบล้านนาผสมล้านช้างที่มีความเก่าแก่กว่า 100 ปี ตั้งเรียงราย
ตลอดริมฝั่งแม่น้ำาโขงกว่า 2 กิโลเมตร (ลักษณะสิ่งปลูกสร้างในชุมชนมักจะอยู่ในรูปแบบของ
บ้านไม้เก่าที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำาโขง ซ่ึงผสานไปกับความเป็นสมัยใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของ

2 ผ่านการรบัรองมาตรฐานโรงแรมสีเขยีวระดับเงนิ (Green Hotel Silver Class) พ.ศึ. 2563
3 ในพ้่นท่ีเทศึบาลตำาบลเชียงคานจะมีถุนนคนเดินเป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีสำาคัญ และมีอตัราของผู้มาเย่อนซึ่�าในสัดส่วนท่ีสูง (สอบถุามจาก
สถุานท่ีพักแรม) เน่่องจาก บรเิวณีรอบๆ เชยีงคานมีสถุานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และในการมาเย่อนถุนนคนเดินโดยส่วนมากผู้มาเย่อน
จะมวีตัถุปุระสงคเ์พ่่อพักผ่อนและใชช้วีติแบบ slow life
4 ชมุชนบรเิวณีถุนนรมิโขงในอดีตเปน็บา้นไมแ้ละโกดังเก็บของ เน่่องจากเดิมมกีารค้าขายกับประเทศึเพ่่อนบา้น (สปป. ลาว)
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เมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี) ชุมชนยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กอปรกับมีทิวทัศน์ที่
สวยงามของริมฝั่งแม่น้ำาโขงจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจาก 
พื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือกันของคนในชุมชนในการปฏิบัติ
ตามธรรมนูญเชียงคาน (ใช้กติกาสังคมในการกำากับดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย)  
จึงทำาให้บริเวณถนนคนเดินริมน้ำาโขงเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ไม่มีคาเฟ่-บาร์เบียร์ มีความสะอาด  
มีความปลอดภัย และมีความเงียบสงบหลังเวลา 22.00 น. ของทุกวัน

นอกจากบ้านไม้เก่าแก่โบราณแล้ว บริเวณถนนคนเดินเชียงคานยังมีร้านจำาหน่าย
อาหารและสินค้าที่หลากหลาย เช่น สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น เสื้อผ้า ของที่ระลึก 
เป็นตน้ ซ่ึงมีจุดเด่นในด้านสนิค้าทีมี่การนำาศลิปะทอ้งถิน่เขา้มาประยกุตใ์ช ้เชน่ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ  
และเหมาะกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก รวมทั้งยังมีร้านกาแฟขนาดเล็กที่น่ารักและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว รวมถึงอัธยาศัยท่ีดีของผู้คนในพ้ืนที่ โดยผู้มาเยือนสามารถเดินชมบ้านไม้โบราณ 
สองฟากฝั่งถนนท่ีมีระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ซ่ึงบรรยากาศในวันธรรมดาจะมีความเงียบสงบ 
(โดยเฉพาะในตอนกลางวันของทุกวัน) แต่มีบรรยากาศที่ครึกครื้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือ
วันหยุดยาว (เนื่องจากมีผู้มาเยือนจำานวนมาก) นอกจากนี้ ในบริเวณถนนคนเดินยังมีบ้านเรือน
หลายแห่งถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก5สำาหรับรองรับจำานวน 
ผูม้าเยอืนทีเ่พ่ิมมากขึน้นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2552 และในชว่งเชา้ของทกุวนัยงัมีกจิกรรมทำาบญุใสบ่าตร
ข้าวเหนียวที่เป็นประเพณีพื้นถิ่นบนถนนคนเดินเส้นนี6้

การพัฒนาและฟ้ืนฟูถนนริมโขงของเชียงคานเริ่มต้นจากการส่งเมือง (ถนนริมโขง) 
เข้าประกวดในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนไทย (ด้านวัฒนธรรมชุมชน) เม่ือประมาณ 
พ.ศ. 25527 โดยเป็นการนำาเสนอในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และมีเป้าหมายเพ่ือต้องการ
อนุรักษ์เมืองและบ้านไม้เก่า ซ่ึงในการพัฒนาเมืองเก่าเชียงคานได้ใช้เวลาวางแผนและเตรียมตัว 
อยู่ประมาณ 2 ปี ซ่ึงหลังจากเทศบาลตำาบลเชียงคานได้มีการจัดงานฉลอง “100 ปี เชียงคาน  
เมืองโบราณริมฝั่งโขง” เม่ือปลาย พ.ศ. 2552 ที่ถือได้ว่าเป็นงานเทศกาลที่เปิดตัวถนนริมโขง
เชยีงคานในฐานะของสถานทีท่อ่งเทีย่วทางวฒันธรรมและวถิชีวิีต ทำาใหถ้นนรมิโขงเป็นทีรู่จั้กมากขึน้  
มีคนเดินทางมาเยือนและถ่ายรูปเป็นจำานวนมาก รวมถึงมีการแนะนำาหรือบอกต่อให้ผู้อื่นเดินทาง 
มาเยือนด้วย จนเกิดเป็นกระแสนิยมจากการ post ภาพบ้านไม้เก่าในสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้  
จากการที่เชียงคานได้รับการกล่าวถึงในสื่อออนไลน์ต่างๆ และด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ 

5 บรเิวณีถุนนคนเดินเชยีงคานมธีีรุกิจท่ีพักแรมประมาณีรอ้ยละ 60-70 ขณีะท่ีรา้นอาหารและรา้นขายของท่ีระลึกมน้ีอย ส่วนใหญ่เปน็
แผงลอยเน่่องจาก คนไทยนิยมซึ่่อ้และเดินทานมากกวา่ท่ีจะนัง่กินในรา้น และนิยมเล่อกซึ่่อ้ของท่ีระลึกตามรา้นแผงลอยมากกวา่เดินเขา้ไป
ในรา้นขายของ
6 กิจกรรมใส่บาตรขา้วเหนียวเปน็หน่ึงในกิจกรรมประกอบการเสนอเพ่่อเปน็ 1 ใน 100 เมอ่ง ท่ีเปน็แหล่งท่องเท่ียวท่ีมคีวามยัง่ยน่ระดับโลก  
พ.ศึ. 2563
7 พ.ศึ. 2552 โครงการวฒันธีรรมไทยสายใจชมุชนวดัศึรคีนุเมอ่ง ต.เชยีงคาน ได้รบัคัดเล่อกใหเ้ปน็โครงการดีเด่นระดับภัมูภิัาคประจำาป ี
งบประมาณี 2552 ของสำานักงานคณีะกรรมการวฒันธีรรมแหง่ชาติ
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มาเยอืนทีไ่ม่สงูจนเกนิไป (เทศบาลตำาบลเชยีงคานประเมินไวท้ี ่2,500 บาท/คน/ทรปิ ซ่ึงสอดคล้อง
กับข้อมูลที่ได้จากการสำารวจในการศึกษานี้) ทำาให้ถนนคนเดินเชียงคานกลายมาเป็นสถานที่ 
ท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมของกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในเขตเทศบาล 
ตำาบลเชียงคานที่มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 2.7 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ในช่วง พ.ศ. 2556-2559 
เชยีงคานตอ้งรองรบัผูม้าเยอืนในแตล่ะปีสงูถงึ 6-7 แสนคน และเพ่ิมเป็นมากกวา่ 1 ล้านคน ตัง้แต ่
พ.ศ. 2562 ขณะที ่พ.ศ. 2563 แม้ว่าจะมีการระบาดของโควดิ-19 แตใ่นชว่งทีส่ถานการณก์ารระบาด
คล่ีคลายระหวา่งเดือนกนัยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พบวา่ เชยีงคานมีผูม้าเยอืนชาวไทยสงูถงึ 
เกือบ 1 ล้านคน (เฉลี่ยเดือนละมากกว่า 3 แสนคน) ทำาให้ในภาพรวมของ พ.ศ. 2563 มีผู้มาเยือน 
เชียงคานสูงถึง 1.9 ล้านคน และสามารถสร้างรายได้สูงถึง 4.87 พันล้านบาท (ภาพที่ 5.1)

ภาพท่� 5.1 จำานิวนิและราย่รบัจากินัิกิท่องเท่�ย่วท่�มาเยื่อนิเชย่่งคัานิ พ.ศ. 2554-2563

ท่ีมา: ขอ้มูลจาก http://www.chiangkhan.info/home/
หมายเหตุ: พ.ศึ. 2554-2557 ไมม่กีารรายงานขอ้มูลรายรบั

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ภาพของการท่องเที่ยวเชียงคานจึงเป็นภาพของถนนคนเดินที่
มิใชมี่เพียงบา้นไม้เกา่ แตคุ่ณค่าของการมาท่องเทีย่วเชยีงคานอยูท่ีบ่รรยากาศของถนนคนเดินทีซ่ึ่ง
มีบ้านไม้เก่าเป็นองค์ประกอบหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้มาเยือนที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้คุณค่า
กบัการอนรุกัษบ์า้นไม้เกา่ โดยเฉพาะคนในชนบทเนือ่งจากเป็นสิง่ทีพ่บเหน็ได้ทัว่ไป จึงไม่ได้มีอะไร
ที่แปลกไปจากชีวิตปัจจุบัน ในขณะที่คนกรุงเทพฯ หรือคนในเมืองจะโหยหาบ้านไม้เก่ามากกว่า 
นอกจากบรรยากาศของถนนคนเดินและบ้านไม้เก่าแล้ว อุปนิสัยของคนเชียงคานก็เป็นอีกหนึ่ง 
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สิ่งดึงดูดใจที่มีศักยภาพมากที่สุด หรือถือได้ว่าเป็น factor endowment ที่สำาคัญของเชียงคาน  
โดยคนเชยีงคานเป็นคนทีอ่บอุ่น อยากแบง่ปัน เอ้ือเฟ้ือตอ่ผูม้าเยอืน ซ่ึงเป็นวถิชีวีติทีเ่ป็นอัตลักษณ์
ที่แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า คนเชียงคานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำาคัญ
ทีส่ดุของการทอ่งเทีย่วบรเิวณถนนคนเดินเชยีงคาน นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ในเชยีงคาน
ยังเป็นคนในพ้ืนที่ที่เป็นผู้สูงอายุวัยเกษียณมากกว่าผู้ลงทุนจากนอกพ้ืนที่ จึงให้ความสำาคัญกับ 
การพัฒนาเมืองเชยีงคานใหเ้ป็นเมืองนา่อยูใ่นอันดับแรกแทนการพัฒนาการทอ่งเทีย่วโดยมุ่งหวงั
แต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ

จากข้อมลูสถติินักทอ่งเที่ยวของเชียงคานที่เกบ็รวบรวมโดยเทศบาลตำาบลเชียงคาน 
พบว่า พ.ศ. 2562 เชยีงคานมีนกัทอ่งเทีย่วมาเยอืนประมาณ 1.11 ล้านคน เพ่ิมขึน้จาก พ.ศ. 2558  
ที่มีจำานวนประมาณ 6.30 แสนคน ในอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 15.11 ต่อปี โดยในช่วง 
พ.ศ. 2558-2562 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงคานกว่าร้อยละ 95 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย  
และประเมินว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะมีการใช้จ่ายประมาณ 1,500-2,500 บาท/คน/ทริป ทำาให้ 
พ.ศ. 2562 เชียงคานมีรายรับจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประมาณ 2,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  
พ.ศ. 2558 ทีมี่จำานวนประมาณ 944 ลา้นบาท หรอืเพ่ิมขึน้ประมาณรอ้ยละ 30.80 ตอ่ปี (ภาพที ่5.2ก)  
ทั้งนี้หากพิจารณาภาพที่ 5.2ข พบว่า การมาเยือนเชียงคานของนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็น 
ชาวไทยและชาวต่างชาติมีความเป็นฤดูกาลสูงมาก (มีค่าดัชนี GINI มากกว่า 0.4) โดยในช่วง
เดือนพฤศจิกายน-กมุภาพันธ ์(4 เดือน) เป็นชว่งฤดูทอ่งเทีย่วของเชยีงคาน สว่นชว่งระหว่างเดือน
มีนาคม-ตุลาคม (8 เดือน) เป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวของเชียงคาน

ภาพท่� 5.2 สถิตินัิกิท่องเท่�ย่วของเชย่่งคัานิ พ.ศ. 2558-2562

ท่ีมา: ขอ้มูลจาก http://www.chiangkhan.info/home/
หมายเหตุ: ค่าดัชนีความเปน็ฤดกูาลเปน็ค่าเฉลีย่ระหวา่ง พ.ศึ. 2558-2562
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5.2 กิารจดัำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทางกิารท่องเท่�ย่ว

อย่่างรบัผิู้ดำชอบของเทศบาลตำาบลเชย่่งคัานิ

ถนนคนเดินเชียงคานอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำาบลเชียงคาน ซึ่งนอกจาก 
ถนนคนเดินแลว้ ในพ้ืนทีร่บัผดิชอบของเทศบาลตำาบลเชยีงคาน (ครอบคลุมพ้ืนที ่2.7 ตารางกโิลเมตร) 
ยังมีชุมชนในเขตปกครองทั้งหมดจำานวน 9 แห่ง สำาหรับความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่  
พบวา่ พ.ศ. 2562 มีจำานวนครวัเรอืนทัง้สิน้ 2,701 ครวัเรอืน และมีประชากรรวมทัง้หมด 5,406 คน8  
คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนท่ีเฉล่ียประมาณ 2,000 คน/ตารางกิโลเมตร ในพ้ืนที่ 
เทศบาลฯ มีโรงแรมจำานวน 5 แหง่ ทีพั่ก/โฮมสเตยจ์ำานวน 217 แหง่ และมีรา้นอาหารจำานวน 50 แหง่  
ประชากรในเทศบาลฯ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำานาและมีบางส่วน
ประกอบอาชีพประมง (เทศบาลตำาบลเชียงคาน, 2563)

สำาหรบัการนำาเสนอถงึการจัดการและการดำาเนนิงานของเทศบาลฯ จะนำาเสนอเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเท่านั้น โดยแบ่งการนำาเสนอออกเป็น  
3 หวัขอ้ยอ่ยทีส่ำาคัญ ได้แก ่การจดัการและการดำาเนนิงานเกีย่วกบัชมุชน ขยะ และโครงสรา้งพ้ืนฐาน  
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อย่อยพอสังเขปดังนี้

5.2.1 การจัดัการและการดำาเนินงานเก่�ย่วกับชมุีชน

ชมุชนบา้นไม้เกา่บรเิวณถนนคนเดิน (โซนการทอ่งเทีย่ว) ถอืเป็นชมุชนทีมี่ความสำาคัญ 
ต่อการท่องเที่ยวของเชียงคานมาก และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยว 
ที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงคาน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพลักษณ์
ของการท่องเที่ยวเชียงคาน เทศบาลฯ ได้มีการจัดการโดยแบ่งพ้ืนที่บริเวณถนนคนเดินออกเป็น  
3 โซนหลัก ได้แก่ โซนอนุรักษ์ (จากซอย 0-5) โซนบ้านไม้เก่า (จากซอย 5-19) และโซนสุขภาพ 
(จากซอย 19 ไปจนถึงเขตที่ติดกับ อบต. เชียงคาน) ซึ่งนอกจากถนนคนเดินริมโขงแล้ว ในพื้นที่
เขตเทศบาลตำาบลเชยีงคานยงัมีสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ำาคัญอ่ืนๆ อีกหลายแหง่ เชน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
ประเภทศิลปกรรมที่วัดศรีคุนเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านเชียงคาน หมู่ 1 ตำาบลเชียงคาน สวนสุขภาพ 
เฉลิมพระเกียรติสำาหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นต้น

การดำาเนินงานด้านการท่องเท่ียวของเทศบาลฯ จะเน้นการบูรณาการและการมี 
สว่นรว่มในการบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่วกบัชมุชน กล่าวคือ ชมุชนจะเป็นผูอ้อกแบบการทอ่งเทีย่ว
เป็นหลักโดยมีเทศบาลฯ เป็นผู้วิเคราะห์ สนับสนุน รวมถึงช่วยออกแบบและขับเคล่ือนแผนการ

8 เทศึบาลฯ คาดวา่มีประชากรแฝงประมาณี 18,000 กวา่คน และในแต่ละวนัจะมีนักท่องเท่ียวอกีประมาณี 2,000-3,000 คน โดย
เฉพาะในชว่งฤดทู่องเท่ียวจะมผู้ีมาเย่อนมากกวา่นี้
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ดำาเนินงานต่างๆ ที่ชุมชนได้มีส่วนในการออกแบบ โดยชุมชนที่มีการดำาเนินการท่องเที่ยวในพื้นที่
เขตเทศบาลตำาบลเชียงคานมีจำานวน 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า  
เชียงคาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเปิดเมืองเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยวเม่ือ พ.ศ. 2551  
2) กลุม่วสิาหกจิชมุชนประมงพ้ืนบา้นเชยีงคาน เป็นกลุ่มชาวประมงหาปลาในลำาน้ำาโขงเพ่ือจัดการ
การท่องเที่ยวทางน้ำา และ 3) กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดป่าใต้ ซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกันกับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า แต่ขยายตัวเข้ามาในชุมชนวัดป่าใต้ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบของ 
การจดัการการทอ่งเทีย่วในชมุชน โดยเทศบาลฯ มีสว่นในการดำาเนนิการและรว่มกนัออกแบบโดย
คนภายในชุมชน

ที่ผ่านมาแกนนำาในพ้ืนที่พยายามค่อยๆ สร้างเครือข่าย ที่จะทำาให้เห็นผลในเชิง
ประจักษใ์นเรือ่งของการกระจายผลประโยชนจ์ากการทอ่งเทีย่วมาสูช่มุชนกอ่นทีจ่ะดึงคนในชมุชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานและการจัดการ (โดยต้องทำาความเข้าใจกับชุมชนให้ได้) ทั้งนี้ 
ตอ้งไม่มีการดำาเนนิงานในลักษณะของการโยนใหช้มุชนทำาหรอืบงัคับใหท้ำา แตต่อ้งแสดงใหเ้หน็ว่า 
ชมุชนจะได้รบัประโยชนอ์ะไรจากการดำาเนนิงานรว่มกนั คนทีเ่ขา้รว่มจะได้ประโยชนอ์ะไร (รวมกลุม่
แล้วจะได้อะไร หรืออะไรคือประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม) นอกจากนี้ คนที่เข้าร่วมต้องมี 
จิตอาสา และตอ้งมีผูน้ำา/core operator ท่ีมีจติอาสาและเสยีสละ ดังนัน้อาจกล่าวได้วา่ หากตอ้งการ 
ให้มีการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในพ้ืนที่เชียงคานต้องให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการและการดำาเนินการ ซ่ึงท่ีผ่านมาชุมชนบริเวณถนนคนเดินเชียงคานยังขาดความเข้มแข็ง 
ในเรื่องของเครือข่าย/กลุ่ม กลุ่มที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบเฉพาะกิจตามกิจกรรมที่เข้ามาส่งเสริม
โดยภาครัฐ (การอบรม/ทำากิจกรรม และ/ผู้เข้าร่วมประชุมยังคงเป็นคนกลุ่มเดิมๆ) นอกจากนี้ 
ภายในชุมชนยังขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์อาคารและบ้านไม้เรือนโบราณที่ซ่ึงเป็นหนึ่งในสิ่งดึงดูดใจ
สำาคัญของการท่องเทีย่วในบรเิวณถนนคนเดินเชยีงคาน เทศบาลตำาบลเชยีงคานจึงออกเทศบญัญัต ิ
เรื่อง กำาหนดประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่
เทศบาลตำาบลเชียงคาน อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พ.ศ. 2553 โดยเทศบัญญัติดังกล่าวมีไว ้
เพ่ืออนรุกัษบ์า้นเรอืนไม้เกา่บรเิวณถนนชายโขง ตัง้แตว่ดัทา่คกถงึวดัศรคุีนเมือง รวมถงึวดัสำาคัญ 
ในเขตเทศบาลตำาบลเชยีงคาน เพ่ือป้องกนัมิใหมี้การรือ้ถอน ดัดแปลง หรอืกอ่สรา้งอาคารทีผ่ดิแปลก 
ไปจากรูปแบบเดิม โดยกำาหนดห้ามสร้างอาคารสูงเกินสองชั้น หรือความสูงไม่เกิน 10 เมตร  
พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ห้ามสร้างโรงงาน โรงมหรสพ โกดังสินค้า อาคารเล้ียงสัตว์  
อู่ซ่อมรถยนต ์หรอืหอพัก เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงักำาหนดใหว้สัดุทีจ่ะนำามาใชใ้นการทำาอาคารด้านนอก  
จะต้องเป็นไม้ หรือวัสดุทดแทนไม้ หรือวัสดุอื่นที่กลมกลืน ส่วนสีของหลังคา กำาหนดให้ใช้ได้ 3 สี 
คือ สีน้ำาตาล สีเทา และสีขาว เท่านั้น
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5.2.2 การจัดัการและการดำาเนินงานเก่�ย่วกับขย่ะ

ภายใตแ้นวคิดของเทศบาลตำาบลเชยีงคานทีว่า่ การสรา้งเมืองใหเ้ป็นเมืองทอ่งเทีย่ว
ต้องไม่ให้ความสำาคัญกับเรื่องของรายได้ (เศรษฐกิจ) เพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ความสำาคัญกับ
การจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นเทศบาลฯ จึงให้ความสำาคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของขยะที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดการกับปัญหา
ขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เทศบาลตำาบลเชียงคานจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดตั้งโรงงานคัดแยกและกำาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ 
(ศนูยคั์ดแยกและกำาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำาบลเชยีงคาน) ซ่ึงมีการเปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการเม่ือ 
พ.ศ. 2558 โดยโรงงานดังกลา่วมีการตดิตัง้เครือ่งจักรทีท่นัสมัยในการจัดการกบัขยะ และสามารถ 
ผลิตไบโอแก๊ส ปุ๋ยหมักชีวภาพ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แปรรูปพลาสติกเป็นน้ำามัน ผลิตน้ำาส้มควันไม้ 
ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวสามารถรองรับขยะจาก อบต. ต่างๆ และเทศบาลตำาบลเชียงคาน ได้วันละ 
50 ตนั สำาหรบัในเขตเทศบาลตำาบลเชยีงคานรถขยะจะเขา้มาดำาเนนิการจัดเกบ็ขยะในพ้ืนทีใ่นชว่ง
เวลา 03.00 น. (ต้องจัดเก็บขยะให้แล้วเสร็จก่อนเวลาประมาณ 04.30 น. ของทุกวัน) ก่อนที่จะมี
กิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียวในเวลา 05.00 น.

ก่อน พ.ศ. 2558 เทศบาลฯ มีการกำาหนดอัตราค่าจัดเก็บขยะ 15 บาท/ครัวเรือน  
ขณะที่ต้นทุนค่ากำาจัดขยะกิโลกรัมละ 1.25 บาท/กิโลกรัม แต่เก็บจากครัวเรือนได้เพียง  
0.33 บาท/กิโลกรัม ทำาให้ใน พ.ศ. 2558 เทศบาลฯ จึงมีการแก้ไขปรับปรุงค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปใหม่ 
เป็น 30 บาท/เดือน สำาหรับครัวเรือนที่มีปริมาณขยะในแต่ละวันไม่เกิน 20 ลิตร หากปริมาณ
ขยะเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร  
จะเพ่ิมขึ้นอีกเดือนละ 30 บาท (มีรายละเอียดของค่าเก็บขนในลักษณะอ่ืนๆ อีก ซึ่งสามารถดู
เพิ่มเติมได้ที่เทศบัญญัติตำาบลเชียงคาน เรื่อง การกำาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2544 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558) ส่วนร้านค้าแผงลอย หาบเร่ หรือรถเข็นต้องเสียค่าจัดเก็บขยะ
ในอัตราวันละ 10 บาท (เทศบาลฯ มีรายรับจากค่าเก็บขนขยะจากครัวเรือนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50:50) ทั้งนี้ แม้ว่าเทศบาลฯ จะมีการปรับปรุง 
ค่าเกบ็ขนมูลฝอย แตอ่ยา่งไรกต็าม เทศบาลฯ ยงัคงตอ้งใชง้บประมาณในการจัดการขยะสงูถงึปีละ 
ประมาณ 5 ล้านบาท (สำาหรับจัดการกับปริมาณขยะ 3,800 ตัน/ปี) ในขณะที่เทศบาลฯ สามารถ
จัดเก็บค่าเก็บขนมูลฝอยได้ประมาณ 6 แสนบาท/ป ี หรือโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนเทศบาลฯ จะมี
ค่าดูแลเรื่องขยะประมาณ 830 บาท/เดือน/ครัวเรือน แต่สามารถจัดเก็บได้จากครัวเรือนเพียง  
30 บาท/เดือน/ครัวเรือน

โรงงานกำาจัดขยะของเทศบาลฯ (ศูนย์คัดแยกและกำาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำาบล
เชียงคาน) ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558 เป็นโรงงานคัดแยกขยะที่รับขยะมาจาก อปท. อื่นๆ ด้วย 
โดยในการบรหิารจัดการโรงงานฯ มีค่าบรหิารจัดการ 500 บาท/ตนั ค่าจดัเกบ็ขยะตนัละ 300 บาท 
ซึ่งรายได้ที่ได้รับเพียงพอที่จะจ่ายค่าแรงสำาหรับการคัดแยก แต่ไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าบำารุงรักษา
และซ่อมบำารุงเครื่องจักรและรถบรรทุก โดยโรงงานฯ มีกำาลังรองรับขยะได้ 25 ตัน/วัน ปัจจุบัน 
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(พ.ศ. 2563) ขยะทีเ่ขา้โรงงานฯ มีประมาณ 10 ตนั/วนั (เทศบาลฯ พยายามรณรงค์ใหน้กัทอ่งเทีย่ว 
มีความรับผิดชอบในการมีส่วนช่วยลดการสร้างขยะ) ในขณะที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560-2561)  
ขยะเข้าโรงงานมีประมาณ 16-20 ตัน/วัน และสามารถฝังกลบขยะได้ประมาณร้อยละ 60  
(แยกขยะรีไซเคิล (recycle) กับขยะอินทรีย์ออก)9

ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นถึงภาระทางด้านงบประมาณของเทศบาลฯ ในการจัดการขยะ  
ในลำาดับต่อไปเป็นการนำาเสนอการประมาณการภาระต้นทุนของการจัดการขยะท่ีเกิดจากการมาเยือน 
ของนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ทศบาลฯ ตอ้งแบกรบัใน พ.ศ. 2562 โดยมีขัน้ตอนการประมาณการ 2 ขัน้ตอน 
ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

1) การประมาณการปริมาณขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยว
จากขอ้มูลสถติปิรมิาณขยะมูลฝอยทีน่ำาเขา้ศนูยคั์ดแยกและกำาจัดขยะมูลฝอย เทศบาล

ตำาบลเชยีงคาน พบวา่ พ.ศ. 2562 เทศบาลฯ สามารถจดัเกบ็ขยะไดป้ระมาณ 2,338 ตนั โดยใช้รถ
เกบ็ขนขยะ 4 คัน ซึง่จากการตรวจสอบและสอบถามทำาใหท้ราบวา่ รถเกบ็ขนขยะทีเ่กบ็ขยะในบรเิวณ 
ถนนคนเดินเชียงคานและบริเวณใกล้เคียงมีปริมาณขยะที่สามารถเก็บขนได้ประมาณ 1,097 ตัน 
หรือประมาณร้อยละ 46.91 ของปริมาณขยะที่สามารถเก็บขนได้ทั้งหมด ซ่ึงเม่ือนำาปริมาณขยะ 
ในแตล่ะเดือนทีเ่กบ็ขนโดยรถเกบ็ขนขยะดังกล่าวมาตรวจสอบสหสมัพันธ ์(correlation) กบัจำานวน
นักท่องเที่ยวในแต่ละเดือนพบว่า มีค่าสหสัมพันธ์สูงถึง 0.78

ภาพท่� 5.3 จำานิวนินัิกิท่องเท่�ย่วและปรมิาณีขย่ะท่�เกิิดำขึ้นิในิบรเิวณีถนินิคันิเดิำนิเชย่่งคัานิ

ท่ีมา: ขอ้มูลจากเทศึบาลตำาบลเชยีงคาน (2564)

9 พ.ศึ. 2560-2561 ปรมิาณีขยะสูงสุดท่ีเข้าโรงงานฯ อยู่ที่ประมาณีวนัละ 15-16 ตัน ส่วน พ.ศึ. 2562 ปรมิาณีขยะสูงสุดท่ีเข้า 
โรงงานฯ อยูท่ี่ประมาณีวนัละ 16 ตัน สำาหรบั พ.ศึ. 2563 ปรมิาณีขยะสูงสุดอยูท่ี่ประมาณีวนัละ 11 ตัน และตำาสุดประมาณี 4.5 ตันต่อวนั  
(ไมส่ามารถุลดลงได้มากกวา่นีแ้ล้ว)



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

144
จากภาพที ่5.3 พบวา่ ในชว่งเดือนพฤศจกิายน-กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2562 การเปลีย่นแปลง 

ของปริมาณขยะและจำานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงคานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (มีการเพิ่ม
และลดในทิศทางเดียวกัน) ดังนั้น จึงคำานวณหาการเพ่ิมขึ้นและลดลงของจำานวนนักท่องเที่ยว
และปริมาณขยะในช่วงดังกล่าว ก่อนท่ีจะนำาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาคำานวณหาอัตราการ
ก่อขยะของนักท่องเที่ยวต่อคน ซ่ึงพบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงคานแต่ละคนจะมีอัตรา
การก่อขยะประมาณ 0.60 กิโลกรัม ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการก่อขยะจากผู้เข้าพักในโรงแรม
แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณถนนคนเดินที่มีประมาณ 0.51 กิโลกรัม/คน10 และจากสถิติจำานวน 
นกัทอ่งเทีย่วของเทศบาลฯ พบวา่ พ.ศ. 2562 เชยีงคานมีนกัทอ่งเทีย่วมาเยอืนประมาณ 1.11 ล้านคน  
ดังนัน้ จึงสามารถประมาณการได้ว่า พ.ศ. 2562 เชยีงคาน (เฉพาะในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลฯ) จะมีปรมิาณ 
ขยะที่เกิดจากการมาเยือนของนักท่องเที่ยวประมาณ 663.24 ตัน และเมื่อนำาปริมาณขยะดังกล่าว
ไปหกัลบออกจากปรมิาณขยะทัง้หมดท่ีเทศบาลฯ จัดเกบ็ได้ (ประมาณ 2,337.77 ตนั) จะมีปรมิาณ
ขยะที่เหลือประมาณ 1,674.53 ตัน ซึ่งคาดว่าจะเป็นปริมาณขยะที่เกิดจากครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่
เขตเทศบาลฯ โดยสามารถคิดเทียบเป็นต่อครัวเรือนได้ประมาณ 1.70 กิโลกรัม/ครัวเรือน/วัน  
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.1) ซ่ึงต่ำากว่าค่าเฉล่ียของปริมาณขยะต่อครัวเรือนของจังหวัดเลย 
ใน พ.ศ. 2562 ที่มีประมาณ 2.44 กิโลกรัม/ครัวเรือน/วัน11

2) การประมาณการต้นทุนการจัดการขยะจากนักท่องเที่ยว

จากข้อมูลในเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พบว่า พ.ศ. 2562 เทศบาลตำาบลเชียงคานได้ประมาณการรายจ่ายของงานกำาจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลที่เป็นงบดำาเนินการไว้ประมาณ 1.71 ล้านบาท12 (หรือประมาณ 0.73 บาท/กิโลกรัม) 
ในปีเดียวกันนี้ เทศบาลฯ สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและ 
ผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วในพ้ืนทีข่องเทศบาลฯ ได้ประมาณ 4.59 แสนบาท13 ดังนัน้จึงมีงบประมาณ
บางสว่นทีเ่ทศบาลฯ ตอ้งจ่ายเพ่ิมเตมิสำาหรบัการจัดการขยะประมาณ 1.25 ล้านบาท จากงบประมาณ 
ทีต่อ้งจา่ยเพ่ิมดังกลา่ว เม่ือหกัในสว่นของนกัทอ่งเทีย่ว (0.73 บาท/กโิลกรมั X 663.24 ตนั) แล้วนำามา 
หารจำานวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ ที่มีอยู่จำานวน 2,701 ครัวเรือน พบว่า เทศบาลฯ  

10 อตัราการก่อขยะดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับข้อมูลอตัราการเกิดขยะของผู้เข้าพักในโรงแรมแห่งหน่ึงท่ีตัง้อยู่ในบรเิวณีถุนนคนเดิน
เชยีงคานและยงัเปน็กรณีีตัวอยา่งของการศึึกษาครัง้นีด้้วย ซึ่ึ่งจากการเกบ็ขอ้มูลของโรงแรมพบวา่ พ.ศึ. 2562 ผู้เขา้พัก 1 คน จะมอีตัรา
การก่อขยะประมาณี0.51 กิโลกรมั/คน
11 จากข้อมูลในรายงานสถุานการณีม์ลพิษของประเทศึไทย ปี 2562 ของกรมควบคุมมลพิษ พบวา่ จงัหวดัเลยมีปรมิาณีขยะต่อวนั
ประมาณี 662.78 ตัน และจากสถิุติจำานวนครวัเรอ่นในจงัหวดัเลยของสำานักงานสถิุติแหง่ชาติ พบวา่ พ.ศึ. 2562 จงัหวดัเลยมคีรวัเรอ่น
ประมาณี 2.71 แสนครวัเรอ่น ดังนัน้ สามารถุประมาณีการอตัราการก่อขยะของครวัเรอ่นในจงัหวดัเลยของ พ.ศึ. 2562 ได้ประมาณี 
2.44 กิโลกรมั/ครวัเรอ่น/วนั
12 นับเฉพาะค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวข้องกับการกำาจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิิกูล และได้รวมค่าใชจ้า่ยท่ีจา่ยให้ศูึนยคั์ดแยกและกำาจดัขยะมูลฝอย
แล้ว จากการสัมภัาษณีเ์จา้หน้าท่ีเทศึบาลฯ ท่ีรบัผิดชอบ เม่อ่เด่อนมกราคม พ.ศึ. 2565 ทำาใหท้ราบวา่ เทศึบาลฯ มกีารประเมนิต้นทนุการ
จดัการขยะไวท่ี้ 2.24 ล้านบาท/ปี
13 พ.ศึ. 2562 ศูึนยคั์ดแยกและกำาจดัขยะมูลฝอย เทศึบาลตำาบลเชยีงคาน เก็บเงนิค่าใหบ้รกิารจากเทศึบาลฯ เปน็จำานวนเงนิ 0.69 ล้าน บาท
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จะมีตน้ทนุการจัดการขยะท่ีตอ้งแบกรบัภาระเพ่ิมขึน้ตอ่ครวัเรอืนประมาณ 0.78 บาท/ครวัเรอืน/วนั 
หรอืประมาณ 0.77 แสนบาท/ปี สำาหรบัในกรณขีองนกัทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนเชยีงคาน เทศบาลฯ จะมี 
ภาระทางด้านงบประมาณสำาหรับใช้ในการจัดการขยะ ประมาณ 0.49 ล้านบาท/ปี หรือประมาณ 
0.47 บาทต่อนักท่องเที่ยว 1 คน (0.73 บาท/กิโลกรัม X 0.60 กิโลกรัม/คน) (ดูรายละเอียดใน
ตารางที่ 5.1)

จากผลการวเิคราะหท้ั์งสองสว่นสามารถสรปุได้วา่ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำาบลเชยีงคาน 
มีปริมาณขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวประมาณ 663.24 ตัน หรือประมาณร้อยละ 28 ของปริมาณ
ขยะทั้งหมดของเทศบาลฯ โดยปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวดังกล่าวทำาให้เทศบาลฯ  
มีภาระทางด้านงบประมาณสำาหรับใช้ในการจัดการขยะดังกล่าวประมาณ 0.49 ล้านบาท/ปี หรือ
ประมาณรอ้ยละ 28 ของประมาณการรายจ่ายงานกำาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลูทีเ่ป็นงบดำาเนนิการ  
โดยนกัทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลตำาบลเชยีงคาน 1 คน จะมีอัตราการกอ่ขยะประมาณ 
0.60 กโิลกรมัตอ่นกัทอ่งเท่ียว 1 คน หรอืคิดเป็นภาระทางด้านงบประมาณของเทศบาลฯ ประมาณ 
0.47 บาท/คน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.1)

สำาหรับปัญหาขยะของเทศบาลตำาบลเชียงคานใน พ.ศ. 2563 เป็นปัญหาในเรื่องของ 
รถตักขยะที่ไม่สามารถใช้งานได้ (รถตักเสียทำาให้ไม่สามารถตักขยะได้ และขาดงบประมาณในการ 
ซ่อมบำารุง) โดยปัญหาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 รวมทั้งการที่เครื่องจักรที่ใช้ในการคัดแยกขยะ 
ไม่สามารถทำางานได้ ดังนัน้จงึมีขยะตกค้างประมาณ 3,000 กวา่ตนั สำาหรบัรอการฝงักลบ จึงตอ้งจา้ง 
บรษิทัภายนอกมาฝงักลบ (การออกแบบโรงงานฯ ครัง้แรกเป็นการมองเพียงการคัดแยกไม่ได้มองถงึ 
การฝังกลบ และไม่มีการตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในกรณีที่เครื่องจักรชำารุด) โดยวิธีแก้ไขปัญหาขยะ 
ที่ดำาเนินการอยู่ คือ 1) ครัวเรือนและผู้ประกอบการช่วยกันคัดแยกขยะ ให้เหลือเฉพาะขยะที่จะ 
นำาไปฝังกลบเพียงอย่างเดียว และ 2) เทศบาลฯ ได้เพ่ิมชั่วโมงการทำางานของพนักงานที่ดูแล 
การจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ีสาธารณะให้มากขึ้น14 สำาหรับใน พ.ศ. 2564 เทศบาลฯ ได้ดำาเนินการ 
ฝงักลบขยะตกค้างเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว แตเ่ครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการคัดแยกขยะยงัไม่สามารถใชง้านได้  
จึงใช้วิธีฝังกลบขยะทั้งหมดโดยไม่มีการคัดแยก

14 เทศึบาลฯ มคีนงานคัดแยกขยะของเทศึบาลฯ ท่ีมรีายได้จากค่าจา้งของเทศึบาลฯ คนละ 7,200 บาท/เด่อน และคนงานยงัมรีายได้จากการ
ขายขยะรไีซึ่เคิลประมาณี 300-350 บาท/เด่อน/คน โดยโรงคัดแยกขยะมพีนักงานรวม 32 คน แบง่เปน็ผู้ท่ีทำางานแยกขยะ 18 คน และอกี 14 คน  
เปน็เจา้หน้าท่ีประจำารถุเก็บขยะ
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ตารางท่� 5.1 ประมาณีกิารต�นิทุนิกิารจดัำกิารขย่ะจากินัิกิท่องเท่�ย่วในิพ้ืนิท่�เทศบาลตำาบลเชย่่งคัานิ 
พ.ศ. 2562

รายการ จำานวน
1. จำานวนนักท่องเท่ียว (คน)1/ 1,105,400
2. จำานวนครวัเรอ่นในเขตเทศึบาลฯ (ครวัเรอ่น)2/ 2,701
3. ปรมิาณีขยะท่ีเก็บได้ (กิโลกรมั)3/ 2,337,774

• ขยะที่เกิดจากนักท่องเท่ียว (กิโลกรมั) (ปรมิาณีขยะเฉลี่ยต่อนักท่องเท่ียว 1 คน เท่ากับ  
0.60 กิโลกรมั) 663,240

• ขยะจากครวัเรอ่น (กิโลกรมั) (ปรมิาณีขยะเฉลีย่ต่อครวัเรอ่นต่อวนั เท่ากับ 1.70 กิโลกรมั/
ครวัเรอ่น/วนั) 1,674,534

4. งบประมาณีรายจา่ยงานกำาจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิิกลู (บาท)4/ 1,712,000
• ค่าธีรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (บาท)4/ 459,340
• งบประมาณีท่ีเทศึบาลฯ ต้องจา่ยเพ่ิมเติมสำาหรบัการจดัการขยะ (บาท) 1,252,660

ต�นิทุนิกิารจดัำกิารขย่ะต่อคัรวัเรอืนิทัง้หมดำท่�เทศบาลฯ ต�องรบัภาระ (บาท)
(ต�นิทุนิกิารจดัำกิารขย่ะต่อคัรวัเรอืนิท่�เทศบาลฯ ต�องรบัภาระ เท่ากัิบ 0.78 บาท/คัรวัเรอืนิ/วนัิ) 766,960

ต�นิทุนิกิารจดัำกิารขย่ะต่อนัิกิท่องเท่�ย่วทัง้หมดำท่�เทศบาลฯ ต�องรบัภาระ (บาท)
(ต�นิทนุิกิารจดัำกิารขย่ะต่อนัิกิท่องเท่�ย่ว 1 คันิ ท่�เทศบาลฯ ต�องรบัภาระ เท่ากัิบ 0.47 บาท/คันิ) 485,700

ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลของเทศึบาลตำาบลเชยีงคาน
หมายเหตุ: 1/ เปน็ขอ้มูลจากเวป็ไซึ่ตเ์ทศึบาลตำาบลเชยีงคาน (http://www.chiangkhan.info/home/)

2/ เปน็ขอ้มูลจากแผนส่งเสรมิการท่องเท่ียวเทศึบาลตำาบลเชยีงคาน ประจำาป ีงบประมาณี พ.ศึ. 2562
3/ เปน็ขอ้มูลจากศูึนยคั์ดแยกและกำาจดัขยะมูลฝอย เทศึบาลตำาบลเชยีงคาน
4/ เปน็ขอ้มูลจากเทศึบญัญัติ เร่อ่ง งบประมาณีรายจา่ยประจำาปงีบประมาณี พ.ศึ. 2562

5.2.3 การจัดัการและการดำาเนินงานเก่�ย่วกับโค์รงสร�างพืั�นฐาน และอื�นๆ ท่ี่�เก่�ย่วข�อง

เทศบาลตำาบลเชียงคานมีการลงทุนเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีกว่า 2 ล้านบาท/ปี15  
เช่น การซ่อมแซมถนน ดูแลทางระบายน้ำา ฯลฯ นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังต้องดูแลในเรื่องของ
การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ซึ่งมีงบประมาณประมาณ 5 แสนบาทต่อปี (มีเจ้าหน้าที่ดูแล
ด้านความปลอดภัยประมาณ 8-9 คน) สำาหรับกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรมมีงบประมาณปีละ
ประมาณ 1 แสนบาท ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ช่วง พ.ศ. 2562-2563 เทศบาลฯ มีงบประมาณ
ในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานลดลงประมาณร้อยละ 90 เหลือประมาณ 4-5 แสนบาท ซ่ึงสวนทาง
กับจำานวนนักท่องเที่ยวท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่เทศบาลฯ 
สามารถจัดเกบ็ภาษทีีดิ่นและโรงเรอืนได้นอ้ยลง (กอ่น พ.ศ. 2562 สามารถจดัเกบ็ภาษใีนสว่นนีไ้ด้
ประมาณ 4 ล้านบาท/ปี) นอกจากนี้ ในบริเวณถนนคนเดินเชียงคานยังมีโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
การทอ่งเทีย่วทีมี่การกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการทอ่งเทีย่วทีเ่พ่ิมขึน้มาอยา่งตอ่เนือ่ง 

15 ในชว่ง พ.ศึ. 2540-2560 งบประมาณีของเทศึบาลตำาบลเชยีงคานอยู่ท่ีประมาณี 80 ล้านบาท/ปี ส่วนในชว่ง พ.ศึ. 2562-2563 
เทศึบาลมงีบประมาณีเหล่อเพียงประมาณี 68 ล้านบาท/ป ีในขณีะท่ีจำานวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นเปน็มากกวา่ 1 ล้านคน/ปี
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ตลอดกวา่ทศวรรษทีผ่า่นมา โดยได้รบัการสนบัสนนุจากหนว่ยงานหลายแหง่ อาทเิชน่ กรมโยธาธกิาร 
และผังเมือง ได้ทำาเส้นทางป่ันจักรยาน ก่อสร้างทางเดินริมแม่น้ำาโขง ทำาเขื่อนป้องกันตล่ิงทรุด 
รวมถึงการจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน เป็นต้น

สำาหรบัหนว่ยงานทีเ่ขา้มาดูแลและขบัเคล่ือนเชยีงคานอยา่งจรงิจัง (โดยเฉพาะบรเิวณ
ถนนคนเดินเชียงคาน) ในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ได้แก่ องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สำานักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท. 5) ซึ่งในระยะเวลา 2 ปี  
(พ.ศ. 2562-2563) อพท. มีการลงทุนไปแล้วประมาณ 20 กว่าล้านบาท โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
มาตรฐาน กระบวนการจัดทำาแผนฯ มีการสนบัสนนุใหเ้กดิกลุม่ประมงพ้ืนบา้น มีการลงทนุปรบัปรงุ
บา้นไม้เกา่จำานวน 2 หลงั ใหเ้ป็นทีเ่ยีย่มชมในรปูแบบของพิพิธภัณฑ ์สนบัสนนุในเรือ่งการใสบ่าตร
ข้าวเหนียว ผาสาดลอยเคราะห์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ (แม่โขงริเวอร์อาร์ต) ทั้งนี้นอกจากพื้นที่บริเวณ
ถนนคนเดินเชียงคานแล้ว ยังได้มีการเข้าไปดำาเนินการในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่น การเข้าไปฟื้นฟู
หมู่บ้านและพิพิธภัณฑ์ไทดำา (ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากถนนคนเดิน) พัฒนาพื้นที่บ้านท่าดีหมี (บริเวณ 
skywalk) อบรมการให้บริการของสามลอ้ จดัการในเรื่องความปลอดภยัร่วมกับตำารวจ (ชุดตำารวจ
โบราณ) ขึ้นทะเบียนเรือให้บริการในลำาน้ำาโขง ฯลฯ ซ่ึงโดยสรุปแล้วในช่วง พ.ศ. 2562-2563  
อพท. มีการดำาเนินการเพื่อพัฒนาพื้นที่เชียงคานมาแล้วกว่า 31 โครงการ

การพัฒนาการท่องเที่ยวของ อพท. ที่เชียงคาน ส่วนหนึ่งต้องการให้เป็นไปตาม
แนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ โดยมุ่งไปทีก่ารทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ปัจจุบนัชมุชนยอมรบัว่า 
การท่องเที่ยวมีส่วนช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ แต่มีความขัดแย้งภายในชุมชน ที่ผ่านมา อพท. 
พยายามใหช้มุชนรว่มกนัรา่งแผนยทุธศาสตร ์(การทอ่งเทีย่ว) ของเชยีงคานด้วยตนเอง โดยหวงัวา่  
ใน พ.ศ. 2568 เชยีงคานจะเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีไ่ด้มาตรฐาน มีการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  
โดยมีส่วนราชการเข้าไปทำางานในลักษณะของการสนับสนุนและหนุนเสริม ดังนั้น อพท. จึงได้ 
สนับสนุนให้เทศบาลฯ และชุมชนร่วมกันจัดทำาแผนฯ ด้วยตนเอง ไม่ใช่ อพท. เป็นผู้จัดทำา  
โดยในการประชุมครั้งแรก พบว่า มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน แล้วคัดเลือกจนเหลือ 50-60 คน  
(เรยีกวา่ สภาเมือง) เพ่ือทำางานรว่มกบัเทศบาลฯ ในการจัดทำาแผนยทุธศาสตรร์ว่มกนั โดยมี อพท. 
ทำากระบวนการให้ (อพท. จัดกิจกรรมทำาแผนยุทธศาสตร์ โดยพาไปดูงานจำานวน 6 ครั้ง) สำาหรับ
แผนยุทธศาสตร์ เม่ือจัดทำาเสร็จแล้วจะมีส่วนราชการดำาเนินการและนำาแผนฯ ไปใช้ ทั้งนี้แผนฯ  
ทีจั่ดทำาขึน้เป็นแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ซ่ึงหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งแปลงเป็นแผนดำาเนนิงาน  
โดยการจัดทำาแผนฯ อยู่บนพ้ืนฐานของการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ใช้กลไก
ของแผนฯ ในการดำาเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของเชียงคาน
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5.3 กิารจดัำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทางกิารท่องเท่�ย่ว
อย่่างรบัผิู้ดำชอบของธุรุกิิจท่�พักิแรม

การนำาเสนอตัวอย่างการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง
รบัผดิชอบของธรุกจิทีพั่กแรมทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีบ่รเิวณถนนคนเดินเชยีงคาน แบง่กรณตีวัอยา่งออกเป็น  
4 กรณ ีตามรปูแบบการใหบ้รกิารและตามลักษณะของสถานทีพั่กแรม ได้แก ่ทีพั่กแรมแบบโฮมสเตย ์ 
ทีพั่กแรมแบบเกสตเ์ฮาสท์ีเ่ป็นบา้นไม้เกา่ ทีพั่กแรมแบบเกสตเ์ฮ้าสท์ีเ่ป็นบา้นไม้ทีก่อ่สรา้งใหม่ และ
ที่พักแรมที่เป็นโรงแรมประเภทบูติกโฮเทล ทั้งนี้ ด้วยข้อจำากัดของข้อมูลที่ได้จากผู้ประกอบการ 
และด้วยรูปแบบการให้บริการของโฮมสเตย์และเกสต์เฮ้าส์ที่มีจำานวนห้องพักไม่มาก (ประมาณ 
ไม่เกิน 5-10 ห้อง/ที่พักแรม 1 แห่ง) จึงเป็นการยากที่จะประเมินถึงต้นทุน-ผลตอบแทนของ
การจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนั้นจึงประเมิน 
ต้นทุน-ผลตอบแทนในกรณีดังกล่าวเฉพาะที่พักแรมที่เป็นโรงแรมประเภทบูติกโฮเทลเท่านั้น  
ดังมีรายละเอียดในแต่ละกรณีตัวอย่างพอสังเขปดังนี้

5.3.1 กรณ่ตั่วอย่่างท่ี่�พัักแรมีแบบโฮมีสเต่ย่์

โฮมสเตย์แห่งนี้เป็น 1 ใน 5 โฮมสเตย์ที่ยังคงเหลืออยู่ในบริเวณถนนริมโขงของ
เชียงคาน (ปัจจุบันเชียงคานมีรูปแบบการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์เหลือน้อยมากเม่ือเทียบ
กับช่วง 10 ปีที่แล้ว) ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 6 ปี และเป็นหนึ่งในจุดถ่ายรูปบ้านไม้เก่าที่ได้รับ 
ความนิยมจากผู้ท่ีมาเยือนถนนคนเดินเชียงคาน (ถนนคนเดินเชียงคานมีบ้านไม้เก่าเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบสำาคัญ) เนื่องจาก ตัวบ้านยังคงมีลักษณะดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงคาน เช่น  
หลังคามุงด้วยสังกะสี (ต้องเป็นสีแดงและมีการตีฝ้าใต้สังกะสี) พ้ืนเป็นกระเบ้ืองดินเผา ฝาเป็น 
บานเฟ้ียม เป็นตน้ ซ่ึงปัจจบุนัเหลอืบา้นไม้เกา่ท่ีเป็นเอกลักษณด้ั์งเดิมของเชยีงคานไม่เกนิ 10 หลัง16  
ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้แบบโมเดิร์นมากขึ้น (โครงสร้างเป็นปูนหุ้มด้วยไม้) เนื่องจาก หน่วยงาน
ท้องถิ่นไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์บ้านไม้เก่า แต่มีข้อกำาหนดเพียงเป็นบ้านที่ใช้ไม้  
(ตามเทศบัญญัติ)

16  คนไทยไมไ่ด้ใหค้ณุีค่ากับการอนุรกัษบ์า้นไมเ้ก่าแต่ชอบบรรยากาศึของถุนนคนเดินท่ีมบีา้นไมเ้ก่า โดยเฉพาะคนในชนบท เน่่องจากสามารถุ
พบเหน็บา้นไมเ้ก่าอยูทั่ว่ไป จงึไมไ่ด้มอีะไรแปลกไปจากชวีติปจัจบุนั ในขณีะท่ีคนกรงุเทพฯ /คนในเมอ่งจะโหยหาบา้นไมเ้ก่ามากกวา่แต่ก็เปน็กลุม่เฉพาะ
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พ.ศ. 2562 โฮมสเตยแ์หง่นีป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 3 ธรุกจิ ได้แก่
1) การให้บริการที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ เปิดให้บริการเฉพาะฤดูหนาวช่วงเดือน

พฤศจิกายน-มกราคม (3 เดือนเท่านั้น)17 โดย พ.ศ. 2562 มีรายรับจากการให้บริการที่พักแรม
ประมาณ 4-5 หมื่นบาท/เดือน

2) ร้านกาแฟและเครื่องด่ืม มีการเปิดบริการตลอดทั้งปี โดยช่วงปกติจะมีรายรับ
ประมาณ 2-3 หม่ืนบาท/เดือน หากเป็นฤดูท่องเที่ยวจะขายได้เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 30 และ
หากเดือนใดมีเทศกาลที่เป็นวันหยุดยาวจะขายได้ประมาณ 1 แสนบาท/เดือน ทั้งนี้ในบางวัน 
ในช่วงฤดูท่องเที่ยวสามารถขายได้ถึงวันละ 1 หมื่นกว่าบาท โดยการขายกาแฟจะมีกำาไรประมาณ 
ร้อยละ 70 ซ่ึงใน พ.ศ. 2562 มีรายรับจากร้านกาแฟในช่วงฤดูท่องเที่ยวรวมกันประมาณ  
1.0-1.5 แสนบาท18 (รวม 3 เดือน)

3) ร้านขายสินค้าทั่วไปในรูปแบบของร้านโชว์ห่วยที่ขายของเล็กๆ น้อยๆ ให้กับ 
นักท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งสามารถขายได้เรื่อยๆ ทั้งปี19

นอกจากธรุกจิทัง้สามประเภทแล้ว เนือ่งจากโฮมสเตยแ์หง่นีต้ัง้อยูต่ดิกบัถนนคนเดิน
เชียงคาน ดังนั้นในช่วงเย็นๆ จะมีการให้เช่าพ้ืนที่บริเวณหน้าร้านเพ่ือขายสินค้าให้กับผู้ที่มาเดิน
ถนนคนเดินของเชียงคานด้วย20

จากข้อมูลรายรับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า รายรับจากโฮมสเตย์ค่อนข้างน้อย และยัง
มีระยะเวลาของการได้รบัรายรบัเพียง 3 เดือนเทา่นัน้21 ดังนัน้ครวัเรอืนทีใ่หบ้รกิารโฮมสเตยแ์หง่นี ้
จึงอยู่ได้จากรายรับในการจำาหน่ายกาแฟและเครื่องด่ืม (ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวมีรายรับประมาณ 
2-3 หมื่นบาท/เดือน) และการให้เช่าพื้นที่หน้าร้านเพื่อขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว

โฮมสเตย์แห่งนี้เป็นที่พักราคาถูกที่เน้นการบอกต่อ (ไม่มีการโฆษณา) ลูกค้านิยมมา
พักค้างแรมเพียงคืนเดียว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ชอบมาเรียนรู้ 
และซึมซับประสบการณ์จากวิถีชีวิตของชาวบ้าน (ในช่วง 2-3 ปี ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ 
โควดิ-19 มีแนวโนม้จำานวนนกัทอ่งเทีย่วเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง) รวมถงึผูส้งูอายทุีช่อบพักบา้นไม้เกา่  
ส่วนวัยรุ่นหนุ่มสาวในวัยทำางานจะไม่ชอบมาพำานักเนื่องจากไม่มีความสะดวกสบายเหมือนกับ 
การพักเกสตเ์ฮาส/์โรงแรม โดยวยัรุน่กลุ่มนกัศกึษาทีม่าใชบ้รกิารโฮมสเตยแ์หง่นีน้ยิมมาเป็นกลุ่ม 

17 เน่่องจากห้องพักไม่มีเคร่อ่งปรบัอากาศึ เพราะการติดตัง้เคร่อ่งปรบัอากาศึจะทำาให้ไม้มีความช่น้และผุเรว็ ดังนัน้หากต้องการติดตัง้ 
เคร่อ่งปรับอากาศึจะต้องบุฝาด้านในของบ้าน ซึ่ึ่งอาจไม่คุ้มค่า เพราะ เม่่อติดตั้งเคร่อ่งปรับอากาศึแล้วจะทำาให้ลูกค้ามีความต้องการ 
ส่ิงอำานวยความสะดวกอ่น่ๆ เพ่ิมขึ้น เชน่ ต้องการหอ้งน�าภัายในหอ้งพัก โทรทัศึน ์ ตู้เยน็ ฯลฯ เน่่องจาก ภัาพของที่พักจะถุกูยกระดับจาก
โฮมสเตยเ์ปน็เกสตเ์ฮาส/์โรงแรมท่ีมมีาตรฐานมากขึ้น
18 รวมยอดขายเบยีรก์ระป๋องด้วย โดยขายใหกั้บนักท่องเท่ียวในราคากระป๋องละ 45 บาท แต่ถุ้าเปน็เบยีรสิ์งหจ์ะขายในราคากระป๋องละ 
50 บาท (ตามธีรรมนูญชมุชนไมอ่นุญาตใหข้ายเคร่อ่งด่่มแอลกอฮอล ์และไมอ่นุญาตใหนั้ง่ด่่มเปน็วง แต่มกีารผ่อนปรนค่อสามารถุซึ่่อ้แล้ว
เดินกินโดยใส่ถุงุกระดาษใหม้ดิชดิ)
19 ผู้ประกอบการไมส่ะดวกท่ีจะใหข้อ้มูลรายรบัจากการขายสินค้าทัว่ไป จงึไมม่ยีอดรายรบัดังกล่าว
20 ผู้ประกอบการไมส่ะดวกท่ีจะใหข้อ้มูลค่าเชา่พ้่นท่ีหน้ารา้น จงึไมม่ยีอดรายรบัดังกล่าว
21 การท่องเท่ียวเชงิอนุรกัษต้์องเปน็เพียงรายได้เสรมิใหกั้บครวัเรอ่น ไมส่ามารถุเปน็แหล่งรายได้หลักใหกั้บครวัเรอ่นได้
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ประมาณ 4-5 คน โดยปกติ ในช่วงวันหยุดจะมีลูกค้ามาใช้บริการมากกว่าวันธรรมดาซึ่งโดยทั่วไป 
จะมีลกูค้าเขา้พักเป็นจำานวนมากในชว่งวนัศกุร-์เสาร ์เนือ่งจาก นกัทอ่งเทีย่วนยิมมาพักทีเ่ชยีงคาน
ในช่วงวันหยุด เพราะเชียงคานไม่มีสถานที่/กิจกรรมท่องเที่ยวที่สามารถดึงคนให้พักค้างแรมได้
หลายคืน ขณะเดียวกันโปรแกรมทัวร์สำาหรับแนะนำานักท่องเที่ยวก็มีไม่หลากหลาย (หรือแทบจะ
ไม่มี) ทั้งนี้ ในช่วงฤดูหนาวลูกค้าส่วนใหญ่จะมาพัก 2 คืน (ช่วงวันศุกร์-เสาร์) โดยโฮมสเตย์แห่งนี้ 
จะติดต่อและนำาเสนอข้อมูลของโฮมสเตย์รวมทั้งการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง Facebook และใช้
การบอกต่อเป็นสำาคัญ

สำาหรบัการดำาเนนิงานตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของโฮมสเตยแ์หง่นี้
จะเป็นในเรือ่งของการรว่มอนรุกัษบ์า้นไม้เกา่ทีเ่ป็นหนึง่ในจุดขายทีส่ำาคัญของถนนคนเดินเชยีงคาน 
และยังมีการแบ่งปันประสบการณ์การพำานักในบ้านไม้เก่าให้กับผู้เข้าพัก ซึ่งบ้านไม้เก่าที่อนุรักษ์ไว ้
เป็นหนึ่งในจุดถ่ายรูปสำาคัญบนถนนคนเดินเชียงคาน และยังมีส่วนช่วยดึงดูดให้ผู้มาเยี่ยมชม 
ถนนคนเดินแวะซ้ือกาแฟและเคร่ืองด่ืมเม่ือมาหยุดถ่ายรูปบ้านไม้เก่า โฮมสเตย์ท่ีเป็นบ้านไม้เก่าแห่งน้ี 
มีหอ้งพักทีใ่หบ้รกิารกบันกัทอ่งเทีย่วจำานวน 2 หอ้ง เป็นหอ้งทีพั่กได้ 2 คน 2 หอ้ง และพักได้ 4-5 คน  
อีก 1 ห้อง โดยคิดค่าบริการในอัตรา 250 บาท/คน/คืน เท่ากันสำาหรับห้องพักทั้งสองประเภท  
(ในช่วงที่ให้บริการประมาณ 3 เดือน จะมีรายรับประมาณ 5 หมื่นกว่าบาท/เดือน) โดยมีต้นทุน 
ส่วนเพิ่มที่สำาคัญสำาหรับการดูแลรักษาบ้านไม้เก่าและการให้บริการโฮมสเตย์ในแต่ละปีดังนี้

1) ค่าซ่อมแซมดูแลบ้าน เช่น การเปล่ียนไม้ที่ผนังที่ผุและชำารุด การเปล่ียนและ
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน เป็นต้น ซึ่งมีต้นทุนปีละประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท (ผู้ประกอบการไม่มีเงินทุน
ที่จะปรับปรุงบ้านใหม่ทั้งหลัง)

2) ค่าฉีดปลวกปีละ 2 ครั้งๆ ละประมาณ 4,000 กว่าบาท
3) เครื่องนอนท่ีให้บริการในห้องพักจะมีการเปลี่ยนเป็นชุดๆ โดยจะเปลี่ยนฟูกทุกๆ 

3-4 ปี ซึ่งมีต้นทุนประมาณ 5 พันบาทต่อชุด (ใช้ประมาณ 7 ชุด) ส่วนผ้าห่มใช้การซักเก็บเมื่อไม่มี 
การใช้งาน ยังไม่เคยมีการซื้อมาเปลี่ยนใหม่

นอกจากตน้ทนุดังกล่าวแล้ว ในชว่ง 4-5 ปีทีผ่า่นมา โฮมสเตยไ์ด้เปลีย่นมาใชห้ลอดไฟ 
แบบประหยัด (หลอด LED) แทนหลอดไฟแบบเดิมที่ไม่ประหยัดพลังงาน22 ซึ่งสามารถช่วยลด 
ค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 10 ต่อเดือน (ปกติค่าไฟฟ้าของโฮมสเตย์แห่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 
เดือนละ 2,500 บาท (มีตู้แช่เย็น) แต่หลังจากเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟ ทำาให้ค่าไฟฟ้าของ 
โฮมสเตย์ลดลงเหลือประมาณเดือนละ 2,000 บาท (หรือลดลงประมาณ 500 บาท/เดือน)

22 ผู้ประกอบการจำาต้นทนุในการเปลีย่นหลอดไฟไมไ่ด้
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สำาหรบัในเรือ่งของการจัดการขยะ โฮมสเตยแ์หง่นีย้งัไม่มีการคัดแยกขยะอยา่งถกูตอ้ง  

เนื่องจาก มองว่ารถท่ีมาเก็บขยะ (รถของเทศบาลฯ) ไม่ได้มีการเก็บแยกขยะ โฮมสเตย์จึงไม่มี 
ความจำาเป็นต้องคัดแยกขยะ อย่างไรก็ตาม โฮมสเตย์แห่งนี้มีการจ่ายค่าเก็บขยะให้กับเทศบาลฯ  
ในอัตราเดือนละ 30 บาท23 ส่วนการจัดการน้ำาเสียนั้นโฮมสเตย์ไม่ได้มีการปล่อยน้ำาเสียลงแม่น้ำา  
เนื่องจากมีบ่อบำาบัดในลักษณะของบ่อแซท สำาหรับแรงงานที่ใช้ทั้งหมดเป็นแรงงานในครอบครัว 
จึงไม่มีการจ้างแรงงานภายนอก นอกจากน้ี โฮมสเตยย์งัมีการแนะนำาลกูค้าใหไ้ปใชบ้รกิารรา้นอาหาร 
และร้านค้าภายในชุมชน ส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการต้องไปจอดรถที่วัด (ลูกค้าจะเป็นผู้ที่บริจาค 
ค่าจอดรถให้วัด) โดยทางร้านไม่อนุญาตให้จอดรถหน้าร้าน ปัจจุบันผู้ประกอบการรายนี้สนใจ 
ที่จะขยายกิจการในเรื่องของนวดแผนไทย เนื่องจาก มีโครงการเข้ามาอบรมให้ฟรี 150 ชั่วโมง  
ผู้ประกอบการจึงให้ภรรยาเข้ารับการอบรมเพื่อนำามาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต

5.3.2 กรณ่ตั่วอย่่างท่ี่�พัักแรมีแบบเกสต่เ์ฮาสท่์ี่�เปน็บ�านไมี�เก่า

เกสต์เฮ้าส์แห่งนี้เป็นบ้านไม้เก่าแบบสองชั้น (เป็นไม้ทั้งหลัง รวมทั้งโครงสร้าง)24  
โดยตัวบ้านมีอายุกว่า 100 ปี และถูกนำามาเปิดดำาเนินการให้บริการที่พักแรมโดยขึ้นทะเบียนใน
ลักษณะของโฮมสเตย์25 เมื่อ พ.ศ. 2554 (9 กันยายน พ.ศ. 2554) มีห้องพักเปิดให้บริการจำานวน 
7 ห้อง (มีให้เลือก 2 แบบ คือ ห้องที่พักได้ 2 หรือ 3 คน และพักได้ 4 คน โดยภายในห้องพัก
ไม่มีสิ่งอำานวยความสะดวกอย่างโทรทัศน์และตู้เย็น) และเป็นห้องพักของเจ้าของบ้าน 1 ห้อง 
(เจ้าของบ้านพักร่วมกับผู้เข้าพัก) ห้องพักที่ให้บริการมีการตั้งราคาไว้ที่ประมาณ 2,500 บาท/ห้อง 
(พักได้ 2 คน) สำาหรับช่วงฤดูท่องเที่ยวระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม (เพื่อคัดกรองลูกค้าให้มี
คุณภาพมากขึน้) สว่นชว่งนอกฤดูทอ่งเทีย่วจะใหบ้รกิารเพียง 4 หอ้ง และลดราคาหอ้งพักประมาณ 
ร้อยละ 40-50 โดยจะขายห้องพักที่ราคาต่ำาสุดประมาณ 800 บาท/ห้อง (ไม่มีการขายต่ำากว่า 
ราคานี้) สำาหรับอาหารเช้าท่ีให้บริการผู้เข้าพักจะให้บริการในรูปแบบของการแจกคูปองอาหารให้ 
ผู้เข้าพักไปเลือกรับประทานที่ร้านอาหารในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน นอกจากนี้ เกสต์เฮ้าส์
แห่งนี้ยังมีการให้บริการชุดใส่บาตรข้าวเหนียว (ราคาชุดละ 100 บาท) แต่มีสัดส่วนของรายรับ
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น รายรับหลักของเกสต์เฮ้าส์จึงมาจากการให้บริการห้องพักเป็นสำาคัญ 
ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีกำาไรที่พออยู่ได้ กล่าวคือ มีรายรับเพียงพอจะเป็นค่าแรงของตนเองหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว26

23  เทศึบาลมแีนวทางท่ีจะเก็บค่าจดัการขยะจากรา้นค้าในอตัรา 60 บาท/เด่อน แต่ยังไมม่กีารออกเปน็เทศึบญัญัติ
24  บรเิวณีถุนนคนเดินเชยีงคานมบีา้นไมเ้ก่าในลักษณีะนีไ้มถึุ่ง 10 หลัง ส่วนใหญ่เปน็บา้นไมแ้บบโมเดิรน์มากขึ้น (โครงสรา้งเปน็ปูนแล้ว
หุม้ด้วยไม)้ เน่่องจากเทศึบาลตำาบลเชยีงคานได้ประกาศึในเทศึบญัญัติใหบ้า้นในบรเิวณีถุนนคนเดินต้องเปน็บา้นไม ้มใิชป่ระกาศึใหอ้นุรกัษ์
บา้นไมเ้ก่า
25 ท่ีพักแรมท่ีมีจำานวนห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง และมีจำานวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ไม่ต้องย่่นขอใบอนุญาตประกอบธีรุกิจ
โรงแรม แต่ต้องดำาเนินการจดแจง้สถุานท่ีพักท่ีไมเ่ปน็โรงแรมกับกรมการปกครอง
26 ผู้ใหข้อ้มูลไมส่ะดวกในการใหข้อ้มูลรายรบัใดๆ
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ลกูค้าสว่นใหญ่ของเกสตเ์ฮ้าสจ์ะโทรมาจองล่วงหนา้ และเป็นลูกค้าทีม่าแบบครอบครวั

เป็นสว่นมาก หรอืมาอยา่งนอ้ย 2 คน โดยเกสตเ์ฮ้าสแ์หง่นีจ้ะใชว้ธิกีารตดิตอ่และทำาการตลาดด้วย
การบอกต่อแบบปากต่อปาก และวิธี inbox กับลูกค้าโดยตรง (บางรายใช้การติดต่อสอบถามผ่าน
ทาง LINE) ทั้งนี้เนื่องจากตัวอาคารของเกสต์เฮ้าส์เป็นบ้านไม้เก่าโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้  
จึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยดึงดูดลูกค้า แต่เป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่สนใจและชอบบ้านไม้เก่า ทั้งนี้
ด้วยราคาห้องพักและการเป็นบ้านไม้เก่า กลุ่มลูกค้าจึงเป็นตลาดคุณภาพและตลาดเฉพาะที่ชอบ
บรรยากาศที่เสมือนบ้านตนเอง (feel at home)

ในแต่ละปีเกสต์เฮ้าส์แห่งนี้จะมีต้นทุนการดำาเนินงานหลักๆ ในเรื่องของค่าไฟฟ้า 
และค่าน้ำาประปา ซึ่งถ้าเป็นในช่วงฤดูท่องเที่ยวจะมีค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 5,000-8,000 บาท 
ส่วนค่าน้ำาประปาจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 กว่าบาท27 (มีต้นทุนค่าไฟฟ้าในการดูดน้ำามาลง
แท็งก์กักเก็บเพ่ือใช้ในห้องพัก เนื่องจากมีการแย่งใช้น้ำาในช่วงฤดูท่องเที่ยว) สำาหรับในช่วงนอก
ฤดูท่องเที่ยวค่าไฟฟ้าจะเหลือประมาณ 1,000 กว่าบาท/เดือน นอกจากต้นทุนทั้งสองส่วนแล้ว  
ในแตล่ะปีจะมีตน้ทนุการฉดีปลวกประมาณปีละ 9,000 บาท (ราคาค่าฉดีปลวกครัง้แรก 15,000 บาท  
และหลังจากนั้นในแต่ละปีหากไม่พบเส้นทางปลวก บริษัทกำาจัดปลวกจะคิดราคา 9,000 บาท  
แต่ถ้าพบเส้นทางปลวกจะคิดราคา 15,000 บาท)

สำาหรับการดูแลบำารุงรักษาระเบียงบ้านที่เป็นไม้ ซ่ึงต้องมีการเปล่ียนเป็นไม้เทียม  
มีต้นทุนในการเปลี่ยนทุกๆ 3-4 ปี โดยมีต้นทุนในการเปล่ียนประมาณ 6-7 หม่ืนบาท/ครั้ง  
พ.ศ. 2563 เกสตเ์ฮ้าสแ์หง่นีเ้สยีค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบา้นไม้เกา่ไปแล้วประมาณ 3-4 แสนบาท  
ซ่ึงโดยปกติจะมีค่าดูแลบ้านประมาณปีละ 5 หม่ืนบาท และจะมีการดูแล-ซ่อมแซมครั้งใหญ่ 
ในทุกๆ 3-4 ปี28

ส่วนการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ 
เกสต์เฮ้าส์แห่งนี้ มีการจัดการและการดำาเนินงานในบางประเด็นพอสรุปได้สังเขปดังนี2้9

1) การประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน้ำา โดยทางเกสตเ์ฮ้าสไ์ด้เปลีย่นมาใชห้ลอดไฟแบบ 
LED เกือบทั้งหมด (ประมาณร้อยละ 99) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลว่า การเปลี่ยน
มาใช้หลอดไฟแบบ LED ทำาให้ค่าไฟฟ้าลดลงไม่มาก เนื่องจาก โดยปกติแล้วเกสต์เฮ้าส์แห่งนี้ 
จะปิดไฟในเวลาประมาณ 4 ทุ่ม นอกจากในเรื่องของการเปล่ียนหลอดไฟแล้ว ที่ผ่านมายังได้ 
มีการเปล่ียนมาใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟ (มีสัญลักษณ์เบอร์ห้า) ซ่ึงจากเดิมเคยใช้ 
เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 BTU ในห้องพักแต่ละห้อง เมื่อครบอายุการใช้งานก็เปลี่ยนมาใช้

27 เน่่องจากในหอ้งพักไมม่ตู้ีเยน็ และโทรทัศึน ์ดังนัน้ค่าไฟฟา้ของเกสตเ์ฮา้สแ์หง่นีจ้งึเปน็ในเร่อ่งของค่าไฟฟา้ในส่วนของหลอดไฟใหแ้สงสวา่ง  
เคร่อ่งปรบัอากาศึ และค่าซึ่กั-รดีผ้าเชด็ตัวและชดุเคร่อ่งนอน ซึ่ึ่งส่วนใหญ่ความส้ินเปล่องของการใชไ้ฟฟา้จะอยูท่ี่การซึ่กั-รดีผ้า และในชว่ง
ฤดฝูนก็จะมกีารใชเ้คร่อ่งอบผ้าด้วย ส่วนนอกฤดฝูนจะใชว้ธิีกีารตากแดดแทนการอบ
28 ในชมุชนเชยีงคานขาดชา่งฝมีอ่ท่ีจะมาซึ่อ่มแซึ่มส่ิงต่างๆ ต้องใชช้า่งฝมีอ่จากตัวจงัหวดัเลย ทำาใหม้ต้ีนทนุสูง
29 เกสตเ์ฮา้สแ์หง่นีม้กีารจดัการและการดำาเนินงานท่ีใหค้วามสำาคัญกับประเด็นทางด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่ึ่งใน พ.ศึ. 2563 เกสตเ์ฮา้สแ์หง่นี ้
ไมไ่ด้สมคัรเพ่่อเขา้รบัการประเมินมาตรฐานโรงแรมสีเขยีวเน่่องจากยังไมม่คีวามพรอ้ม แม้วา่จะมเีจา้หน้าท่ีท่ีเกีย่วขอ้งเขา้มาตรวจสอบและ
ใหค้ำาแนะนำา
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เครือ่งปรบัอากาศทีมี่ขนาดใหญ่ขึน้และเป็นระบบ inverter ซึง่มีการประหยดัพลังงานไฟฟ้ามากกวา่
ระบบเดิม

สำาหรับในเรื่องของการประหยัดน้ำา เกสต์เฮ้าส์แห่งนี้มีการดำาเนินการโดยใช้ระบบ
ชกัโครกทีเ่ป็นระบบ 3 กบั 6 ลิตรในเครือ่งเดียวกนั แตไ่ม่เหน็ความแตกตา่งวา่สามารถประหยดัน้ำา 
ได้เมื่อเทียบกับของเดิมที่เป็นชักโครกแบบ 8 หรือ 10 ลิตร

2) การจัดการขยะ เกสตเ์ฮ้าสแ์หง่นีมี้การคัดแยกขยะและนำาขยะสว่นทีส่ามารถขายได้  
(ขยะรไีซเคิล) ไปขายแล้วนำารายได้มอบใหก้บัแม่บา้นทีม่าดูแลทำาความสะอาด ทัง้นี ้ภายในเกสตเ์ฮ้าส ์
มีการใช้ขวดแก้วแทนขวดพลาสติก มีบ่อดักไขมัน และมีถุงผ้าให้ผู้เข้าพักยืมใช้ได้

3) การใชแ้รงงาน เกสตเ์ฮ้าสแ์หง่นีมี้การใชแ้รงงานในทอ้งถิน่ ซ่ึงในชว่งฤดูทอ่งเทีย่ว
จะมีการจ้างแรงงานในลกัษณะของการจ้างรายวนัประมาณ 3-4 คน ขณะทีใ่นชว่งนอกฤดูทอ่งเทีย่ว 
จะจ้างแรงงานเพียง 2-3 คน (เป็นการจ้างแรงงานมาเพ่ือทำาความสะอาดห้องพักเป็นรายห้อง) 
นอกจากนี้ ในบางครั้งยังมีการจ้างแม่บ้านแบบรายเดือนด้วย

นอกจากประเด็นท้ังสามแล้ว เกสต์เฮ้าส์แห่งน้ียังให้ความสำาคัญกับเร่ืองความปลอดภัย  
โดยมีการติดตั้ง CCTV รวมทั้งมีถังดับเพลิงประมาณ 4-5 ถัง เพ่ือใช้ในกรณีที่เกิดไฟไหม้30  
รวมทั้งมีที่จอดรถเพื่อบริการให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่พัก (อยู่บริเวณซอย 15 ขณะที่เกสต์เฮ้าส์
ตั้งอยู่ที่ประมาณซอย 11) โดยมีการลงทุนสำาหรับที่จอดรถไปแสนกว่าบาท (เป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ลงหินคลุกและทำารั้ว) อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถนำารถไปจอดที่วัดป่ากลางแล้วบริจาคเงินค่าที่
จอดรถให้กับทางวัดก็ได้

5.3.3 กรณ่ตั่วอย่่างท่ี่�พัักแรมีแบบเกสต่เ์ฮาสท่์ี่�เปน็บ�านไมี�ท่ี่�ก่อสร�างใหม่ี

เกสตเ์ฮาสท์ีเ่ป็นกรณตีวัอยา่งนี ้เป็นเกสตเ์ฮาสร์ะดับสามดาวทีมี่จำานวนหอ้งพัก 9 หอ้ง  
โดยมีด้านหนึง่ตดิกบัถนนคนเดินเชยีงคาน และอีกด้านหนึง่อยูต่ดิกบัแม่น้ำาโขง (สามารถมองเหน็
วิวแม่น้ำาโขง) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2554 (เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554)  
โดยร้ือบ้านเก่าแล้วสร้างใหม่ด้วยไม้ในลักษณะบ้านไม้แบบห้องแถวสองช้ันสองคูหาท่ีเป็นรูปแบบเดิม 
ของบา้นบรเิวณถนนรมิโขงในยคุทีค่นจีนเขา้มาพำานกัอาศยัเพ่ือทำาการค้าในชว่ง 70-90 ปีทีผ่า่นมา  
นั่นคือตัวบ้านจะเป็นห้องแถวที่เป็นไม้ มีท้ังที่เป็นแบบชั้นเดียวและสองชั้น (ธิป ศรีสกุลไชยรัก, 
2561) เนื่องจากเกสต์เฮ้าส์แห่งนี้ยังคงลักษณะของบ้านไม้แบบเดิม ซึ่งถือเป็นจุดขายที่สำาคัญ 
จึงทำาให้สามารถขายห้องพักได้ในราคาที่สูงกว่าที่พักแรมในลักษณะอ่ืนๆ กล่าวคือ หากเป็น 
ที่พักแรม/โรงแรมทั่วไปที่ห้องพักเป็นปูน (โดยมีลักษณะและรูปแบบเหมือนกัน) จะสามารถขายได้
ในราคาประมาณ 400 บาท/ห้อง/คืน แต่ถ้าเป็นที่พักแรม/โรงแรมที่เป็นบ้านไม้ (หรือตกแต่งด้วย
ไม้ทั้งหมด แต่ตัวโครงสร้างเป็นปูน) จะสามารถบวกราคาเพ่ิมได้อีกประมาณ 300 บาท/ห้อง/คืน  

30 ตัง้แต่เปดิเมอ่งเพ่่อรบัการท่องเท่ียว เชยีงคานมไีฟไหมเ้พียงครัง้เดียว แต่อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศึ. 2563 ได้มโีครงการซึ่กัซึ่อ้มการอพยพ 
ในกรณีีท่ีเกิดไฟไหมใ้นบรเิวณีถุนนคนเดินด้วย
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และหากห้องพักอยู่ติดกับถนนคนเดินเชียงคาน ก็จะสามารถบวกราคาได้อีก 300 บาท/ห้อง/คืน  
ส่วนห้องพักที่อยู่ใกล้แม่น้ำาโขง (หรือสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำาโขง) ก็จะสามารถบวกราคาเพ่ิม
ได้อีก 300 บาท/ห้อง/คืน ขณะที่การมีสถานที่จอดรถก็สามารถบวกราคาห้องพักเพ่ิมได้อีก  
200 บาท/ห้อง/คืน สำาหรับช่วงฤดูหนาวที่เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว (โดยเฉพาะช่วงที่มีหมอกหรือช่วง
ปลายปี) ก็สามารถบวกราคาเพิ่มได้อีกประมาณ 500 บาท/ห้อง/คืน ดังนั้น โดยรวมแล้วในช่วง
ฤดูหนาวห้องพักของที่พักแรม/โรงแรมที่อยู่ติดกับถนนคนเดินเชียงคานหรืออยู่ติดแม่น้ำาโขงจะ
สามารถตั้งราคาห้องพักได้สูงถึง 2,000 บาท/ห้อง/คืน

พ.ศ. 2563 เกสตเ์ฮ้าสแ์หง่นีไ้ด้ผา่นการรบัรองมาตรฐานโรงแรมสเีขยีวระดับทองแดง 
(Green Hotel Bronze Class)31 ของกรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ซ่ึงทีผ่า่นมาเกสตเ์ฮ้าสแ์หง่นี ้
ได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติตามมาตรฐานของโรงแรมสีเขียวจนทราบว่า หัวใจของมาตรฐาน
โรงแรมสีเขียวสำาหรับที่พักแรม คือ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน ดังนั้น 
จึงใชเ้วลาเพียง 2-3 เดือน ในการเตรยีมตวัเพ่ือเขา้รบัประเมินมาตรฐานโรงแรมสเีขยีว ซ่ึงสามารถ 
ทำาได้ง่ายสำาหรับเกสต์เฮ้าส์แห่งนี้ เนื่องจากเกสต์เฮ้าส์แห่งนี้ไม่มีการซักอบรีดผ้าเช็ดตัวหรือ
ชุดเครื่องนอนจึงประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า ดังนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นการปรับการดำาเนินงานและ 
การจัดการเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ/มีการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ ซ่ึงสามารถลดค่าไฟฟ้า (หรอืลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้า) ได้นอ้ยมาก เนือ่งจาก 
เกสต์เฮ้าส์แห่งนี้มีการจัดการและการดำาเนินงานที่เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้ว เช่น  
ได้มีการเปลีย่นหลอดไฟจากเดิมท่ีเป็นหลอดตะเกยีบซ่ึงมีราคาถกู มาเป็นหลอดแบบ LED ทีมี่อาย ุ
การใช้งานนานกว่าและประหยัดมากกว่า (แต่ยังไม่มีการใช้โซล่าเซลล์) ส่วนการประหยัดและ 
ใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ใช้วิธีติดป้ายเพื่อขอความร่วมมือจากผู้เข้าพักให้ช่วยกันประหยัดน้ำา  
สำาหรับการจัดการขยะได้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล (โดยเฉพาะขวดพลาสติก) แล้วนำาไปขาย 
นอกจากนี ้การทีเ่กสตเ์ฮ้าสใ์ชว้ธิกีารแจกคูปองใหก้บัผูเ้ขา้พักเพ่ือใหไ้ปทานอาหารเชา้ทีร่า้นอาหาร
ทีต่ัง้อยูภ่ายในชมุชนแทนการจดับรกิารอาหารเชา้เองภายในโรงแรมจึงทำาใหไ้ม่มีเศษอาหารทีเ่ป็น
ขยะอินทรีย์ (organic)

กลุ่มลูกค้าที่เข้าพักเกสต์เฮ้าส์แห่งนี้มีหลากหลายประเภท แต่กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาว 
เป็นกลุ่มลกูค้าทีม่าใชบ้รกิารมากทีส่ดุ และในชว่งฤดูหนาว (ฤดูกาลทอ่งเทีย่วของเชยีงคาน) กจ็ะมี
ลูกค้ามาพักจำานวนมาก โดยเฉพาะลูกค้าจากภาคใตจ้ะนยิมเดินทางมาเพ่ือสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็ 
ของเชียงคาน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าส่วนใหญ่ของเกสต์เฮ้าส์แห่งนี้ เป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยที่กลับมา 
ใช้บริการซ้ำา โดยประมาณร้อยละ 50 เป็นกลุ่มลูกค้าที่เคยมาใช้บริการแล้วประมาณ 4-5 ครั้ง

เกสต์เฮ้าส์แห่งนี้มีลักษณะเป็นการดำาเนินธุรกิจภายในครัวเรือน และจ้างแรงงาน
ภายในท้องถิ่นหรือหมู่บ้าน ร่วมกับการจ้างแรงงานจาก สปป. ลาว เนื่องจากมีค่าจ้างแรงงาน

31 พ.ศึ. 2563 มท่ีีพักแรมในเชยีงคาน ได้ green hotel ระดับ Bronze Class จำานวน 2 แหง่ และ Silver Class จำานวน 1 แหง่
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ต่ำากว่าแรงงานที่เป็นคนไทย และแรงงานที่เป็นคนไทยจะไม่ทำางานบางประเภท (คนไทยมีสิทธิ
เลือกทำางานมากกว่าแรงงานจาก สปป. ลาว) โดยในการดำาเนินธุรกิจที่พักแรมมีต้นทุนคงที่สูง  
(ค่าก่อสร้างและตกแต่ง รวมถึงการลงทุนซื้อที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ซ่ึงเกสต์เฮ้าส์แห่งนี้ลงทุน
ซ้ือทีดิ่นสำาหรบัเป็นทีจ่อดรถประมาณ 2-3 ล้านบาท) แตมี่ตน้ทนุผนัแปรต่ำา โดยในแตล่ะเดือนจะมี 
ค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 5,000-10,000 บาท (ในห้องพักไม่มีตู้เย็น) สำาหรับค่าน้ำาประปาจะมี
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 1,000 กว่าบาท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเก็บขนขยะ 
ซ่ึงในแต่ละปีจะจ่ายค่าเก็บขนขยะให้กับเทศบาลฯ ประมาณ 1,000 กว่าบาท สำาหรับค่าใช้จ่าย 
ในการดูแลบา้นไม้ไม่ได้มีค่าใชจ่้ายทีส่งูกวา่ปกต ิเนือ่งจาก ทีผ่า่นมาเกสตเ์ฮ้าสแ์หง่นีไ้ด้มีการซอ่ม
บำารุงครั้งใหญ่ 1 ครั้ง ด้วยการเสริมฝาผนังด้วยคอนกรีต (เปลี่ยนจากไม้มาเป็นคอนกรีต) แล้วใช้
ไม้หุ้มไว้ด้านนอก (เนื่องจากไม้เมื่อโดนแดดโดนฝนเป็นระยะเวลานานๆ จะเกิดการผุกร่อน และ
โดยปกติในช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาในเรื่องของฝนที่สาดเข้ามาในตัวเกสต์เฮ้าส์ ผู้ประกอบการ
จึงตัดสินใจปรับปรุงฝาผนังใหม่)

สำาหรับความคิดเห็นต่อแนวทางการดำาเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบนั้น เจ้าของเกสต์เฮ้าส์แห่งนี้มีความเห็นว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นการ 
ดำาเนินงานและการจัดการท่ีควรคำานึงถึง 1) สิ่งแวดล้อม 2) การกระจายรายได้ในชุมชน32 และ  
3) การอนุรักษ์วิถีชุมชนให้เหมือนเดิม ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของการท่องเที่ยว

แม้ว่าเกสต์เฮ้าส์แห่งน้ีจะได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวในด้านเศรษฐกิจ แต่ก็มีต้นทุน 
หรือได้รับผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยวในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลิ่น โดยผลกระทบ 
ในเรื่องของกล่ินเกิดจากร้านอาหารที่ตั้งอยู่ติดกับเกสต์เฮ้าส์ ซ่ึงบางครั้งไม่เปิดเครื่องดูดกล่ินจึง
ส่งผลให้มีกล่ินจากการประกอบอาหารเข้ามาในเกสต์เฮ้าส์และห้องพักของลูกค้า (มีการกระทบ
กระทั่งกับร้านอาหารอยู่เสมอ) นอกจากนี้ ยังมีกล่ินจากห้องน้ำา กล่ินจากท่อน้ำาบริเวณด้านหน้า
ของเกสต์เฮ้าส์ที่เป็นท่อน้ำาทิ้ง ซ่ึงที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้พยายามแก้ไขโดยการขุดลอกท่อ ทำาให้
ปัญหาดังกล่าวบรรเทาลง ในขณะที่ปัญหากลิ่นจากท่อน้ำาทิ้งด้านหลังของเกสต์เฮ้าส์ยังไม่ได้รับ 
การแกไ้ข ปัญหาดังกล่าวมาจากการทีร่า้นอาหารทิง้เศษอาหารลงทอ่น้ำาทิง้โดยตรง ดังนัน้เกสตเ์ฮ้าส ์
แห่งนี้จึงมีการปรับท่อน้ำาทิ้งให้ไหลไปทางอ่ืนซ่ึงสามารถบรรเทาปัญหาในเรื่องกล่ินจากท่อน้ำาทิ้ง 
ลงได้ ส่วนปัญหาเรื่องกลิ่นอาหารยังคงอยู่ เนื่องจาก ร้านอาหารที่อยู่ติดกับเกสต์เฮ้าส์แห่งนี้ 
ไม่ได้เปิดใช้งานเครื่องดูดกล่ินในบางครั้ง จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง (แต่ไม่รุนแรง) ระหว่าง 
เกสต์เฮ้าส์แห่งนี้กับร้านอาหารที่อยู่ติดกัน

32 การท่องเท่ียวของเชยีงคานยงักระจกุตัวอยูบ่รเิวณีถุนนคนเดิน (ถุนนรมิโขง) จงึต้องทำาใหเ้กิดการกระจายผลประโยชนไ์ปยงัพ้่นท่ีส่วนอ่น่ๆ  
โดยพยายามสนับสนุนใหแ้ต่ละซึ่อยมีการจำาหน่ายอาหารท่ีมีลักษณีะเฉพาะ เชน่ ขา้วปุ้นน�าแจว่ แหนมคลกุ เป็นต้น ซึ่ึ่งจะเป็นแนวทางหน่ึง 
ในการกระจายผู้มาเย่อนไปยังซึ่อยต่างๆ (กระจายผลประโยชนจ์ากการท่องเท่ียว)
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5.3.4 กรณ่ตั่วอย่่างท่ี่�พัักแรมีแบบโรงแรมีประเภัที่บ้ติ่กโฮเที่ล

โรงแรมแหง่นีเ้ป็นโรงแรมประเภทบตูกิ ทีเ่ปิดดำาเนนิการมาตัง้แต ่พ.ศ. 2555 โดยเป็น 
การปรับปรุงอาคารเดิมที่เป็นโกดังเก่า ภายใต้แนวคิดที่ต้องการอนุรักษ์และปรับปรุงบ้านเก่า 
ที่สร้างด้วยไม้ และมีแรงจูงใจในการทำาโรงแรมเชิงอนุรักษ์บ้านไม้เก่าที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม  
โดยเฉพาะในเรือ่งของการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน้ำา คือ 1) การประหยดัตน้ทนุผนัแปร/การทีมี่ 
ค่าดำาเนินงานในระยะยาวลดลง และ 2) การอนุรักษ์บ้านไม้เก่าและเมืองเก่าบริเวณถนนริมโขง  
โดยเริ่มคิดทำาเป็นบูติกโฮเทล (ก่อน พ.ศ. 2555 อาคารบ้านเรือนบริเวณถนนริมโขงส่วนใหญ่ 
ถกูทิง้รา้ง สว่นตวัโรงแรมแหง่นีเ้ดิมเป็นโกดังเกบ็ของทีค้่าขายกบั สปป. ลาว33) ด้วยการปรบัเปล่ียน
โครงสร้างของอาคารให้เป็นคอนกรีตแต่ด้านนอกใช้ไม้ที่เป็นไม้เก่าจากบ้านเดิม (ซ่ึงอยู่ตรงข้าม
โรงแรม) และโกดังเกบ็ของมาตกแตง่ (โรงแรมใชไ้ม้เกา่และเครือ่งเรอืนไม้เกา่ในการตกแตง่สถานที ่ 
ส่วนตัวโครงสร้างตึกเป็นคอนกรีตเพ่ือความแข็งแกร่งและคงทน) โดยลงทุนครั้งแรกประมาณ 
1 ล้านบาท มีห้องพักให้บริการจำานวน 20 ห้อง และมีการจดทะเบียนเป็นโรงแรมที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย สำาหรับโรงแรมแห่งนี้ ภาพของการใช้ไม้ในการก่อสร้างและตกแต่ง รวมทั้งการนำาเสนอ
ภาพโรงแรมเชงิอนรุกัษภ์ายใตแ้นวคิดการอนรุกัษบ์า้นไม้เกา่เป็นการเพ่ิมมูลค่า (หรอืคุณค่า) ใหก้บั
โรงแรม ทำาให้สามารถขายห้องพักได้ในราคาที่สูงกว่าราคาท่ีพักทั่วไป ซึ่งถ้าหากเป็นตึกคอนกรีต
ธรรมดาจะสามารถขายห้องพักได้ในราคาคืนละ 500 บาท/คืน แต่เนื่องจากโรงแรมแห่งนี้มีการใช้
ไม้เก่าในการตกแต่งจึงสามารถขายห้องพักได้ในราคา 1,500 บาท/คืน

พ.ศ. 2563 โรงแรมแห่งนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับเงิน  
(Green Hotel Silver Class) ของกรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม อยา่งไรกต็าม กอ่นหนา้นีโ้รงแรม
เคยได้รับรางวัลในเรื่องของการเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ เนื่องจากโรงแรมไม่อนุญาตให้ผู้เข้าพัก 
สูบบุหรี่ในห้องหรือพ้ืนที่บริเวณโรงแรม โดยผู้ประกอบการมองว่าการได้รับการรับรองมาตรฐาน
โรงแรมสีเขียวระดับเงิน ช่วยในเรื่องของการทำาการตลาดเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำาคัญ
กับเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าของโรงแรมมีความสนใจและให้ความสำาคัญกับความเป็น
โรงแรมสเีขยีว (green hotel) เพ่ิมขึน้ (ขณะท่ีความเป็นโรงแรมสเีขยีวชว่ยในเรือ่งของการประหยดั
ต้นทุนในการดำาเนินงานของผู้ประกอบการ) โดยเฉพาะตลาดญ่ีปุ่นจะให้ความสำาคัญในเรื่อง 
ความเป็นโรงแรมสเีขยีวมากเป็นพิเศษ สว่นตลาดสงิค์โปรจ์ะชอบบา้นไม้หรอืเครือ่งเรอืนทีท่ำาด้วยไม้  
สำาหรับตลาดคนไทยไม่สนใจทั้งเรื่องโรงแรมสีเขียวและบ้านไม้

ปัจจุบัน โรงแรมขายห้องพักในราคา 1,600 บาท/ห้อง/คืน34 แต่หากเป็นห้องที่ 
มองเหน็ถนนคนเดิน (city view) จะขายในราคาหอ้งละ 1,700 บาท/หอ้ง/คืน สว่นวิวแม่น้ำาโขงจะขาย 
ห้องพักในราคาห้องละ 1,800 บาท/ห้อง/คืน โดยราคาดังกล่าวจะรวมอาหารเช้าที่อยู่ในรูปแบบ

33 เดิมทำาอาชพีค้าขายกับ สปป. ลาว โดยส่งปลารา้และพ่ชไรไ่ปขาย แล้วซึ่่อ้ปอกับฝ้ายกลับมา
34 พ.ศึ. 2555 ที่เปน็การเริม่ต้นดำาเนินกิจการ โรงแรมขายหอ้งพักในราคา 1,500 บาท/หอ้ง/ค่น
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การให้คูปองกับผู้เข้าพักเพ่ือไปทานอาหารเช้าที่ร้านขายอาหารในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน 
(เป็นการ outsource อาหารเช้าให้กับร้านอาหารในท้องถิ่นที่เป็นเพื่อนบ้านกัน เช่น ร้านข้าวเปียก 
ปากซอย 20 ร้านลาดพร้าว 101 (ซ่ึงปัจจุบันได้ย้ายออกไปอยู่นอกบริเวณถนนคนเดินแล้ว)  
ร้านแม่งามอิ่มอร่อย เป็นต้น) โดยในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว โรงแรมจะมีการปรับลดราคาห้องพัก  
ส่วนช่วงฤดูท่องเที่ยว คือ ตุลาคม-มกราคม จะขายในราคาปกติ ทั้งนี้ ในช่วงก่อนเกิดการ 
แพรร่ะบาดของโควดิ-19 (พ.ศ. 2562) โรงแรมมีรายรบัจากการขายหอ้งพักประมาณปีละ 7-8 ล้านบาท  
ซ่ึงเป็นรายรับที่โรงแรมสามารถใช้หมุนเวียนในการดำาเนินงานได้ในแต่ละปี แต่การระบาดของ 
โควดิ-19 ทำาใหโ้รงแรมมีรายรบัลดลงเนือ่งจากมีผูม้าใชบ้รกิารลดลง แตก่ไ็ม่สามารถปิดโรงแรมได้ 
ด้วยเหตุผลที่ว่า หากมีการปิดโรงแรม (ชั่วคราว) แล้วการเปิดดำาเนินการใหม่จะมีต้นทุนที่สูงกว่า
การเปิดให้บริการไปเรื่อยๆ ภายใต้การควบคุมต้นทุนให้ต่ำาที่สุด

ผู้เข้าพักโรงแรมแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่มีกำาลังซ้ือ หรือเป็นกลุ่ม high-end  
ส่วนตลาดต่างประเทศมีน้อยมากเมื่อเทียบกับคนไทย เช่น ตลาดญี่ปุ่น เป็นต้น ผู้เข้าพักประมาณ
รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้พักทัง้หมด จะพักคืนเดียว โรงแรมจะมีผูม้าพักทกุเดือนแตจ่ะมีจำานวนมากนอ้ย
แตกตา่งกนั โดยมีนกัทอ่งเทีย่วมาพักมากในชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห ์(ศกุร-์อาทติย)์ โรงแรมใชร้าคา
ในการคัดกรองลกูค้า และมีเง่ือนไขทีส่ำาคัญวา่ ลูกค้าทีเ่ขา้พักตอ้งไม่สง่เสยีงดัง โดยเฉพาะหลงัชว่ง
เวลา 4 ทุ่ม (22.00 น.) ดังนั้นจึงไม่เป็นที่นิยมของลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น หรือผู้ที่ต้องการมาสังสรรค์
กับเพื่อน ลูกค้ากว่าร้อยละ 30 เป็นกลุ่มครอบครัว ที่เหลือเป็นวัยทำางาน/มาทำางาน โรงแรมใช้การ
ทำาการตลาดหรอืการหาลกูค้าทัง้ทีเ่ป็นการตดิตอ่ผา่นเอเยน่ต ์(ในแตล่ะวนัจะใหโ้ควตากบัเอเยน่ต ์
4 ห้องต่อวัน) และเว็บไซต์ (web-site) ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะติดต่อเพื่อเข้าพักกับโรงแรมโดยตรง

โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมในเชิงอนุรักษ์ (มีแนวคิดที่ต้องการอนุรักษ์และปรับปรุง 
บา้นเกา่) โดยมีแรงจูงใจในการดำาเนนิธรุกจิโรงแรมในรปูแบบดังกล่าว คือ 1) การดำาเนนิการธรุกจิ
โรงแรมในเชิงของการอนุรักษ์จะช่วยลดต้นทุนผันแปรของการดำาเนินงาน และทำาให้ค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนนิงานในระยะยาวลดลง และ 2) การดำาเนนิการดังกลา่วเป็นการชว่ยใหมี้โอกาสได้อนรุกัษ ์
บ้านไม้เก่าที่เป็นมรดกตกทอด รวมทั้งได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ความเป็นชุมชนเก่า
บริเวณถนนริมโขงของเชียงคาน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการได้ให้ความคิดเห็นว่าการจัดการและ 
การดำาเนินการตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบเป็นการจัดการและการดำาเนินการท่องเท่ียว 
ทีไ่ม่สง่ผลกระทบกบัชมุชน ไม่สรา้งภาระและ/ปัญหาใหก้บัชมุชน ชมุชนตอ้งโตไปด้วยกนั (เพ่ือนบา้น 
กับชุมชนต้องโตไปด้วยกัน) หรืออาจกล่าวได้ว่า “ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการจัดการและ 
การดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ คือ การไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน”  
โดยโรงแรมมีการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในบาง
ประเด็น พอสรุปเป็นสาระสำาคัญได้ดังนี้ (ตารางที่ 5.2)
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1) การจัดการและการดำาเนินงานที่ทำาให้เกิดการประหยัดพลังงาน
การก่อสร้างโรงแรมแห่งนี้อยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดการประหยัดพลังงาน จึงให้ 

ความสำาคัญกับการออกแบบอาคารท่ีใช้แสงสว่างจากภายนอกแทนการใช้หลอดไฟให้แสงสว่าง35  
ส่วนหลอดไฟที่ใช้ภายในโรงแรมเป็นหลอดแบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ก่อนที่ในปัจจุบัน
จะเปล่ียนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ทั้งหมด เนื่องจากได้มีการคำานวณต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 
การใชง้านแล้วพบวา่ หลอดไฟแบบ LED แม้วา่จะมีราคาสงูกวา่ แตมี่ระยะเวลาการใชง้านนานกวา่  
และมีต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ประหยัดกว่า ดังนั้นจึงต้องมองในระยะยาว/อายุของการใช้งาน 
ไม่ควรมองเพียงราคาซ้ือเท่านั้น36 นอกจากนี้ ยังมีการใช้ระบบไฟฟ้าที่เป็นโซล่าเซลล์ในการให้ 
แสงสว่างในบริเวณที่จอดรถ

2) การจัดการและการดำาเนินงานที่ทำาให้เกิดการลดการใช้น้ำา
โรงแรมมีการใช้ก๊อกน้ำาแบบประหยัดน้ำา (แบบฟองฟู่) ส่วนชักโครกใช้แบบตักน้ำาราด 

ซึ่งใช้น้ำาประมาณ 1-2 ลิตร/ครั้ง แทนการใช้ชักโครกแบบใช้น้ำา 6 ลิตร/ครั้ง เนื่องจาก ในขณะนั้น  
(พ.ศ. 2555) ไม่มีชักโครกแบบประหยัดท่ีใช้น้ำาแบบ 3 กับ 6 ลิตร ในตัวเดียวกัน นอกจากนี้  
ยังมีการขอความร่วมมือกับผู้เข้าพักที่พักแรมตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป (ซ่ึงมีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น)  
ให้ใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำา ซึ่งผู้เข้าพักส่วนใหญ่ก็ยินดีให้ความร่วมมือ

3) การจัดการและการดำาเนินงานที่ทำาให้เกิดการลดการก่อขยะ
โรงแรมมีการรณรงค์และสนบัสนนุใหมี้การลดการใชถ้งุพลาสตกิ โดยมีถงุผา้ใหลู้กค้า

หยิบยืมไปใช้ มกีารใชน้้ำาดืม่ทีเ่ปน็ขวดแก้วแทนขวดพลาสตกิ ให้พนกังานมสี่วนรว่มในการลดการ
ก่อขยะ โดยหันมาใช้ปิ่นโตในการบรรจุอาหารมารับประทาน หรือใช้แก้วส่วนตัวทุกครั้งที่มีการซื้อ
เครื่องด่ืมและกาแฟ นอกจากนี้ ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำา
ของที่ใช้แล้วมาทำาให้เกิดประโยชน์ เช่น มีการนำาผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วและไม่สามารถใช้งานต่อได้ 
มาชุบซีเมนต์ก่อนทำาเป็นกระถางต้นไม้เพ่ือใช้ตกแต่งโรงแรม มีการคัดแยกขยะแล้วนำาไปขาย 
โดยนำาเงินทีไ่ด้รบัจากการขายขยะรไีซเคิลมาเป็นกองกลางเพ่ือใชซ้ื้อของขวญัสำาหรบัการจบัฉลาก
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ภายในโรงแรม

4) การจัดการท่ีไม่ทำาให้เกิดผลกระทบต่อสังคม-วัฒนธรรม
โรงแรมขอความร่วมมือจากผู้เข้าพักไม่ให้ส่งเสียงดัง โดยเฉพาะหลังช่วงเวลา 4 ทุ่ม 

(22.00 น.) ตามข้อกำาหนดของธรรมนูญชุมชน โดยทุกคนในชุมชนร่วมกันกำากับดูแล ภายใต้การ
บังคับใช้และการให้ความร่วมมือของตำารวจ ในการเข้ามาดูแลตักเตือนหากมีผู้ละเมิดส่งเสียงดัง
หลังช่วงเวลาสี่ทุ่ม

35 ผู้ประกอบการมธีีรุกิจรบัเหมาก่อสรา้ง จงึทราบต้นทนุการก่อสรา้งและราคาของวสัดอุปุกรณีเ์ปน็อย่างดี
36 ควรมกีารใหค้วามรูกั้บผู้ประกอบการโรงแรม/ท่ีพักแรมเร่อ่งหลอดไฟกับการประหยัดพลังงานไฟฟา้
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5) การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น
แรงงานทีท่ำางานในโรงแรม (ประมาณ 5 คน) เป็นคนเชยีงคานทัง้หมด37 สว่นของตกแตง่ 

ภายในโรงแรมเกือบท้ังหมดเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนและเป็นเคร่ืองเรือนในบ้านหลังเก่า (ก่อนร้ือมาทำา 
โรงแรม) นอกจากนี้ โรงแรมยังเปิดให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเช่าพ้ืนที่หน้าโรงแรมที่อยู่ติด 
ถนนคนเดินเพื่อขายสินค้าให้กับผู้ที่มาเดินถนนคนเดินเชียงคาน รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ 
ใหก้บัคนทอ้งถิน่ โดยเปิดใหใ้ชบ้รเิวณด้านหนา้ของโรงแรมในการนำาเสนอขายชดุใสบ่าตรขา้วเหนยีว 
ให้กับนักท่องเที่ยวได้โดยไม่คิดค่าเช่า38 และยังเปิดให้พนักงานของโรงแรมให้บริการเช่าผ้าซิ่น 
กับผู้เข้าพัก ซึ่งทำาให้พนักงานได้รับรายได้เพิ่มเติม นอกจากนี้ โรงแรมยังมีการแนะนำาให้ผู้มาพัก
ไปเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง มีการส่งต่อลูกค้าให้กับที่พักหรือ
ร้านค้าภายในชุมชน

เนื่องจาก โรงแรมแห่งนี้มีการวางแผนมาตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างโรงแรมว่า ต้องการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าและการใชน้้ำา จึงไม่สามารถระบถุงึผลของการจัดการและการดำาเนนิงานตาม
แนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบออกมาในลักษณะทีเ่ป็นตวัเงินได้ (ทัง้ในกรณขีองตน้ทนุ และ
ผลประโยชน)์ อยา่งไรกต็าม หากพิจารณาในเรือ่งของการรว่มกนัอนรุกัษแ์ละชว่ยรกัษาภาพลกัษณ์
ของความเป็นถนนคนเดินของเชียงคานที่มีภาพของอาคารบ้านไม้เก่าเป็นหนึ่งในภาพลักษณ์และ
บรรยากาศที่สำาคัญของถนนคนเดินของเชียงคาน พบว่า โรงแรมแห่งนี้ต้องแบกรับภาระในการ
ดูแลซ่อมแซมพ้ืนที่ในส่วนที่เป็นไม้ทุกปี โดยมีต้นทุนในการกำาจัดและป้องกันปลวกปีละประมาณ 
9,000 บาท (เป็นค่าฉดีปลวก) นอกจากนี ้ยงัมีค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมไม้ประมาณ 60,000 บาท/ปี  
(เป็นค่าซ่อมบำารุงอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงแรม)39

ตารางท่� 5.2 กิารจดัำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทางกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของ
โรงแรม

รายการ กิจกรรมท่ีดำาเนินการ
กิารลดำผู้ลกิระทบเชงิลบดำ�านิสิ�งแวดำล�อม
1. การจดัการและการดำาเนินงานท่ีทำาใหเ้กิด

การประหยัดพลังงานไฟฟา้
• ออกแบบตัวอาคารเพ่่อให้แสงจากภัายนอกเข้ามาในตัวอาคารมากขึ้น 

เพ่่อลดการใชห้ลอดไฟ
• การใชห้ลอดไฟแบบ LED ท่ีประหยัดพลังงานไฟฟา้
• ใชเ้คร่อ่งใชไ้ฟฟา้เบอรห์า้
• ใชเ้สาไฟท่ีเปน็ระบบโซึ่ล่าเซึ่ลลใ์นพ้่นท่ีกลางแจง้นอกหอ้งพัก

37 ต้นทุนการพัฒนาบุคลากรมีความสำาคัญและเป็นต้นทุนท่ีมีมูลค่าสูงสุด โรงแรมลงทุนในการฝึกการให้บรกิาร การปลูกฝังแนวคิดให้
สอดคล้องและมุง่ไปในเปา้หมายเดียวกัน
38 การใส่บาตรขา้วเหนียวถุ่อเปน็หน่ึงในกิจกรรมสำาคัญท่ีนักท่องเท่ียวนิยมทำาเม่อ่มาพักค้างค่นท่ีเชยีงคาน โดยเชยีงคานนำาเสนอกิจกรรม
ใส่บาตรขา้วเหนียวเขา้ประกวดรางวลัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมคีวามยัง่ยน่ระดับโลก พ.ศึ. 2563 และเป็น 1 ใน 100 เมอ่ง ท่ีมคีวามสมบูรณีท์าง
ธีรรมชาติและวฒันธีรรมอนังดงาม
39 ต้นทนุการจดัการดแูลรกัษาไมเ้ปน็ต้นทนุท่ีมมูีลค่ารองลงมาจากต้นทนุการพัฒนาบุคลากร
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ตารางท่� 5.2 (ต่อ)

รายการ กิจกรรมท่ีดำาเนินการ
กิารลดำผู้ลกิระทบเชงิลบดำ�านิสิ�งแวดำล�อม
2. การจดัการและการดำาเนินงานท่ีทำาใหเ้กิด

การลดการใชน้�า
• ใชช้กัโครกแบบตักราด
• ใชก๊้อกน�าแบบประหยัด 
• การขอความรว่มมอ่ใหผู้้เขา้พักใชผ้้าเชด็ตัวซึ่�า (กรณีีท่ีพัก 2 ค่นขึ้นไป)

3. การจดัการและการดำาเนินงานท่ีทำาใหเ้กิด
การลดการก่อขยะ 

• ลดการใชถุ้งุพลาสติก เชน่ มถีุงุผ้าใหล้กูค้าย่ม
• ใชน้�าด่่มท่ีเปน็ขวดแก้วแทนขวดพลาสติก
• ขอความรว่มมอ่ใหพ้นักงานใชป้ิ่ นโตบรรจอุาหารมารบัประทาน
• ขอความร่วมม่อให้พนักงานใช้แก้วส่วนตัวสำาหรับบรรจุกาแฟหร่อ 

เคร่อ่งด่่มท่ีซึ่่อ้จากรา้นค้า
• มกีารคัดแยกขยะเพ่่อนำาขยะรไีซึ่เคิลไปขายแล้วรวบรวมเปน็เงนิกองกลาง 

ของพนักงานเพ่่อใชซ้ึ่่อ้ของขวญัมาจบัฉลากในชว่งเทศึกาลปใีหม่
• มีการนำาผ้าเชด็ตัวท่ีอยู่ในสภัาพที่ไม่สามารถุใชง้านได้มาชุบซึ่เีมนตแ์ล้ว

ทำาเปน็กระถุางต้นไมเ้พ่่อใชต้กแต่งโรงแรม
กิารลดำผู้ลกิระทบเชงิลบดำ�านิสังคัม-วฒันิธุรรม
1. ไมใ่ชแ้รงงานท่ีผิดกฎหมาย • ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่าง 

ถุกูต้องตามกฎหมาย
2. มขีอ้ปฏิิบติัสำาหรบัผู้เขา้พักเพ่่อลดผลกระทบ 

ท่ีมต่ีอชมุชนรอบขา้ง
• ขอความรว่มม่อกับผู้เข้าพักไม่ให้ส่งเสียงดัง โดยเฉพาะหลังช่วงเวลา 

ส่ีทุ่ม 22.00 น.
กิารสร�างประโย่ชนิท์างเศรษฐกิิจให�กัิบชมุชนิ/ท�องถิ�นิ
1. มกีารจา้งแรงงานในชมุชน/ท้องถ่ิุน • มกีารจา้งแรงงานท่ีเปน็คนเชยีงคานทัง้หมด
2. มีการสนับสนุนสินค้าและกิจกรรมของ

ชมุชน/ท้องถ่ิุน
• ใชก้ารแจกคปูองใหล้กูค้าไปทานอาหารเชา้ท่ีรา้นอาหารในชมุชน
• เปดิโอกาสใหค้นในท้องถ่ิุนเชา่พ้่นท่ีด้านหน้าโรงแรมเพ่่อขายสินค้าใหกั้บ

ผู้เยีย่มเย่อนท่ีมาเดินถุนนคนเดินเชยีงคาน
• อนุญาตให้คนท้องถ่ิุนใชพ้่้นท่ีบรเิวณีด้านหน้าโรงแรมในการให้บรกิาร

อาหารสำาหรบัใส่บาตรขา้วเหนียว
ท่ีมา: สังเคราะหจ์ากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ

จากขอ้มูลกจิกรรมของโรงแรม และขอ้มูลรายรบัและตน้ทนุการดำาเนนิงานของโรงแรม 
ใน พ.ศ. 2562 สามารถประมาณการต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการและการดำาเนินงาน 
ตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบออกมาในรปูตวัเงินได้ 4 กจิกรรมหลกั ได้แก ่การประหยดั 
พลงังานไฟฟ้า การใชน้้ำาอยา่งประหยดั การจัดการและการดูแลสิง่แวดลอ้ม และการดูแลและอนรุกัษ์
ความเป็นบ้านไม้เก่า ดังมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังนี้

1) กิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

โรงแรมแห่งนี้มีจำานวนห้องพักทั้งหมด 20 ห้อง (ขนาดห้อง 25 ตารางเมตร) โดยใน 
พ.ศ. 2562 สามารถขายหอ้งพักในรอบปีได้ประมาณ 2,900 หอ้ง หรอื 240 หอ้ง/เดือน (คิด ณ อัตรา 
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การเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 40)40 โรงแรมมีกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่สำาคัญ  
3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ในห้องพักทั้งหมด 2) การเปลี่ยนมาใช้ 
ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในการให้แสงสว่างในพ้ืนที่บริเวณนอกห้องพักแทนการใช้หลอดตะเกียบ 
ทีเ่ป็นการใชไ้ฟฟ้าตามปกต ิและ 3) การทำาความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศทกุๆ 4 เดือน โดยในเบือ้งตน้ 
กำาหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ใช้ในการคำานวณทั้ง 3 กิจกรรม เป็นอัตราเดียวกันทั้งหมด  
โดยเป็นอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ระดับราคาประมาณ 3.15 บาท/หน่วย41  
โดยมีรายละเอียดของต้นทุน-ผลตอบแทนที่โรงแรมได้รับในแต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังนี้

กิจกรรมที่ 1: การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ในห้องพัก

ข้อสมมติเบ้ืองต้นสำาหรับใช้คำานวณต้นทุน-ผลตอบแทนของการเปล่ียนมาใช้ 
หลอดไฟแบบ LED ในห้องพักทั้งหมด มีดังนี้

(1) ห้องพักแต่ละห้อง มีการใช้หลอดไฟแบบ LED จำานวน 5 หลอด
(2) ผู้เข้าพักมีระยะเวลาการเปิดใช้งานหลอดไฟภายในห้องประมาณ  

6 ชั่วโมง/วัน
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทำาให้ทราบว่า เดิมทีห้องพักในโรงแรมใช้

หลอดไฟนีออนที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent tube) และหลอดเกลียว
ที่เป็นหลอดแบบไส้ โดยในแต่ละห้องจะมีหลอดไฟนีออนจำานวน 1 หลอด ซึ่งจะใช้
ไฟฟ้าประมาณ 30 วตัต/์หลอด และแตล่ะหลอดมีราคาประมาณ 120 บาท โดยมีอายุ
การใช้งานประมาณ 13,000 ชั่วโมง/หลอด สำาหรับหลอดเกลียวที่เป็นหลอดไส้ ซึ่งม ี
จำานวน 4 หลอด/ห้อง จะใช้ไฟฟ้าประมาณ 40 วัตต์/หลอด และมีราคาประมาณ  
20 บาท/หลอด โดยมีอายกุารใชง้านประมาณ 1,000 ชัว่โมง/หลอด ทัง้นีโ้รงแรมมีการ 
เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ทั้งหมด (5 หลอด/ห้อง) ซึ่งหลอดไฟแบบ LED ที่นำา 
มาใช้แทนเป็นหลอดไฟที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 11 วัตต์/หลอด และมีราคาประมาณ  
100 บาท/หลอด โดยมีอายกุารใชง้านประมาณ 15,000 ชัว่โมง/หลอด ดังนัน้ โรงแรม
จึงใชเ้งินลงทนุในการเปลีย่นหลอดไฟมาเป็นหลอดไฟแบบ LED ทัง้ 20 หอ้ง รวมกนั
ประมาณ 20,000 บาท (20 ห้อง X 5 หลอด X 100 บาท/หลอด)

จากข้อสมมติเบื้องต้นทั้ง 2 ข้อ และจากอัตราค่าไฟฟ้าที่ 3.15 บาท/หน่วย 
พบวา่ การทีโ่รงแรมลงทนุเปล่ียนมาใชห้ลอดไฟแบบ LED ในหอ้งพักทัง้หมด 20 หอ้ง  
สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2.55 บาท/หอ้ง (หรอื 1.02 บาท/หอ้งทีข่ายได้)  

40 พ.ศึ. 2562 โรงแรมมีผู้เข้าพัก 5,352 คน จากการสัมภัาษณีพ์บวา่ ประมาณีรอ้ยละ 80 มีการพักห้องละ 2 คน โดยในชว่งเด่อน
ธีนัวาคม-มกราคม มีอตัราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณีรอ้ยละ 80 ส่วนช่วงเด่อนตุลาคม-พฤศึจกิายน มีอตัราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณี 
รอ้ยละ 60 สำาหรบัชว่งกุมภัาพันธี-์กันยายน มีอตัราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณีรอ้ยละ 30 และเฉพาะวนัเสาร-์อาทิตยเ์ท่านัน้ท่ีจะมีอตัรา 
การเขา้พักเฉลีย่ประมาณีรอ้ยละ 40
41 เปน็อตัราค่าไฟฟา้ท่ีแรงดัน 22-33 กิโลโวลต ์ซึ่ึ่งการไฟฟา้ส่วนภัมูภิัาคคิดค่าไฟฟา้เท่ากับ 3.1471 บาท/หน่วย
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ซึ่งจากห้องพักที่โรงแรมสามารถขายได้ประมาณ 2,900 ห้อง/ปี (ณ อัตราการเข้าพัก
ที่ร้อยละ 40) โรงแรมแห่งนี้จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากกิจกรรมนี้ได้ประมาณ 
20.41 บาท/ห้องที่ขายได้/วัน หรือประมาณ 4,900 บาท/ปี

กิจกรรมที่ 2: การเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ในการให้แสงสว่างใน

พื้นที่บริเวณนอกห้องพัก

ขอ้สมมตเิบือ้งตน้สำาหรบักรณขีองกจิกรรมการเปล่ียนมาใชร้ะบบไฟฟ้าแบบ
โซล่าเซลล์ให้แสงสว่างในพื้นที่บริเวณนอกห้องพักของโรงแรม มีดังนี้

(1) จำานวนจุดที่ใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ให้แสงสว่างในพ้ืนที่บริเวณ
นอกห้องพักมีจำานวน 12 จุด

(2) ในแต่ละวันมีระยะเวลาของการใช้พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่บริเวณนอก 
ห้องพักประมาณ 12 ชั่วโมง

ผูป้ระกอบการใหข้อ้มูลวา่ กอ่นทีจ่ะเปล่ียนมาใชร้ะบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์
ในการใหแ้สงสวา่งในบรเิวณนอกหอ้งพักของโรงแรม โรงแรมมีการใหแ้สงสวา่งโดยใช ้
หลอดไฟแบบ LED ขนาด 50 วัตต์ ที่มีราคาประมาณ 100 บาท/หลอด (ใช้จำานวน 
12 หลอด ซึ่งมีต้นทุนประมาณ 1,200 บาท) ต่อมาโรงแรมมีการลงทุนเปลี่ยนมาใช้
ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ให้แสงสว่าง จำานวน 12 จุด แทนการใช้หลอดไฟแบบ LED 
ซ่ึงจุดที่ใช้ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ให้แสงสว่างแต่ละจุดมีต้นทุนประมาณ 290 บาท 
คิดเป็นต้นทุนทั้งหมดประมาณ 3,480 บาท ทั้งนี้ ด้วยอายุการใช้งานของหลอดไฟ 
แบบ LED ที่โรงแรมใช้มาแต่เดิมกับหลอดไฟที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ 
ซ่ึงเป็นหลอดไฟแบบ LED เหมือนกัน จึงสมมติให้มีอายุการใช้งานเท่ากัน ดังนั้น 
ในการเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ให้แสงสว่าง โรงแรมมีต้นทุนส่วนเพิ่ม
ประมาณ 2,280 บาท (3,480-1,200)

จากข้อสมมติข้างต้นท่ีว่ามีจำานวนจุดที่ให้แสงสว่างด้วยระบบไฟฟ้าแบบ 
โซลา่เซลลจ์ำานวน 12 จุด และมีระยะเวลาการใชง้านตอ่วนัประมาณ 12 ชัว่โมง พบวา่  
การเปล่ียนมาใชร้ะบบโซล่าเซลลใ์หแ้สงสวา่งสามารถทำาใหโ้รงแรมประหยดัค่าไฟฟ้า
ได้ประมาณ 22.68 บาท/วัน ซ่ึงจากห้องพักที่ขายได้ โรงแรมจะสามารถประหยัด 
ค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2.84 บาท/ห้องที่ขายได้/วัน หรือประมาณ 5,400 บาท/ปี

ค่าไฟฟ้าท่ีประหยัดได้ดังกล่าว ยังไม่ได้หักต้นทุนส่วนเพ่ิมจากการลงทุน 
ที่มีประมาณ 2,280 บาท ซ่ึงระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ที่ใช้ให้แสงสว่างจะมีอายุ
การใช้งานเฉลี่ยประมาณ 3-5 ปี เหมือนกับหลอดไฟแบบ LED แต่สามารถประหยัด 
ค่าไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 5,400 บาท/ปี ซ่ึงสงูกวา่ตน้ทนุสว่นเพ่ิมประมาณเกอืบเทา่ตวั  
ดังนั้นภายใน 1 ปี โรงแรมก็สามารถคืนทุนได้จากการเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้า 
แบบโซล่าเซลล์ให้แสงสว่างแทนการใช้ไฟฟ้าตามปกติ
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กิจกรรมที่ 3: การทำาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

โรงแรมมีการใช้เครื่องปรับอากาศเหมือนกันทั้ง 20 ห้อง โดยเป็นประเภท
ตดิผนงัขนาด 18,000 BTU ทีไ่ม่ใชเ่ครือ่งปรบัอากาศทีมี่ระบบอินเวอรเ์ตอร ์(inverter)  
โดยในการคำานวณต้นทุน-ผลตอบแทนของการทำาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
ของโรงแรม มีข้อสมมติเบื้องต้นของการคำานวณ 2 ข้อ ดังนี้

(1) สมมตใิหแ้ตล่ะหอ้ง ผูเ้ขา้พักมีการเปิดใชง้านเครือ่งปรบัอากาศประมาณ 
12 ชั่วโมง/วัน ซึ่งคอมเพรสเซอร์ (compressor) จะทำางานประมาณ 9 ชั่วโมง/วัน42

(2) โรงแรมมีการล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 3 ครั้ง หรือล้างทุกๆ 4 เดือน 
โดยมีค่าล้างเครื่องปรับอากาศครั้งละ 400 บาท/เครื่อง

จากข้อสมมติข้อท่ี 2 โรงแรมจะมีต้นทุนค่าล้างเคร่ืองปรับอากาศปีละประมาณ  
24,000 บาท (20 ห้อง X 3 ครั้ง X 400 บาท/เครื่อง/ครั้ง) โดยเครื่องปรับอากาศ 
ทีโ่รงแรมใชมี้การใชไ้ฟฟ้าประมาณเครือ่งละ 1.31 วตัตต์อ่ชัว่โมง43 ดังนัน้จากขอ้สมมต ิ
ข้อที่ 1 เครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องจะมีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 11.82 วัตต์ต่อวัน 
หากเทียบเป็นต่อเดือนตามจำานวนห้องที่ขายได้ (อัตราการเข้าพักเฉล่ียประมาณ 
ร้อยละ 40) เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนังขนาด 18,000 BTU ทั้ง 20 เครื่อง  
จะใช้ไฟฟ้าประมาณ 2,840 วัตต์/เดือน หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 8,930 บาท
ต่อเดือน

อยา่งไรกต็าม การล้างเครือ่งปรบัอากาศสามารถชว่ยประหยดัการใชไ้ฟฟ้า
ได้สูงสุดประมาณร้อยละ 3544 ดังนั้น การล้างเครื่องปรับอากาศของโรงแรมจึง
สามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 990 วัตต์ หรือสามารถประหยัด
ค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 3,130 บาท/เดือน หรือเท่ากับ 37,510 บาท/ปี (คิด ณ อัตรา
การเขา้พักเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 40) ซ่ึงเม่ือหกัค่าใชจ่้ายในการล้างเครือ่งปรบัอากาศ
ที่มีประมาณปีละ 24,000 บาท โรงแรมจะมีผลตอบแทนสุทธิจากการประหยัดไฟฟ้า
อันเกิดจากการล้างเครื่องปรับอากาศประมาณ 13,510 บาท/ปี ดังนั้นเมื่อเทียบต่อ
ห้องพักที่ขายได้ โรงแรมจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากการล้างเครื่องปรับอากาศ
ได้ประมาณ 4.66 บาท/เครื่อง/วัน

42 การเปดิใชง้านเคร่อ่งปรบัอากาศึจำานวน 8 ชัว่โมง คอมเพรสเซึ่อรข์องเคร่อ่งปรบัอากาศึจะทำางานเพียง 6 ชัว่โมง (อา้งองิจาก https://
www.chillpainai.com/scoop/11547/, ส่บค้น เม่อ่วนัท่ี 13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564)
43 เป็นการประมาณีการจาก https://sites.google.com/site/airconditioner55/extra-credit/kar-khanwn-btu (ส่บค้นเม่อ่วนัท่ี 
13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564)
44 จากรายงานการศึึกษาทดลองของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตเม่อ่ พ.ศึ. 2550 (http://www.xn--72c0de7ax5g7b3a.com/18-Langair.
html, ส่บค้น เม่อ่วนัท่ี 13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564)
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หากพิจารณาในภาพรวมของกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าทั้ง 3 กิจกรรม 

ของโรงแรมที่เป็นกรณีตัวอย่าง พบว่า พ.ศ. 2562 กิจกรรมการทำาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ปีละ 3 ครั้ง สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงแรมได้สูงสุดประมาณร้อยละ 9.5 ต่อเดือน 
ส่วนการเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ให้แสงสว่างแทนการใช้หลอดไฟแบบปกติ ช่วยให้
โรงแรมสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได้ประมาณรอ้ยละ 5.7 ตอ่เดือน สำาหรบัการเปลีย่นมาใชห้ลอดไฟ 
แบบ LED สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงแรมได้ประมาณร้อยละ 2.0 ต่อเดือน ดังนั้น  
หากนับรวมกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงแรมได้ประมาณร้อยละ  
17.2 ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินประมาณเดือนละ 2,040 บาท45 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.3)

นอกจากนี ้หากเทยีบเป็นตอ่วนัท่ีสามารถขายหอ้งพักได้ พบวา่ กจิกรรมการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าทัง้ 3 กจิกรรม สามารถชว่ยประหยดัค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 8.51 บาท/วนั หรอืประมาณ 
4.57 บาท/ผู้ที่เข้าพัก 1 คน หมายความว่า การขายห้องพักได้ 1 ห้อง ในแต่ละวัน กิจกรรมการ 
ประหยดัพลังงานทัง้ 3 กจิกรรม จะชว่ยใหโ้รงแรมสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 8.51 บาท/หอ้ง  
หรือประมาณ 4.57 บาทต่อผู้เข้าพัก 1 คน46

ตารางท่� 5.3 ประมาณีกิารค่ัาไฟฟา้ท่�สามารถประหย่ดัำไดำ�จากิกิิจกิรรมกิารประหย่ดัำพลังงานิไฟฟา้ 
ของโรงแรม

กิจกรรม
ค่าไฟฟา้ท่ีประหยัดได้ (คิดเทียบต่อห้องท่ีขายได้)1/

บาท/วนั บาท/คนท่ีเขา้พัก2/ บาท/เดือน
1. การเปลีย่นมาใชห้ลอดไฟฟา้แบบ LED ในหอ้งพัก 1.02 0.54 240
2. การเปลีย่นมาใชเ้สาไฟท่ีเปน็ระบบไฟฟา้โซึ่ล่าเซึ่ลล์ 2.84 1.52 680
3. การทำาความสะอาดเคร่อ่งปรบัอากาศึ 3 ครัง้/ป ี 4.66 2.51 1,120

ผู้ลรวมของทัง้ 3 กิิจกิรรม 8.51 4.57 2,040
ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ รว่มกับค่าไฟฟา้ของการไฟฟา้ส่วนภัมูภิัาค และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ
หมายเหตุ: 1/ ประมาณีการ ณี หอ้งท่ีขายได้ ท่ีมอีตัราการเขา้พักเฉลีย่รอ้ยละ 40

2/ พ.ศึ. 2562 โรงแรมมผู้ีเขา้พักทัง้หมด 5,352 คน

2) กิจกรรมการใช้น้ำาอย่างประหยัด
โรงแรมมีการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

ทีเ่ป็นกจิกรรมการประหยดัการใชน้้ำา 2 กจิกรรมสำาคัญ ได้แก ่1) การเปล่ียนชกัโครกจากแบบทีใ่ชน้้ำา  
6 ลิตร/ครั้ง มาเป็นแบบใช้น้ำาแบบตักราด และ 2) การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ำาแบบประหยัด (เบอร์ 3 

45 พ.ศึ. 2562 โรงแรมมีการใชไ้ฟฟา้ประมาณี 13,940 หน่วย หรอ่ประมาณีเด่อนละ 1,160 หน่วย คิดเปน็ค่าไฟฟา้ประมาณี 9,800 บาท/เด่อน  
และคิดเปน็การใชไ้ฟฟา้ต่อหวัผู้เขา้พักประมาณี 6.94 หน่วย/คน หรอ่คิดเปน็เงนิ 21.86 บาท/คน
46 พ.ศึ. 2562 โรงแรมมผู้ีเขา้พักจำานวน 5,352 คน
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หรือ 4) สำาหรับการประมาณการค่าน้ำาประปาที่ประหยัดได้จากการดำาเนินกิจกรรมทั้ง 2 ประเภท 
กำาหนดใหใ้ชอั้ตราค่าน้ำาประปาตอ่ลิตรในอัตราเดียวกนั ซ่ึงคำานวณมาจากราคาน้ำาประปาเฉล่ียของ
ปริมาณการใช้น้ำา 150-280 ลูกบาศก์เมตร ของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีราคาเฉลี่ยประมาณ 
0.028 บาท/ลิตร47 โดยมีรายละเอียดของการประมาณการค่าน้ำาประปาที่สามารถประหยัดได้ของ
แต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังนี้

กิจกรรมที่ 1: การเปลี่ยนมาใช้ชักโครกแบบตักราด
การคำานวณการประหยัดน้ำาจากการเปล่ียนการใช้ชักโครกแบบใช้น้ำา  

6 ลิตร/ครั้ง มาเป็นการใช้น้ำาแบบตักราดทั้งหมด มีข้อสมมติเบื้องต้นสำาหรับการ
คำานวณที่สำาคัญ ดังนี้

(1) กำาหนดให้ผู้เข้าพักในแต่ละห้องใช้งานชักโครกต่อการเข้าพัก 1 คืน 
จำานวน 10 ครั้ง/ห้อง

(2) กำาหนดให้การใช้ชักโครกด้วยการตักน้ำาราด สามารถประหยัดน้ำาได้
ประมาณ 4 ลิตร/ครั้ง48

จากข้อสมมติทั้ง 2 ข้อ สามารถประมาณการได้ว่า การเปลี่ยนมาใช้วิธีการ
ตกัน้ำาราดในชกัโครกแทนการใชช้กัโครกแบบใชน้้ำา 6 ลติร/ครัง้ ทำาใหโ้รงแรมสามารถ
ประหยัดน้ำาได้ประมาณ 40 ลิตร/ห้อง (4 ลิตร X 10 ครั้ง) หรือคิดเป็นค่าน้ำาประปาที่
ประหยดัได้ประมาณ 1.12 บาท/หอ้งพัก (40 ลิตร X 0.028 บาท/ลิตร) ซ่ึงจากหอ้งพัก 
ที่โรงแรมสามารถขายได้ประมาณ 2,900 ห้อง/ปี หรือ 240 ห้อง/เดือน (คิด ณ อัตรา
การเข้าพักที่ร้อยละ 40) โรงแรมจะสามารถประหยัดน้ำาประปาได้จากการเปล่ียน
มาใช้วิธีการตักน้ำาราดในชักโครกประมาณ 9.67 ลูกบาศก์เมตร/เดือน หรือคิดเป็น 
ค่าน้ำาประปาที่สามารถประหยัดได้ต่อเดือนประมาณ 270 บาท

กิจกรรมที่ 2: การเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ำาแบบประหยัด (เบอร์ 3 หรือ 4)
โรงแรมมีการเปลี่ยนก๊อกน้ำาจากแบบธรรมดามาเป็นแบบประหยัดน้ำา 

(ประมาณเบอร์ 3 หรือ 4) ที่เป็นลักษณะของหัวฟองฟู่ที่ทำาให้การเปิดน้ำาแต่ละครั้ง
จะมีปริมาณน้ำาที่ออกมาน้อยลง ทำาให้สามารถประหยัดน้ำาได้ระดับหนึ่ง โดยใน
การประมาณการปริมาณน้ำาที่สามารถประหยัดได้จากการเปล่ียนมาใช้ก๊อกน้ำาแบบ
ประหยัดน้ำา มีข้อสมมติเบื้องต้นสำาหรับการคำานวณที่สำาคัญดังนี4้9

47 คิดจากโปรแกรมคำานวณีของการประปาส่วนภัูมิภัาค โดยการใชน้�า 150 200 และ 280 ลูกบาศึกเ์มตร จะมีค่าน�าประปาประมาณี 
4,010 5,589 และ 8,146 บาท หรอ่คิดเปน็ราคาน�าต่อลิตรได้ประมาณี 0.027, 0.028 และ 0.029 บาท/ลิตร (คำานวณีจาก https://
www.pwa.co.th/calculate/water-tariff, เม่อ่วนัท่ี 13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564
48 เป็นการกำาหนดบนพ้่นฐานท่ีวา่ การใชน้�าของชกัโครกแบบเดิมเป็นการใชน้�าครัง้ละ 6 ลิตร/ครัง้ ส่วนการตักน�าราดในชกัโครกแต่ละ
ครัง้จะใชน้�าประมาณี 2 ลิตร
49 อตัราการไหลต่อนาทีของก๊อกน�าแบบปกติและประหยัด อา้งองิข้อมูลมาจาก Facebook การประปานครหลวง (ส่บค้นเม่่อวนัท่ี 13 
ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564
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(1) กำาหนดให้ผู้เข้าพักในแต่ละห้องใช้งานก๊อกน้ำาประมาณ 10 นาที/ห้อง/

คืนพัก
(2) กำาหนดให้ก๊อกน้ำาแบบธรรมดา มีปริมาตรการใช้น้ำาต่อนาที ประมาณ 

13 ลิตร
(3) กำาหนดให้ก๊อกน้ำาแบบประหยัดเบอร์ 3 มีปริมาตรการใช้น้ำาต่อนาที 

ประมาณ 6 ลิตร ส่วนเบอร์ 4 มีปริมาตรการใช้น้ำาต่อนาทีประมาณ 4 ลิตร
จากขอ้สมมตทิัง้ 3 ขอ้ เม่ือกำาหนดใหก้ารเปล่ียนมาใชก้อ๊กน้ำาแบบประหยดั

สามารถประหยัดน้ำาได้ประมาณ 5 ลิตร/นาที ดังนั้น สามารถประมาณการได้ว่า 
การเปล่ียนมาใช้ก๊อกน้ำาแบบประหยัดของโรงแรมสามารถประหยัดน้ำาได้ประมาณ 
50 ลิตร/ห้อง (5 ลิตร X 10 นาที) หรือคิดเป็นค่าน้ำาประปาที่สามารถประหยัดได้
ประมาณ 1.40 บาท/ห้อง (50 ลิตร X 0.028 บาท/ลิตร) ซึ่งจากห้องพักที่โรงแรม
สามารถขายได้ประมาณ 2,900 หอ้ง/ปี หรอื 240 หอ้ง/เดือน (คิด ณ อัตราการเขา้พัก 
ที่ร้อยละ 40) โรงแรมจะสามารถประหยัดน้ำาประปาได้จากการเปล่ียนมาใช้ก๊อกน้ำา 
แบบประหยัดประมาณ 12.08 ลูกบาศก์เมตร/เดือน หรือคิดเป็นค่าน้ำาประปา 
ที่สามารถประหยัดได้ต่อเดือนประมาณ 340 บาท

หากพิจารณาในภาพรวมของกจิกรรมการประหยดัน้ำาทัง้ 2 กจิกรรม ของโรงแรมทีเ่ป็น 
กรณีตัวอย่าง พบว่า พ.ศ. 2562 กิจกรรมทั้ง 2 สามารถช่วยประหยัดน้ำาประปาได้ประมาณ  
21.75 ลูกบาศก์เมตร/เดือน โดยกิจกรรมการประหยัดน้ำาด้วยการเปล่ียนมาใช้วิธีการตักน้ำาราด
ชกัโครกเป็นกจิกรรมทีท่ำาใหโ้รงแรมสามารถประหยดัน้ำาได้มากทีส่ดุ โดยสามารถชว่ยประหยดัค่าน้ำา
ประปาได้ประมาณร้อยละ 7.50 ต่อเดือน ส่วนการเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ำาแบบประหยัด สามารถช่วย
ประหยัดค่าน้ำาประปาได้ประมาณร้อยละ 9.45 ต่อเดือน ดังนั้น หากนับรวมทั้ง 2 กิจกรรม จะช่วย
ประหยัดค่าน้ำาประปาให้กับโรงแรมได้ประมาณร้อยละ 16.95 ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินประมาณ
เดือนละ 610 บาท50 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.4)

นอกจากนี ้หากเทยีบเป็นตอ่วนัทีส่ามารถขายหอ้งพักได้ พบวา่ กจิกรรมการประหยดัน้ำา 
ทั้ง 2 กิจกรรม สามารถช่วยประหยัดค่าน้ำาประปาได้ประมาณ 2.54 บาท/วัน หรือประมาณ  
1.37 บาท/ผู้ที่เข้าพัก 1 คน หมายความว่า การขายห้องพักได้ 1 ห้อง ในแต่ละวันของโรงแรม 
กจิกรรมการประหยดัน้ำาท้ัง 2 กจิกรรม จะชว่ยใหโ้รงแรมสามารถประหยดัค่าน้ำาประปาได้ประมาณ 
2.54 บาท/ห้อง หรือประมาณ 1.37 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน51

50 พ.ศึ. 2562 โรงแรมมีการใชน้�าประปาประมาณี 1,280 ลกูบาศึกเ์มตร หรอ่ประมาณีเด่อนละ 110 ลกูบาศึกเ์มตร คิดเปน็ค่าน�าประปา
ประมาณี 2,990 บาท/เด่อน และคิดเปน็การใชน้�าประปาต่อหวัผู้เขา้พักประมาณี 240 ลิตร/คน หรอ่คิดเปน็เงนิ 6.70 บาท/คน
51 พ.ศึ. 2562 โรงแรมมผู้ีเขา้พักจำานวน 5,352 คน
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ตารางท่� 5.4 ประมาณีกิารค่ัานิำาประปาท่�สามารถประหยั่ดำไดำ�จากิกิิจกิรรมกิารประหยั่ดำนิำาของ
โรงแรม

กิจกรรม
ค่านำาประปาท่ีประหยัดได้ (คิดเทียบต่อห้องท่ีขายได้)1/

บาท/วนั บาท/คนท่ีเขา้พัก2/ บาท/เดือน
1. การเปลีย่นมาใชก้ารตักน�าราดชกัโครก 1.13 0.61 270
2. การเปลีย่นมาใชก๊้อกน�าแบบประหยัด (เบอร ์3 หรอ่ 4) 1.42 0.76 340

ผู้ลรวมของทัง้ 2 กิิจกิรรม 2.54 1.37 610
ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ รว่มกับค่าน�าประปาส่วนภัมูภิัาค และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ
หมายเหตุ: 1/ ประมาณีการ ณี หอ้งท่ีขายได้ ท่ีมอีตัราการเขา้พักเฉลีย่รอ้ยละ 40

2/ พ.ศึ. 2562 โรงแรมมผู้ีเขา้พักทัง้หมด 5,352 คน

3) กิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม

โรงแรมมีกจิกรรมการจัดการและการดูแลสิง่แวดล้อมทีส่ำาคัญ 3 กจิกรรม ทีส่ามารถ
ประมาณการออกมาเป็นตัวเงินได้ ได้แก่ การชำาระค่าธรรมเนียมขยะให้กับเทศบาล การแยก 
และนำาขยะรีไซเคิลไปจำาหน่าย และการใช้น้ำาดื่มที่เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติกในห้องพัก ดังมี
รายละเอียดของต้นทุน-ผลตอบแทนในแต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังนี้

(1) การชำาระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะให้กับเทศบาล ซึ่งโรงแรมต้อง
จ่ายให้กับเทศบาลเป็นประจำาทุกเดือนในอัตราเดือนละ 150 บาท ดังนั้นโรงแรมจึงม ี
ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการจัดเก็บขยะท่ีต้องจ่ายให้กับเทศบาลประมาณ 1,800 บาท/ปี  
ทั้งนี้ จากข้อมูลขยะทั่วไปของโรงแรมใน พ.ศ. 2562 ที่มีประมาณ 2,695 กิโลกรัม 
ดังนัน้ โรงแรมจงึมีตน้ทนุค่าจดัเกบ็ขยะใน พ.ศ. 2562 ประมาณ 0.67 บาท/กโิลกรมั 
หรือคิดเป็นต้นทุนต่อหัวผู้เข้าพักประมาณ 0.34 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน52

การชำาระค่าธรรมเนยีมการจัดเกบ็ขยะใหก้บัเทศบาล ถอืเป็นกจิกรรมเดียว
ที่เป็นต้นทุนของกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมต้องแบกรับ
ภาระในแตล่ะปี เม่ือเทยีบกบัจำานวนหอ้งทีข่ายได้ตอ่ปี (2,900 หอ้ง/ปี) พบวา่ โรงแรม 
จะมีตน้ทนุของกจิกรรมการจดัการและการดูแลสิง่แวดล้อม (การจัดการขยะ) ตอ่หอ้ง 
ทีข่ายได้ประมาณ 0.62 บาท/หอ้ง/วนั หรอืเทา่กบั 200 บาท/หอ้ง/เดือน (ดูรายละเอียด 
ในตารางที่ 5.5) 
นอกจาก ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว โรงแรมยังได้รับประโยชน์ (หรือ 

ผลตอบแทน) บางประการจากกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังมีรายละเอียด 
พอสังเขปดังนี้

52 จากการจดัเก็บขอ้มูลขยะของโรงแรมพบวา่ พ.ศึ. 2562 โรงแรมมีขยะรวมทัง้หมด 2,755 กิโลกรมั (รอ้ยละ 98 เปน็ขยะทัว่ไป) โดย
มผู้ีเขา้พักทัง้ปจีำานวน 5,352 คน ดังนัน้ ผู้เขา้พัก 1 คน จะมอีตัราการก่อขยะประมาณี 0.51 กิโลกรมั
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(1) การแยกและนำาขยะรไีซเคิล (recycle) ไปจำาหนา่ย จากกจิกรรมคัดแยก 

ขยะของโรงแรม ทำาใหโ้รงแรมมีขยะรไีซเคิลทีส่ามารถนำาไปจำาหนา่ยได้ ซ่ึง พ.ศ. 2562  
โรงแรมมีรายรับจากการนำาขยะรีไซเคิลไปจำาหน่ายประมาณ 390 บาท53 รายรับ
ดังกล่าวเป็นเงินกองกลางร่วมกันของพนักงานเพ่ือนำามาใช้ในการจัดงานเลี้ยงใน
เทศกาลต่างๆ เช่น งานปีใหม่ เป็นต้น

(2) การใช้น้ำาด่ืมที่เป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติกในห้องพัก โดยโรงแรม
จะให้บริการน้ำาด่ืมห้องละ 2 ขวด ซ่ึงแต่เดิมนั้นโรงแรมให้บริการน้ำาด่ืมที่เป็นขวด
พลาสติก ที่มีราคาเฉลี่ยประมาณขวดละ 4.5 บาท ต่อมาโรงแรมได้เปลี่ยนมาใช้เป็น
ขวดแกว้แทนขวดพลาสตกิ ซ่ึงมีราคาเฉลีย่ประมาณขวดละ 3.1 บาท54 ทำาใหโ้รงแรม
สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 1.4 บาท/ขวด ดังนั้น ในแต่ละปีโรงแรมจะได้รับ 
ผลตอบแทนจากการเปลีย่นมาใชน้้ำาด่ืมทีเ่ป็นขวดแกว้ประมาณ 8,100 บาท (คิดตาม
จำานวนห้องที่ขายได้ ณ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 40)

จากกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้ง 2 กิจกรรม ทำาให้  
พ.ศ. 2562 โรงแรมได้รับผลตอบแทนประมาณ 8,490 บาท หรือคิดเทียบต่อห้องที่ 
ขายได้ โรงแรมจะได้รบัผลตอบแทนจากกจิกรรมการจัดการและการดูแลสิง่แวดลอ้ม
ตอ่หอ้งทีข่ายได้ประมาณ 2.93 บาท/หอ้ง/วัน หรอื 700 บาท/หอ้ง/เดือน (ดูรายละเอียด 
ในตารางที่ 5.5)

ตารางท่� 5.5 ประมาณีกิารต�นิทุนิ-ผู้ลตอบแทนิของกิิจกิรรมกิารจดัำกิารและกิารดำแ้ลสิ�งแวดำล�อม
กิจกรรมการจดัการและการดูแลส่ิงแวดล้อม ต้นทุน (บาท/ป)ี ผลตอบแทน (บาท/ป)ี

1. การชำาระค่าธีรรมเนียมขยะใหกั้บเทศึบาล 1,800 -
2. การแยกและนำาขยะรไีซึ่เคิลไปจำาหน่าย - 3901/

3. การใชน้�าด่่มท่ีเปน็ขวดแก้วในหอ้งพัก (หอ้งละ 2 ขวด) - 8,100
รวม 1,800 8,490

คิดเทียบต่อหอ้งท่ีขายได้ (บาท/หอ้งท่ีขายได้) 0.62 2.93
คิดเทียบต่อเด่อน (บาท/เด่อน/หอ้งท่ีขายได้) 200 700
ผู้ลตอบแทนิสุทธุต่ิอห�องท่�ขาย่ไดำ� (บาท/วนัิ) 2.31

ผู้ลตอบแทนิสุทธุต่ิอห�องท่�ขาย่ไดำ� (บาท/เดืำอนิ) 600
ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ
หมายเหตุ: 1/ พ.ศึ. 2562 โรงแรมมขียะรไีซึ่เคิลรวมทัง้ปปีระมาณี 60 กิโลกรมั ซึ่ึ่งจากราคารบัซึ่่อ้ขยะรไีซึ่เคิลประเภัทขวด PET ใสของวงษพ์าณิีชย ์ในชว่ง 

เด่อนธีนัวาคม พ.ศึ. 2562 อยู่ที่ระดับราคาประมาณี 6.50 บาท

53 พ.ศึ. 2562 โรงแรมมขียะรไีซึ่เคิลรวมทัง้ปปีระมาณี 60 กิโลกรมั ซึ่ึ่งส่วนใหญ่เปน็ขวดน�าด่่ม จากราคารบัซึ่่อ้ขยะรไีซึ่เคิลประเภัทขวด 
PET ใสของวงษพ์าณิีชย ์ในชว่งเด่อนธีนัวาคม พ.ศึ. 2562 อยู่ท่ีระดับราคาประมาณี 6.50 บาท
54 อา้งองิขอ้มูลจาก https://positioningmag.com/1260720 (ส่บค้นเม่อ่วนัท่ี 13 ธีนัวาคม พ.ศึ. 2564)
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ดังนั้น หากพิจารณาต้นทุน-ผลตอบแทนที่เกิดจากการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม

ของโรงแรมพบว่า พ.ศ. 2562 โรงแรมจะได้รับผลตอบแทนจากกิจกรรมการจัดการและการดูแล
สิ่งแวดล้อมสูงกว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยโรงแรมได้รับผลตอบแทนสุทธิจากกิจกรรม
การจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อห้องที่ขายได้ประมาณ 2.31 บาท/ห้อง/วัน หรือ 600 บาท/
ห้อง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.5)

4) กิจกรรมการดูแลและอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่า

ผู้ประกอบการของโรงแรมแห่งนี้ เป็นหนึ่งในแกนนำาสำาคัญท่ีมีความตระหนักและให้
ความสำาคัญกบัการอนรุกัษบ์า้นไม้เกา่รมิแม่น้ำาโขง โดยพยายามคงความเป็นเอกลักษณข์องบา้นไม้ 
ริมแม่น้ำาโขงเอาไว้ให้ได้มากที่สุดในแต่ละปีโรงแรมจะมีต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลในส่วน 
ที่เป็นไม้เก่าที่สามารถคำานวณเป็นตัวเงินได้ 2 รายการสำาคัญ คือ การกำาจัดและป้องกันปลวก
ประจำาปี และการซ่อมแซมโครงสร้างไม้เก่าที่ชำารุด โดยในแต่ละปีโรงแรมมีค่าใช้จ่ายในการกำาจัด
และป้องกันปลวกประมาณ 9,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโครงสร้างไม้เก่าที่ชำารุด
ประมาณ 60,000 บาท รวมแล้วจะมีต้นทุนในการดูแลและอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่าประมาณ 
69,000 บาท เมือ่เทยีบกับจำานวนห้องที่ขายไดต้่อป ี(2,900 หอ้ง) พบวา่ โรงแรมจะมตี้นทนุในการ
ดูแลและอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่าต่อห้องที่ขายได้ประมาณ 23.79 บาท/ห้อง/วัน หรือเท่ากับ 
5,700 บาท/ห้อง/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.6)

ตารางท่� 5.6 ประมาณีกิารต�นิทุนิของกิิจกิรรมกิารดำ้แลและอนุิรกัิษค์ัวามเปน็ิบ�านิไม�เก่ิา
กิจกรรมการดูและและอนุรกัษบ์้านไม้เก่า ต้นทุน (บาท/ป)ี

1. การกำาจดัและปอ้งกันปลวกประจำาปี 9,000
2. การซึ่อ่มแซึ่มโครงสรา้งไมเ้ก่าท่ีชำารดุ 60,000 

รวม 69,000
ต�นิทุนิต่อห�องท่�ขาย่ไดำ�ต่อวนัิ (บาท/ห�อง/วนัิ)1/ 23.79

ต�นิทุนิต่อห�องท่�ขาย่ไดำ�ต่อเดืำอนิ (บาท/ห�อง/เดืำอนิ)1/ 5,700
ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ
หมายเหตุ: คิด ณี อตัราการเขา้พักเฉลีย่รอ้ยละ 40

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นบทความวิชาการในฐานข้อมูล ThaiJo และการ 
สืบค้นผ่าน Google Schorlar ยังไม่พบบทความวิชาการที่มีการประเมินถึงมูลค่าบ้านไม้เก่า 
ในพ้ืนท่ีถนนคนเดินเชียงคานมีเพียงการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายสำาหรับวิถีชีวิตและความเป็นไป 
ของสภาพสังคม รวมถึงการมีประเพณีและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเรือนไม้เก่าเชียงคาน และความต้องการพัฒนา 
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงาน หมุนเวียน และจัดการพลังงาน
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อย่างมีประสิทธิภาพภายในพื้นที่เรือนไม้เก่าเชียงคาน พ.ศ. 2562 โดย สำานักงานบริการวิชาการ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร ซ่ึงนำาเสนอตอ่ อพท. ดังนัน้ การศกึษานีจึ้งยงัไม่สามารถประมาณการมูลค่า 
ที่เป็นตัวเงินของผลประโยชน์ที่เกิดจากความเป็นบ้านไม้เก่าในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงคานได้

5.4 กิารจดัำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทางกิารท่องเท่�ย่ว
อย่่างรบัผิู้ดำชอบของชมุชนิ

การนำาเสนอในหัวข้อย่อยนี้เป็นการนำาเสนอถึงกรณีตัวอย่างที่เป็นการจัดการ 
ทอ่งเทีย่วโดยชมุชนทีซ่ึ่งมีกจิกรรมทีส่อดคล้องตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบในเรือ่ง
ของการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น (หรือคนท้องถิ่น) ผ่านกิจกรรม 
การทอ่งเทีย่วโดยชมุชนในรปูแบบและกจิกรรมทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้หน็ถงึววิฒันาการ
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา จึงขอเริ่มต้นด้วยความเป็นมาของ 
การพัฒนาการทอ่งเทีย่วของถนนคนเดินเชยีงคาน และการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนบา้นตน้หล้าจนมาถงึ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดป่าใต้ ดังมีรายได้ละเอียดพอสังเขปดังนี้

ในช่วง พ.ศ. 2551 ที่มกีารเปดิเมอืงเชียงคาน ภายใต้แนวคดิการนำาเสนอบ้านไมเ้ก่า  
ชมุชนทอ้งถิน่บรเิวณถนนคนเดินเชยีงคานทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดูแลของเทศบาลตำาบลเชยีงคาน ยงัไม่มี
แนวคิดของการพัฒนาบริเวณถนนริมโขงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ต่อมาใน พ.ศ. 2552 จึงเปิด
เรือ่งการทอ่งเทีย่ว ภายใตก้ารนำาเสนอภาพของเชยีงคาน 100 ปี ซ่ึงในชว่งแรกมีนกัทอ่งเทีย่วกลุม่
สะพานเป้ (backpacker) เข้ามา และในขณะนั้นมีโรงแรมเพียง 2 แห่งเท่านั้น ที่สามารถรองรับ
ผู้มาเยือนได้ จึงทำาให้ผู้มาเยือนหลายราย (จำานวนหนึ่ง) พักตามบ้านเรือนของชาวบ้าน (เกิดจาก 
การเช้ือเชิญของชาวบ้าน จนนำามาสู่การให้บริการโฮมสเตย์ในระยะเวลาต่อมา) หลังจากน้ันก็มีผู้มาเยือน 
เชียงคานมากขึ้น ทำาให้มีความต้องการสถานที่พักแรม จึงมีชาวบ้านจำานวนหนึ่งใช้บ้านของ
ตนเองเป็นที่พักแรมเพื่อให้บริการแก่ผู้มาเยือน โดยทำาในลักษณะที่พักแรมเชิงอนุรักษ์บ้านไม้เก่า  
(ไม่เนน้การลงทนุใหม่ เพราะตอ้งการประหยดัใหม้ากทีส่ดุ) โดยมีตลาดนกัศกึษาหรอืคนทีเ่ขา้มาทำา
กจิกรรมตา่งๆ ในชมุชนเป็นตลาดหลักทีส่ำาคัญ คนกลุ่มนีต้อ้งการทีพั่กทีไ่ม่จำาเป็นตอ้งมีสิง่อำานวย
ความสะดวกมากนัก โดยสามารถพักร่วมกับชาวบ้านในลักษณะของโฮมสเตย์ได้ แต่ในขณะนั้น 
ชาวบ้านไม่สามารถรับลูกค้า (นักท่องเที่ยว) ได้โดยตรง เนื่องจากไม่มีประสบการณ์การให้บริการ 
จึงจำาเป็นต้องมีคนกลาง (operator) เข้ามาจัดการให้ ทำาให้เกิดเป็นกลุ่มจัดการท่องเที่ยวชุมชน
บ้านต้นหล้า ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาจนเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้าจนถึงปัจจุบัน
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เดิมกลุ่มชมุชนบา้นตน้หลา้มีสมาชกิเกอืบทัง้เชยีงคาน ปัจจุบนัมีลักษณะของการเป็น

เครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็ (กลุ่มชมุชนบา้นตน้หล้าเป็นกลุ่มทีมี่ความเขม้แขง็ เนือ่งจากมีสมาชกิหลากหลาย 
อาชพีและมีจิตสาธารณะมารว่มกนัทำางาน) โดยสิง่ทีเ่ปล่ียนแปลงในปัจจบุนั คือ ชาวบา้นมีสว่นรว่ม 
น้อยลง แต่การขับเคล่ือนยังคงเหมือนเดิม สำาหรับโฮมสเตย์ของกลุ่มเหลือเพียง 1 หลัง  
เนือ่งจาก ผูใ้หบ้รกิารโฮมสเตย ์(เดิม) มีการเปล่ียนแปลงรปูแบบการใหบ้รกิารทีพั่กตามกระแสของ 
การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่ได้เปล่ียนจากการให้บริการโฮมสเตย์ไปเป็นโฮมลอดจ์/ 
เกสต์เฮาส์แทน ซ่ึงมีสิ่งอำานวยความสะดวกมากกว่าโฮมสเตย์ ส่วนการจัดการท่องเที่ยวยังคง
มีเหมือนเดิม โดยกรุ๊ปทัวร์จะมาใช้บริการในช่วงวันธรรมดาโดยการติดต่อผ่านศูนย์ฯ ส่วนช่วง 
สุดสัปดาห์ (week-end) จะเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มสามารถรับนักท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
โดยไม่ต้องผ่านศูนย์ฯ เพราะต้องการให้รายได้ตกอยู่กับสมาชิกและผู้ประกอบการในชุมชน 
เนื่องจากเป็นช่วงที่เชียงคานมีผู้มาเยือนมากกว่าช่วงวันธรรมดา

การทอ่งเทีย่วทีเ่กดิขึน้ทีเ่ชยีงคานในชว่งทีผ่า่นมา ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการทอ่งเทีย่ว 
เกือบทั้งหมดตกอยู่บริเวณถนนริมโขง (หรือถนนคนเดินเชียงคาน) เป็นหลัก (เกิดการกระจุกตัว)  
ชาวบา้นในพ้ืนทีอ่ื่นๆ บรเิวณรอบๆ ถนนคนเดินไม่ได้รบัประโยชนจ์ากการทอ่งเทีย่วทีเ่กดิขึน้ ชมุชน
จึงมีแนวคิดรว่มกนัทีจ่ะกระจายผลประโยชนจ์ากการทอ่งเทีย่วไปยงัชมุชนอ่ืนๆ ทีอ่ยูน่อกถนนรมิโขง 
ที่เป็นถนนคนเดิน และจะทำาเส้นทางรวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงกับถนนริมโขง  
โดยพยายามพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีจุดเด่นมานำาเสนอกับผู้มาเยือน 
ดังนั้นจึงเกิดเป็นชุมชนวัดป่าใต้ขึ้นในเวลาต่อมา (เกิดขึ้นในช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19)  
โดยเป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนวัดป่าใต้แล้วลุกขึ้นมาจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ชุมชน
แห่งนี้สนใจจัดการท่องเท่ียวโดยหวังที่จะให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้เสริม แต่มีบาง
ครวัเรอืนสนใจทีจ่ะทำาเป็นรายได้หลัก ตวัอยา่งเชน่ ชาวบา้นทีท่ำาผา้หม่นวมในชมุชนเหน็ถงึโอกาส
ของการท่องเที่ยวท่ีจะทำาให้ได้มาซ่ึงรายได้เสริม และต้องการได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จาก 
การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนท่ีเชียงคาน จึงจัดทำาเป็นฐานเรียนรู้การทำาผ้าห่มนวมเพ่ือนำาเสนอต่อผู้มาดูงาน 
และผู้ที่สนใจจะเรียนรู้และต้องการมีประสบการณ์ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการทำาผ้าห่มนวมที่เป็น
อาชีพหลักในอดีตของคนเชียงคาน

ปัจจุบนัชมุชนมีความพยายามพัฒนาชมุชนวดัป่าใตใ้หเ้ป็นอีกหนึง่ในสนิค้าทอ่งเทีย่ว 
ของเชียงคาน โดยผู้นำาของวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้าได้มีการเข้าไปปรับฐานคิดของคน 
ในชุมชนวัดป่าใต้เพ่ือให้มีการใช้ศักยภาพของชุมชนที่ตนเองมีอยู่มาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
โดยพยายามดึงรายรับจากการท่องเที่ยวมายังชุมชน (ประเด็นคือ การกระจายผลประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวท่ีเป็นธรรมในชุมชน) ใช้ทุนชุมชนมาเสนอขาย โดยนำาความโดดเด่นของชุมชน 
มานำาเสนอให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ชุมชนได้เห็นถึงผลกระทบ 
(เชิงลบ) จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น และคิดว่าต้องมีแผนในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน  
โดยเริ่มต้นจากการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการรวมและดึงคนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

172
จัดการท่องเที่ยวในชุมชน โดยสัญญาณที่เห็นว่าการท่องเที่ยวของเชียงคานเริ่มมีปัญหาคือ  
ในช่วงที่เชียงคานขยายตัวสูงสุดประมาณ พ.ศ. 2557 คนในชุมชนมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น  
มีความขัดแย้งเพ่ิมมากขึ้น (คนในชุมชนมีลักษณะต่างคนต่างอยู่) ส่วนอีกสัญญาณหนึ่ง ก็คือ  
นักท่องเที่ยวมีรูปแบบและวิธีการท่องเที่ยวที่เปล่ียนไป โดยไม่สนใจที่พักแบบโฮมสเตย์  
(นอนกับชาวบ้าน) กล่าวคือ เชียงคานกำาลังกลายเป็นเมืองที่ถูกเที่ยวมากกว่าเมืองที่น่าเที่ยว  
วิถีความเป็นเมืองเข้ามาในเชียงคานมากข้ึน เร่ิมเห็นถึงความไม่ย่ังยืนของการท่องเท่ียว ซ่ึงเห็นได้จาก 
การทีช่มุชนเหน็แตผ่ลประโยชนท์างเศรษฐกจิมิได้มองถงึผลกระทบ (เชงิลบ) จากการทอ่งเทีย่วทัง้
ในเรื่องของสังคม (เช่น ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีความเกื้อกูลกัน) และสิ่งแวดล้อม (เช่น ปัญหาขยะ)55

ปัจจัยที่เอ้ือให้ชุมชนวัดป่าใต้เป็นชุมชนที่มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ การมีแกนนำาที่มีจิตสาธารณะ (ต้องคิดในเชิงบวก) และจิตอาสา  
(แกนนำาที่มีลักษณะดังกล่าวมีส่วนสำาคัญถึงร้อยละ 50 ในการที่จะทำาให้การจัดการการท่องเที่ยว 
ในชุมชนประสบความสำาเร็จ) ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาจึงต้องมีผู้นำา หลังจากนั้นผู้นำาต้อง
ถอยแล้วให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน (เริ่มจากแกนนำา แล้วขับเคล่ือนด้วยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน) หลังจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ผู้นำาจะเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็นผู้ให้ 
คำาปรึกษาแทนการเป็นแกนนำาในการทำางาน ดังนั้น วิสัยทัศน์ของผู้นำาจึงมีความสำาคัญด้วย ทั้งนี้
โดยทั่วไปในชุมชนจะมีแกนนำาตามธรรมชาติ ซึ่งต้องดึงมาเป็นแกนนำาในการทำางาน โดยแกนนำา 
ตามธรรมชาติต้องเป็นคนท่ีมีจิตสาธารณะและจิตอาสา แล้วค่อยปรับฐานคิดให้แกนนำาเข้าใจ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อนที่แกนนำาจะไปถ่ายทอดและปรับแนวคิดของคนในชุมชน

ชุมชนวัดป่าใต้ถือเป็นชุมชนนำาร่องและเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ ในเชียงคาน (ที่อยู่ 
บริเวณรอบๆ ถนนคนเดินเชียงคาน) ได้ดูเป็นตัวอย่างถึงการรวบรวมและนำาทุนที่ชุมชนมีอยู่
มาจัดการเพ่ือสร้างมูลค่า และนำาเสนอให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ือให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมแบ่งปัน 
ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวให้มากขึ้น โดยชุมชนมีการนำาเสนอฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น การทำา
ผ้าห่มนวม การทำาเส้นข้าวปุ้น การทำาของฝาก (พวงกุญแจ) การทำา ผาสาดลอยเคราะห์ เป็นต้น 
โดยเริม่รบักรุป๊ทวัรท์ีเ่ป็นคณะดูงานตัง้แต ่พ.ศ. 2562 (มีคนมาดูงานประมาณ 10 คณะตอ่ปี) ทัง้นี้
การตดิตอ่เขา้มาของกรุป๊ทวัรจ์ะมีหลากหลายรปูแบบ ทัง้ทีต่ดิตอ่ผา่นเทศบาลตำาบลเชยีงคาน และ
ผูป้ระสานงานของกลุ่ม ซ่ึงโดยทัว่ไปหากเป็นกลุม่ดูงานทีมี่เป้าหมายหลักเพ่ือมาดูงาน มีเวลานอ้ย  
และไม่มีเวลาทำากิจกรรมในชุมชน ก็จะให้วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้าเป็นผู้รับดูแลและจัดการ  
แต่ถ้าหากผู้มาเยือนต้องการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการทำากิจกรรมร่วมกับชุมชนผ่าน
ฐานเรียนรู้ต่างๆ ก็จะดำาเนินการและให้บริการโดยชุมชนวัดป่าใต้

55 เปน็ขอ้มูลจากประสบการณีข์องผู้นำาวสิาหกิจชมุชนบา้นต้นหล้า ซึ่ึ่งเปน็ผู้ท่ีเขา้มาจดัการในเร่อ่งการท่องเท่ียวและกลุม่วสิาหกิจของชมุชน 
ตัง้แต่เริม่เม่อ่ พ.ศึ. 2551 จงึได้เหน็และได้สัมผัสกับพฤติกรรมท่ีเปลีย่นไปของนักท่องเท่ียว และเหน็ถึุงความขดัแยง้ของคนในชมุชน ดังนัน้ 
จงึเล็งเหน็ถึุงการเปลีย่นแปลงความคิดของคนในชมุชน และคิดวา่หลังสถุานการณีก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 เชยีงคานจะเผชญิกับคูแ่ขง่ 
และมกีารแขง่ขนักันมากขึน้ นอกจากนี ้ในชว่งการระบาดของโควดิ-19 ชาวบา้นเริม่หนัหน้ามาคยุกัน และรว่มกันจดัทำาแผนยุทธีศึาสตรก์ารท่องเท่ียว 
ของเชยีงคาน โดยมเีทศึบาลตำาบลเชยีงคานเปน็เจา้ภัาพ และม ีอพท. ใหก้ารสนับสนุนในการจดัทำาเวทีสาธีารณีะและการไปดงูาน
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ทัง้นี ้กอ่นการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 (พ.ศ. 2562) ลูกค้าทีม่าใชบ้รกิารเป็นลักษณะ

ของคณะที่มาดูงานมากกว่าเป็นลูกค้าที่แท้จริง (ในช่วงนั้นต้องการสร้างโอกาสทางการท่องเที่ยว
เป็นสำาคัญ) โดยที่วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้าจะรับคณะทัวร์ดูงานเป็นหลัก ขณะที่ชุมชนวัดป่าใต้ 
ซ่ึงเริ่มต้นจากกลุ่มคณะดูงานก่อนแล้วค่อยๆ มีกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทครอบครัวมาใช้บริการ
เพ่ิมขึ้นในเวลาต่อมา (แต่ยังคงมีสัดส่วนน้อย) โดยแนวคิดของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนวัดป่าใต้ 
จะเป็นการจดัทวัรใ์นลักษณะของฐานเรยีนรูต้ามกลุ่มอาชพีของชมุชน โดยมีฐานเรยีนรู ้5 ฐาน ได้แก ่
ผาสาดลอยเคราะห์ ผ้าห่มนวม ข้าวปุ้น ของฝาก ดอกไม้ และยังมีพิพิธภัณฑ์ชุมชน โดยให้ชุมชน
ดูแลกันเอง ส่วนรายรับได้จากการขายผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยเริ่มต้นจากตลาดดูงาน 
ที่มีหลายคณะและเป็นตลาดเดิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า (เชียงคาน) พร้อมทั้งยังได้รับ 
การเพิ่มทุนจาก อพท. บนพื้นฐานทุนของชุมชน แล้วอาศัยวิธีการบอกต่อแบบปากต่อปากในการ
ทำาการตลาด แต่ยังไม่มีการใช้ social media เนื่องจาก ยังมุ่งที่ตลาดดูงานทั่วไป นอกจากนี้ 
ชุมชนยังอาศัยวัดเป็นที่จอดรถดังนั้นจึงมุ่งที่ตลาดผู้สูงอายุ (มีการให้เงินบำารุงวัด และขายดอกไม้
ในการทำาบญุทีว่ดั) โดยมีเป้าหมายทีต่อ้งการเชือ่มเครอืขา่ยภายในชมุชนเพ่ือกระจายผลประโยชน์
จากการท่องเที่ยวที่กระจุกตัวให้กระจายไปยังชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่

สำาหรบัการจดัการหรอืการดำาเนนิงานตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบนัน้  
ตามมุมมองของแกนนำากลุ่มเห็นว่า ต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากการท่องเที่ยว 
มีผลกระทบต่อสังคมมาก มีการนำาวัฒนธรรมไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ประเด็นของสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะเรือ่งขยะ และความปลอดภัยถอืเป็นสิง่สำาคัญสงูสดุในการจัดการทอ่งเทีย่ว และชาวบา้น 
ต้องได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวรวมถึงต้องมีความสุขเม่ือมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในชุมชน 
(เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์มากกว่าที่จะให้ความสำาคัญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
กบัชมุชนเพียงอยา่งเดียว โดยคนในชมุชนควรมีความเอ้ืออาทร แบง่ปันเกือ้กลู และดูแลกนัภายใน
ชุมชนเหมือนกับในอดีตที่ยังไม่มีการท่องเที่ยว)

ดังนั้นการจัดการหรือการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
จึงตอ้งดำาเนนิการรว่มกนัทัง้ชมุชน (เคล่ือนทัง้องคาพยพ) มีการใชท้นุของชมุชนรว่มกนั โดยทนุหลัก 
จะเป็นทรัพยากรบุคคล (ทุนแรงงาน) ซึ่งปัจจุบันที่เชียงคานคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและเป็น
ผู้หญิงที่ทำางาน ผู้ชายไม่ค่อยออกจากบ้าน ผู้หญิงเป็นตัวขับเคล่ือนหลัก แต่มีข้อจำากัดทางด้าน
กายภาพ (สภาพร่างกาย) ทั้งนี้ในชุมชนไม่ค่อยมีคนหนุ่มสาว (คนวัยทำางาน) เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่น
ส่วนใหญ่ออกไปทำางานนอกพื้นที่/ไปเรียน แม้กลับมาในชุมชนก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
จากการท่องเท่ียวได้ โดยเฉพาะชุมชนบริเวณชายขอบ (นอกถนนคนเดิน) ซ่ึงไม่ได้รับประโยชน์ 
จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในเชียงคาน ผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ยังคง 
กระจุกตวัอยูใ่นบรเิวณถนนคนเดิน แตช่มุชนอ่ืนๆ ได้รบัผลกระทบจากปัญหาขยะ และความหนาแนน่ 
จากจำานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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สำาหรับเชียงคานถือได้ว่ามีจัดการและดำาเนินการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในระดับหน่ึง  

โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย (รับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว และหากให้ประเมินในเรื่อง
ความปลอดภัยของเชียงคาน แกนนำาของชุมชนคิดว่า อยู่ในระดับสูง) และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้  
เชียงคานยังมีทุนเดิมท่ีสังคมยังไม่มีการเปล่ียนแปลงมาก (ยังคงมีความเป็นชนบท) วัฒนธรรม 
ยงัไม่ถกูบดิเบอืนไปมาก (สิง่ตา่งๆ เหล่านีน้า่จะมีค่าคะแนนในการขบัเคล่ือนการทอ่งเทีย่วประมาณ
รอ้ยละ 80 ขึน้ไป) หรอือาจกล่าวได้วา่เชยีงคานประกอบด้วยปัจจยัทีห่ลากหลายทีส่นบัสนนุ เกือ้หนนุ  
และขับเคล่ือนการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นเรื่องของคน วิถีชีวิต บรรยากาศที่เป็นมิตรและปลอดภัย  
นอกจากนี้ เชียงคานยังมีความโดดเด่นหลายเรื่องที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ 
นักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม ดังนั้นจุดเด่นที่สำาคัญของเชียงคานน่าจะเป็นเรื่องของ 
ความหลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่มและ 
หลากหลายช่วงอายุตั้งแต่กลุ่มเด็กจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวในเชียงคาน ที่ผ่านมาจึงมีงบประมาณและ
โครงการต่างๆ ลงมาที่กลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนท้องถิ่นแตกต่างกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำาให้
เครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นมีความอ่อนแอ เนื่องจาก แต่ละกลุ่มต้องมุ่งทำางานของกลุ่มตัวเอง  
จึงไม่ได้มีการประสานเชื่อมต่อกับกลุ่มอ่ืนๆ ในลักษณะของเครือข่าย (เกิดการเสื่อมสลายของ 
ทุนสังคมภายในชุมชนท้องถิ่น) ดังนั้น การจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ อาจทำาให้ชุมชนเกิด 
ความอ่อนแอ เนือ่งจาก คนในชมุชนมีจำานวนเทา่เดิม จากทีเ่คยทำางานรว่มกนักต็อ้งตา่งคนตา่งทำา 
และมุ่งทำางานให้กับกลุ่มของตนเองมากขึ้นจึงไม่มีเวลามาทำางานสาธารณะร่วมกัน และขาด 
จิตสาธารณะในการทำางานในลักษณะของการเช่ือมโยงเครือข่าย หรืออาจกล่าวได้ว่า เกิดความอ่อนแอ 
ของทุนชุมชน (social capital) ขณะเดียวกัน บางกลุ่มก็อ่อนแอ ขาดความชัดเจนในการทำางาน 
ซึ่งปัจจุบันจึงเกิดเป็นกลุ่มชุมชนวัดป่าใต้ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำางานในลักษณะของการ
เชื่อมโยงประสานกันเป็นเครือข่ายร่วมกันทั้งชุมชน จากข้อสังเกตดังกล่าวจึงควรพึงระวังในเรื่อง
ของทุนภายนอกและการพัฒนาโดยภาครัฐท่ีซ่ึงอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำาให้ทุนชุมชนเสื่อมสลาย  
เนื่องจากคนในชุมชนมีจำากัด ดังนั้นชุมชนต้องรู้จักตนเองก่อนไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาของ 
ภาครัฐ ขณะเดียวกันภาครัฐควรสนับสนุนและต้องมาเสริมให้ชุมชนมีทุนสังคมที่เข้มแข็งมีการ
ทำางานเปน็เครือข่ายเชื่อมโยงกันแทนการทำางานเปน็กลุม่หรือแบ่งแยกการทำางานภายในชุมชน 
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บทท่� 6

มุมมองและกิารรบัร้�ต่อ
กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ
ของคันิท�องถิ�นิและ
ผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

บทน้ีเป็นการนำาเสนอผลการสำารวจมุมมองและการรับรู้ต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
คนท้องถิ่นและผู้เยี่ยมเยือน โดยในส่วนของคนท้องถิ่นได้ทำาการสำารวจใน 2 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชน
เชียงคาน (ตัวแทนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท) และชุมชนบ่อสวก (ชุมชนชนบท) ซึ่งมีความแตกต่าง
ของชุมชนในด้านวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ในขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนทำาการสำารวจใน 1 พ้ืนที่ 
ได้แก่ ชุมชนเชียงคาน ที่ซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางที่มีจุดขายในเรื่องของถนนคนเดินในเส้นทาง
บา้นไม้เกา่เรยีบรมิแม่น้ำาโขง โดยแบง่การนำาเสนอออกเป็นสองสว่น ได้แก ่สว่นทีเ่ป็นผลการสำารวจ
คนทอ้งถิน่ และสว่นทีเ่ป็นผลการสำารวจผูเ้ยีย่มเยอืน โดยในแตล่ะสว่นจะมีหวัขอ้ยอ่ยทีแ่ตกตา่งกนั 
ดังมีรายละเอียดในแต่ละส่วนพอสังเขปดังนี้

6.1 มุมมองและกิารรบัร้�ต่อกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของ
คันิท�องถิ�นิ

ผลการสำารวจคนท้องถิ่น เป็นผลการสำารวจข้อมูลจากตัวอย่างใน 2 ชุมชนที่เป็น 
กรณศีกึษา ได้แก ่ชมุชนเชยีงคาน จังหวดัเลย จำานวน 200 ตวัอยา่ง และชมุชนบอ่สวก จังหวดันา่น  
จำานวน 189 ตัวอย่าง รวมทั้งสองชุมชนมีจำานวนตัวอย่าง 389 ตัวอย่าง โดยแบ่งการนำาเสนอ 
ออกเป็น 7 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่าง 2) ความเกี่ยวข้องกับ 
การท่องเที่ยวในชุมชน 3) มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 4) การรับรู้เกี่ยวกับ 
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การจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบในชมุชน 5) การใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคม  
6) การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และ 7) ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต 
โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละส่วน ดังนี้

6.1.1 ข�อม้ีลที่างเศึรษฐกิจัและสังค์มีของตั่วอย่่าง (กรณ่ค์นที่�องถิุ�น)

ผลการสำารวจข้อมูลท่ัวไปของตัวอย่างพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.76)  
เป็นเพศหญิง และท้ังหมดมีอายเุฉลีย่ 43 ปี ด้านขอ้มูลเกีย่วกบัระดับการศกึษา พบว่า รอ้ยละ 31.10 ของ 
ตัวอย่างทั้งหมด มีการศึกษาสูงสุดไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมา คือ ระดับ
มัธยมศกึษาตอนปลายหรอื ปวช. และระดับปรญิญาตรขีึน้ไป ซ่ึงมีสดัสว่นใกล้เคียงกนั คือ คิดเป็น
ร้อยละ 29.31 และร้อยละ 28.79 ของตัวอย่างทั้งหมด ตามลำาดับ โดยพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 79.18) เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่กำาเนิด สำาหรับตัวอย่างที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชน
ตั้งแต่กำาเนิด พบว่า ตัวอย่างในชุมชนบ่อสวกมีระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในชุมชนเฉลี่ย 13.5 ปี 
ในขณะที่ตัวอย่างในชุมชนเชียงคานมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนเฉลี่ย 18 ปี (ตารางที่ 6.1)

ตารางท่� 6.1 ข�อม้ลทั�วไปของตัวอย่่าง (กิรณ่ีคันิท�องถิ�นิ)

ขอ้มูลทัว่ไปของตัวอย่าง
ชมุชนบ่อสวก ชมุชนเชยีงคาน รวม

จำานวน 
(คน) รอ้ยละ จำานวน 

(คน) รอ้ยละ จำานวน 
(คน) รอ้ยละ

เพศ
• หญิง 106 56.08 107 53.50 213 54.76
• ชาย 83 43.92 93 46.50 176 45.24
อายุ่เฉล่�ย่ (ป)ี 42.58 (13.62) 43.86 (14.14) 43.24 (13.89)
• อายุตำาสุด (ป)ี 18 18 18
• อายุสูงสุด (ป)ี 64 65 65
ระดัำบกิารศึกิษาส้งสุดำ
• ไมเ่กินมธัียมศึึกษาตอนต้น 73 38.62 48 24.00 121 31.10
• มธัียมศึึกษาตอนปลาย/ปวช. 59 31.22 55 27.50 114 29.31
• อนุปรญิญา/ปวส. 20 10.58 22 11.00 42 10.80
• ระดับปรญิญาตรขีึ้นไป 37 19.58 75 37.50 112 28.79
กิารอาศัย่อย่้่ในิชมุชนิตัง้แต่กิำาเนิิดำ
• ใช่ 162 85.71 146 73.00 308 79.18
• ไมใ่ช่ 27 14.29 54 27.00 81 20.82

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

ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บค่อส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
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ขณะท่ีการสำารวจข้อมูลสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่างที่แสดงใน

ตารางที่ 6.2 พบว่า ร้อยละ 31.11 ของตัวอย่างทั้งหมด ประกอบธุรกิจส่วนตัว รองลงมา คือ ผู้ที่
ประกอบอาชพีรบัจ้างรายวนั และขา้ราชการ/พนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ คือ คิดเป็นรอ้ยละ 20.05 
และ 15.42 ของตวัอยา่งทัง้หมด ตามลำาดับ เม่ือพิจารณาทางด้านรายได้ พบวา่ ตวัอยา่งสว่นใหญ่ 
(รอ้ยละ 55.78 ของตวัอยา่งทัง้หมด) มีรายได้ไม่เกนิ 15,000 บาท/เดือน รองลงมา คือ ผูท้ีมี่รายได้ 
มากกว่า 20,000 บาท/เดือน และผู้ที่มีรายได้อยู่ในช่วง 15,000-20,000 บาท/เดือน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 25.97 และร้อยละ 18.25 ของตัวอย่างทั้งหมด ตามลำาดับ

ตารางท่� 6.2 สภาพทางเศรษฐกิิจและสังคัมของตัวอย่่าง (กิรณ่ีคันิท�องถิ�นิ)

สถุานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ตัวอย่าง

ชมุชนบ่อสวก ชมุชนเชยีงคาน รวม
จำานวน 
(คน) รอ้ยละ จำานวน 

(คน) รอ้ยละ จำานวน 
(คน) รอ้ยละ

อาชพ่หลักิ
• ประกอบธีรุกิจส่วนตัว 43 22.75 78 39.00 121 31.11
• รบัจา้งรายวนั 44 23.28 34 17.00 78 20.05
• ขา้ราชการ/พนักงานของรฐั/รฐัวสิาหกิจ 34 17.99 26 13.00 60 15.42
• นักเรยีน/นักศึึกษา 18 9.52 23 11.50 41 10.54
• เกษตรกร 25 13.23 6 3.00 31 7.97
• พนักงานบรษัิทเอกชน/พนักงานโรงงาน 8 4.23 12 6.00 20 5.14
• เกษียณีอายุ/ไมไ่ด้ประกอบอาชพีหลัก 1 0.53 19 9.50 20 5.14
• อ่น่ๆ เชน่ แมบ่า้น วสิาหกิจชมุชน เปน็ต้น 16 8.47 2 1.00 18 4.63
ราย่ไดำ�ก่ิอนิหกัิภาษ่
• ไมเ่กิน 15,000 บาท/เด่อน 142 75.00 75 37.58 217 55.78
• 15,001-20,000 บาท/เด่อน 19 10.12 52 26.06 71 18.25
• มากกวา่ 20,000 บาท/เด่อน 28 14.88 73 36.36 101 25.97

 รวม 189 100.00 200 100.00 389 100.00
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564
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6.1.2 ค์วามีเก่�ย่วข�องกับการท่ี่องเท่ี่�ย่วในชมุีชน

ด้านความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชนของตัวอย่าง พบว่า มีเพียงร้อยละ 
26.99 ของตวัอยา่งทัง้หมด ทีป่ระกอบอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วในชมุชน โดยในจำานวนนี ้ 
ประมาณรอ้ยละ 77.14 เป็นผูท้ีมี่อาชพีหลักทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วในชมุชน เชน่ การประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวที่มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหว่าง 2 ชุมชนที่เป็นพ้ืนที่ศึกษา พบว่า สัดส่วนของตัวอย่างที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ 
การท่องเที่ยวในชุมชนเชียงคาน (ร้อยละ 39.00) จะมากกว่าในชุมชนบ่อสวก (ร้อยละ 14.29)  
ท้ังน้ี สำาหรับตัวอย่างท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในชุมชน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.48)  
ให้เหตุผลว่า “ไม่มีเวลา” ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 (ช่วงก่อน พ.ศ. 2563) พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่  
(รอ้ยละ 83.80) ไม่มีสว่นรว่มในการจัดการการทอ่งเทีย่ว เนือ่งจาก “ไม่มีเวลา” เชน่กนั อยา่งไรกต็าม  
สำาหรับตัวอย่างที่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน พบว่า ตัวอย่างในชุมชนบ่อสวก 
ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมประมาณ 2 ครั้ง/ปี ในขณะที่ตัวอย่างในชุมชนเชียงคานส่วนใหญ่จะมี 
ส่วนร่วมประมาณ 4 ครั้ง/ปี ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน  
พบว่า ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 (ช่วงก่อน พ.ศ. 2563) ร้อยละ 73.26 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน โดยตัวอย่างในชุมชน
บ่อสวกมีการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง ในขณะที่ตัวอย่างในชุมชนเชียงคานมีการเข้าร่วม
กิจกรรมเฉลี่ยปีละ 3 ครั้ง (ตารางที่ 6.3)

ตารางท่� 6.3 คัวามเก่ิ�ย่วข�องกัิบกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วในิชมุชนิ

ความเก่ียวขอ้งกับการจดัการการท่องเท่ียวในชมุชน
ชมุชนบ่อสวก ชมุชนเชยีงคาน รวม

จำานวน 
(คน) รอ้ยละ จำานวน 

(คน) รอ้ยละ จำานวน 
(คน) รอ้ยละ

กิารประกิอบอาชพ่ท่�เก่ิ�ย่วข�องกัิบกิารท่องเท่�ย่วในิชมุชนิ
• ใช่ 27 14.29 78 39.00 105 26.99

เปน็อาชพีหลัก 23 85.19 58 74.36 81 77.14
เปน็อาชพีเสรมิ 4 14.81 20 25.64 24 22.86

• ไมใ่ช ่ เน่่องจาก 162 85.71 122 61.00 284 73.01
ไมม่เีวลา 130 80.24 73 59.84 203 71.48
ไมส่นใจ 16 9.88 14 11.47 30 10.56
ขาดทักษะความรู้ 5 3.09 - - 5 1.76
ขาดเงนิทนุ 3 1.85 - - 3 1.06
อ่น่ๆ เชน่ กำาลังศึึกษา มอีาชพีหลัก เปน็ต้น 8 4.94 35 28.69 43 15.14



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

179
ตารางท่� 6.3 (ต่อ)

ความเก่ียวขอ้งกับการจดัการการท่องเท่ียวในชมุชน
ชมุชนบ่อสวก ชมุชนเชยีงคาน รวม

จำานวน 
(คน) รอ้ยละ จำานวน 

(คน) รอ้ยละ จำานวน 
(คน) รอ้ยละ

กิารมส่่วนิรว่มในิกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วในิชมุชนิ (ชว่งก่ิอนิ พ.ศ. 2563)
• ไมม่ส่ีวนรว่ม 167 88.36 159 79.50 326 83.80
• มส่ีวนรว่ม 22 11.64 41 20.50 63 16.20

จำานวนเฉลีย่ของการมส่ีวนรว่ม (ครัง้) 2 (1.01) 4 (3.77) 3 (3.19)
กิารเข�ารว่มกิิจกิรรมท่�เก่ิ�ย่วข�องกัิบกิารท่องเท่�ย่วในิชมุชนิ (ชว่งก่ิอนิ พ.ศ. 2563)
• ไมไ่ด้เขา้รว่ม 57 30.16 47 23.50 104 26.74
• เขา้รว่ม 132 69.84 153 76.50 285 73.26

จำานวนเฉลีย่ของการเขา้รว่มกิจกรรม (ครัง้) 2 (1.44) 3 (2.60) 2 (2.09)
รวม 189 100.00 200 100.00 389 100.00

ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บค่อส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

6.1.3 มุีมีมีองต่่อการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบ

ผลการสำารวจทัศนคติต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของตัวอย่างในพ้ืนที่ 
ชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน ที่แสดงในตารางที่ 6.4 พบว่า โดยรวมแล้ว คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่าง
เห็นด้วยอย่างมากเกี่ยวกับประโยชน์ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งในด้านการก่อให้เกิด 
การยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
และการมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือนโดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนทัศนคติเท่ากับ  
8.46 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวอย่างกว่าร้อยละ 90 เห็นด้วย 
ในระดับมากว่า การจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบเป็นหนึง่ในรปูแบบการจดัการการทอ่งเทีย่ว 
ที่มีบทบาทสำาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 
ทำาให้นักท่องเที่ยวเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชน รวมถึงการทำาให้นักท่องเที่ยว
มีความสนใจในวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ดนตรี อาหาร งานฝีมือ ฯลฯ ของชุมชน 
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ตารางท่� 6.4 มุมมองต่อกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของตัวอย่่างในิชมุชนิบอ่สวกิ

มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ ค่าเฉล่ีย 
(1-10) ค่า SD สัดส่วนผู้ท่ี

เห็นด้วยมาก
ระดับ 

ความคิดเห็น
1. ชมุชนและผู้เยีย่มเย่อนต่างได้รบัประโยชนจ์าก

การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ 8.35 1.61 87.83 เหน็ด้วยมาก

2. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบสามารถุบรรเทาผลกระทบ 
เชงิลบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 8.15 1.72 82.54 เหน็ด้วยมาก

3. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำาให้เกิดการยอมรับ
ประสบการณีท์างสังคม 8.17 1.69 85.19 เหน็ด้วยมาก

4. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณี์ท่ี
เพลิดเพลินผ่านการเช่่อมโยงทางวฒันธีรรม-สังคม 
และส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิุน

8.41 1.55 87.30 เหน็ด้วยมาก

5. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาใหเ้กิดการเคารพกัน
ระหวา่งนักท่องเท่ียวกับคนท้องถ่ิุน 8.31 1.67 86.77 เหน็ด้วยมาก

6. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบมีบทบาทสำาคัญในการ
อนุรกัษส่ิ์งแวดล้อม 8.69 1.55 91.01 เหน็ด้วยมาก

ท่ีสุด
7. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยฟ้่นฟูความ

เส่่อมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว 8.79 1.40 90.48 เหน็ด้วยมาก
ท่ีสุด

8. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำาให้นักท่องเท่ียว
เคารพวฒันธีรรมและประเพณีีท้องถ่ิุนของจดุหมาย
ปลายทาง

8.59 1.44 90.48 เหน็ด้วยมาก
ท่ีสุด

9. การท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียวสนใจ
วฒันธีรรมพ้่นบา้น เชน่ ดนตร ีอาหาร งานฝมีอ่ ฯลฯ 
ของจดุหมายปลายทาง

8.78 1.32 93.12 เหน็ด้วยมาก
ท่ีสุด

10. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำาให้นักท่องเท่ียว
ยอมรบัความหลากหลายทางสังคมวฒันธีรรม เชน่ 
ความเช่อ่ เช่อ้ชาติ ฯลฯ

8.34 1.58 87.83 เหน็ด้วยมาก

11. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำาให้นักท่องเท่ียว 
ซึ่่อ้ของท่ีระลึกหรอ่ของฝากท่ีผลิตในท้องถ่ิุน 8.50 1.63 87.30 เหน็ด้วยมาก

ท่ีสุด
12. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาให้นักท่องเท่ียวให้

ความสำาคัญกับการใชจ้า่ยภัายในจดุหมายปลายทาง 8.44 1.58 86.77 เหน็ด้วยมาก

 รวม 8.46 1.56 87.83 เห็นิดำ�วย่มากิ

ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

สำาหรบัมุมมองตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของตวัอยา่งในพ้ืนทีช่มุชนเชยีงคาน 
จังหวัดเลย พบว่า คนท้องถิ่นท่ีเป็นตัวอย่างมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยรวม 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เช่นเดียวกัน (มีค่าเฉล่ียของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 7.48 คะแนน  
จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน) โดยตวัอยา่งกวา่รอ้ยละ 80 เหน็ด้วยในระดับมากตอ่การทีก่ารทอ่งเทีย่ว 
อย่างรับผิดชอบมีบทบาทสำาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของ 
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แหล่งท่องเที่ยว ในขณะที่ตัวอย่างกว่าร้อยละ 75 ก็เห็นด้วยในระดับมากในประเด็นที่ว่า 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการท่องเที่ยว ทำาให้ทั้ง
ชุมชนและผู้เยี่ยมเยือนต่างได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว รวมถึงทำาให้เกิดความเคารพกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น (ตารางที่ 6.5)

ตารางท่� 6.5 มุมมองต่อกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของตัวอย่่างในิชมุชนิเชย่่งคัานิ

มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ ค่าเฉล่ีย 
(1-10) ค่า SD สัดส่วนผู้ท่ี

เห็นด้วยมาก
ระดับ 

ความคิดเห็น
1. ชมุชนและผู้เยีย่มเยอ่นต่างได้รบัประโยชนจ์ากการท่องเท่ียว

อย่างรบัผิดชอบ 7.53 1.54 78.00 เหน็ด้วยมาก

2. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบสามารถุบรรเทาผลกระทบ
เชงิลบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 7.54 1.41 78.50 เหน็ด้วยมาก

3. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำาให้เกิดการยอมรับ
ประสบการณีท์างสังคม 7.29 1.69 67.50 เหน็ด้วยมาก

4. การท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบใหป้ระสบการณีท่ี์เพลิดเพลิน
ผ่านการเช่อ่มโยงทางวฒันธีรรม-สังคม และส่ิงแวดล้อม
ในท้องถ่ิุน

7.39 1.69 71.00 เหน็ด้วยมาก

5. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำาให้เกิดการเคารพกัน
ระหวา่งนักท่องเท่ียวกับคนท้องถ่ิุน 7.58 1.62 75.50 เหน็ด้วยมาก

6. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสำาคัญในการ
อนุรกัษส่ิ์งแวดล้อม 7.97 1.44 87.50 เหน็ด้วยมาก

7. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบช่วยฟ้่นฟูความเส่่อมโทรม
ของแหล่งท่องเท่ียว 8.00 1.42 86.50 เหน็ด้วยมาก

8. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำาให้นักท่องเท่ียวเคารพ
วฒันธีรรมและประเพณีีท้องถ่ิุนของจดุหมายปลายทาง 7.59 1.70 74.00 เหน็ด้วยมาก

9. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำาให้นักท่องเท่ียวสนใจ
วฒันธีรรมพ้่นบา้น เชน่ ดนตร ีอาหาร งานฝีมอ่ ฯลฯ ของ
จดุหมายปลายทาง

7.31 1.78 72.00 เหน็ด้วยมาก

10. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียวยอมรบั
ความหลากหลายทางสังคมวฒันธีรรม เช่น ความเช่่อ 
เช่อ้ชาติ ฯลฯ

7.02 1.70 62.50 เหน็ด้วยมาก

11. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียวซึ่่อ้ของ
ท่ีระลึกหรอ่ของฝากท่ีผลิตในท้องถ่ิุน 7.31 1.76 71.50 เหน็ด้วยมาก

12. การท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียวใหค้วาม
สำาคัญกับการใชจ้า่ยภัายในจดุหมายปลายทาง 7.26 1.74 70.00 เหน็ด้วยมาก

รวม 7.48 1.62 74.54 เห็นิดำ�วย่มากิ

ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564
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6.1.4 การรบัร้�เก่�ย่วกับการจัดัการการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบในชมุีชน

ผลการสำารวจการรบัรูเ้กีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบในพ้ืนทีช่มุชน
บ่อสวก จังหวัดน่าน พบว่า โดยรวมแล้ว ตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับมากเกี่ยวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชน (มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้เท่ากับ 7.03 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อมในชุมชน 
การกำาหนดข้อปฏิบัติสำาหรับผู้มาเยือน และการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จาก 
การทอ่งเทีย่ว นอกจากนีย้งัพบวา่ มีตวัอยา่งกวา่รอ้ยละ 65 ทีมี่การรบัรูใ้นระดับมากวา่ชมุชนมีการ
จัดการในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พบว่า ตัวอย่างโดยเฉลี่ยมีการรับรู้เพียงในระดับปานกลาง
ตอ่การทีก่ารจดัการการท่องเท่ียวของชมุชนบอ่สวกจะชว่ยลดกระทบเชงิลบจากการทอ่งเทีย่ว และ
ทำาให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้
เท่ากับ 6.46 และ 6.43 คะแนน ตามลำาดับ) (ตารางที่ 6.6)

ตารางท่� 6.6 กิารรบัร้�เก่ิ�ย่วกัิบกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของตัวอย่่างในิชมุชนิ
บอ่สวกิ

การรบัรูเ้ก่ียวกับการจดัการ
การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ

ค่าเฉล่ีย 
(1-10) ค่า SD สัดส่วนผู้ท่ี

รบัรูม้าก
ระดับ 

การรบัรู้

1. มกีารกำาหนดขอ้ปฏิิบติัสำาหรบัผู้มาเย่อน 7.36 2.33 64.55 รบัรูม้าก

2. มกีารจดัการท่ีลดผลกระทบเชงิลบจากการท่องเท่ียว 6.46 2.60 55.56 รบัรูป้านกลาง
3. มกีารแบง่ปนัผลประโยชนท์างเศึรษฐกิจจาก

การท่องเท่ียว 6.43 2.75 52.91 รบัรูป้านกลาง

4. มกีารดแูลการใชป้ระโยชนพ้่์นท่ีสาธีารณีะ 7.08 2.49 63.49 รบัรูม้าก
5. มกีารดแูลในเร่อ่งความสะอาดและสภัาพแวดล้อมของ

ชมุชน 7.48 2.38 68.78 รบัรูม้าก
6. เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการบริหาร

จดัการการท่องเท่ียว 7.20 2.74 62.96 รบัรูม้าก
7. เปดิโอกาสใหค้นในชมุชนได้รบัผลประโยชนจ์าก

การท่องเท่ียว 7.20 2.75 64.55 รบัรูม้าก

รวม 7.03 2.58 61.83 รบัร้�มากิ
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

สำาหรับชุมชนเชียงคาน พบว่า โดยรวมแล้ว ตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชนในระดับมาก (มีคะแนนเฉล่ียของคะแนนการรับรู้เท่ากับ 
7.26 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน) โดยเฉพาะในเรือ่งการกำาหนดขอ้ปฏบิตัสิำาหรบัผูม้าเยอืน  
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ที่มีตัวอย่างถึงร้อยละ 89 ที่รับรู้ในระดับมากว่า ชุมชนมีการจัดการในเรื่องดังกล่าว ในขณะที่การ
จัดการการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ และการทำาให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นสองประเด็นที่มีตัวอย่างไม่ถึงร้อยละ 65 ที่มีการรับรู้
ในระดับมากว่า ชุมชนเชียงคานมีการจัดการในเรื่องดังกล่าว (ตารางที่ 6.7)

ตารางท่� 6.7 กิารรบัร้�เก่ิ�ย่วกัิบกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของตัวอย่่างในิชมุชนิ
เชย่่งคัานิ

การรบัรูเ้ก่ียวกับการจดัการ
การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ

ค่าเฉล่ีย 
(1-10) ค่า SD สัดส่วนผู้ท่ี

รบัรูม้าก
ระดับ 

การรบัรู้

1. มกีารกำาหนดขอ้ปฏิิบติัสำาหรบัผู้มาเย่อน 8.40 1.50 89.00 รบัรูม้าก
2. มกีารจดัการท่ีลดผลกระทบเชงิลบจาก

การท่องเท่ียว 6.91 2.17 63.50 รบัรูม้าก

3. มีการแบ่งปันผลประโยชนท์างเศึรษฐกิจจาก
การท่องเท่ียว 6.58 2.56 60.50 รบัรูม้าก

4. มกีารดแูลการใชป้ระโยชนพ้่์นท่ีสาธีารณีะ 7.37 2.35 70.00 รบัรูม้าก
5. มกีารดแูลในเร่อ่งความสะอาดและสภัาพแวดล้อม 

ของชมุชน 7.52 2.31 72.50 รบัรูม้าก

6. เปดิโอกาสใหค้นในชมุชนมส่ีวนรว่มกับการบรหิาร 
จดัการการท่องเท่ียว 7.01 2.53 69.50 รบัรูม้าก

7. เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รบัผลประโยชนจ์าก
การท่องเท่ียว 7.04 2.51 69.50 รบัรูม้าก

รวม 7.26 2.28 70.64 รบัร้�มากิ
 ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

ด้านผลการสำารวจทัศนคติต่อผลของการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนของตัวอย่าง 
ในพื้นที่ชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน (ตารางที่ 6.8) พบว่า โดยรวมแล้ว คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่าง
เห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่า การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนส่งผลให้เกิดประโยชน์ตาม
แนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ียของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 8.71 จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน) โดยตัวอย่างกว่าร้อยละ 95 เห็นด้วยในระดับมากว่า การจัดการการท่องเที่ยว
ในชมุชนทำาใหเ้กดิการจัดการขยะ ทำาใหช้มุชนมีสภาพแวดล้อมทีน่า่อยูแ่ละสะอาด รวมถงึทำาใหเ้กดิ 
การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม มีตัวอย่างเพียงร้อยละ 73.02 ของตัวอย่างทั้งหมด  
ที่เห็นด้วยในระดับมากว่า การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนบ่อสวก ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
เช่น การสื่อสารกับชาวต่างประเทศให้กับคนในชุมชน
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ตารางท่� 6.8 ทัศนิคัติต่อผู้ลของกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วในิชมุชนิของตัวอย่่างในิชมุชนิบอ่สวกิ

ทัศนคติต่อผลของการจดัการการท่องเท่ียวในชมุชน ค่าเฉล่ีย
(1-10) ค่า SD สัดส่วนผู้ท่ี

เห็นด้วยมาก
ระดับ

ความคิดเห็น

1. เพ่ิมโอกาสใหค้นท้องถ่ิุนมงีานทำา 8.70 1.61 93.12 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

2. เพ่ิมโอกาสในการขายผลิตภััณีฑ์ช์มุชน 8.67 1.62 92.06 เหน็ด้วยมากท่ีสุด
3. พัฒนาทักษะด้านต่าง  ๆใหกั้บคนท้องถ่ิุน เชน่ การใหบ้รกิาร 

การส่่อสารกับชาวต่างชาติ ฯลฯ 7.64 2.08 73.02 เหน็ด้วยมาก

4. สนับสนุนธีรุกิจและ/วสิาหกิจภัายในท้องถ่ิุน 8.35 1.86 86.77 เหน็ด้วยมาก

5. ทำาใหเ้กิดการมส่ีวนรว่มของคนในชมุชน 8.63 1.69 89.42 เหน็ด้วยมากท่ีสุด
6. เพ่ิมโอกาสการจา้งงานในสาขาเศึรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง

กับการท่องเท่ียว 8.44 1.90 87.83 เหน็ด้วยมาก

7. สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาเศึรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง
กับการท่องเท่ียว 8.40 1.76 88.36 เหน็ด้วยมาก

8. พัฒนาทักษะในการทำางานรว่มกันของคนในชมุชน 8.68 1.56 91.53 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

9. ทำาใหค้นท้องถ่ิุนรบัรูเ้กีย่วกับการท่องเท่ียวในชมุชน 8.69 1.40 92.59 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

10. ทำาใหเ้กิดการอนุรกัษว์ฒันธีรรมท้องถ่ิุน 9.05 1.32 93.65 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

11. ทำาใหเ้กิดการอนุรกัษป์ระเพณีีท้องถ่ิุน 9.12 1.26 94.71 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

12. ทำาใหเ้กิดการอนุรกัษว์ถีิุชวีติชมุชน 9.10 1.24 94.18 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

13. ทำาใหเ้กิดการอนุรกัษท์รพัยากรธีรรมชาติ 9.10 1.35 92.59 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

14. ทำาใหช้มุชนมสีภัาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่และสะอาด 9.06 1.18 95.77 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

15. ทำาใหเ้กิดการจดัการขยะภัายในชมุชน 8.99 1.24 95.77 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

รวม 8.71 1.54 90.76 เห็นิดำ�วย่มากิท่�สุดำ

ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

ในส่วนของชุมชนเชียงคาน พบว่า โดยรวมแล้ว ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
เกี่ยวกับผลของการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนที่เป็นไปตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบ คือ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 8.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยเฉพาะ 
ในด้านการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีตัวอย่าง 
กว่าร้อยละ 97 เห็นด้วยในระดับมากว่า การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเชียงคานก่อให้เกิดผล 
ดังกลา่ว ในขณะทีก่ว่ารอ้ยละ 95 ของตวัอยา่งท้ังหมด กเ็หน็ด้วยในระดับมากเชน่กนัวา่ การจดัการ 
การท่องเที่ยวในชุมชน ทำาให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และเพ่ิมโอกาสให้คนท้องถิ่น 
มีงานทำา อยา่งไรกต็าม มีเพียงรอ้ยละ 64.50 ของตวัอยา่งทัง้หมด ทีเ่หน็ด้วยอยา่งมากวา่ การจดัการ 
การท่องเที่ยวในชุมชนเชียงคานช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การสื่อสารกับชาวต่างชาติ 
ให้กับคนในชุมชน (ตารางที่ 6.9)
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ตารางท่� 6.9 ทัศนิคัติต่อผู้ลของกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วในิชมุชนิของตัวอย่่างในิชมุชนิเชย่่งคัานิ

ทัศนคติต่อผลของการจดัการท่องเท่ียวในชมุชน ค่าเฉล่ีย
(1-10) ค่า SD สัดส่วนผู้ท่ี 

เห็นด้วยมาก
ระดับ

ความคิดเห็น

1. เพ่ิมโอกาสใหค้นท้องถ่ิุนมงีานทำา 8.39 1.34 95.00 เหน็ด้วยมาก

2. เพ่ิมโอกาสในการขายผลิตภััณีฑ์ช์มุชน 8.41 1.22 93.50 เหน็ด้วยมาก
3. พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ใหกั้บคนท้องถ่ิุน เชน่ 

การส่่อสารกับชาวต่างชาติ ฯลฯ 7.06 2.03 64.50 เหน็ด้วยมาก

4. สนับสนุนธีรุกิจและ/วสิาหกิจภัายในท้องถ่ิุน 8.10 1.51 82.00 เหน็ด้วยมาก

5. ทำาใหเ้กิดการมส่ีวนรว่มของคนในชมุชน 7.92 1.86 77.50 เหน็ด้วยมาก
6. เพ่ิมโอกาสการจา้งงานในสาขาเศึรษฐกิจ

ท่ีเกีย่วขอ้งกับการท่องเท่ียว 8.29 1.53 85.50 เหน็ด้วยมาก
7. สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาเศึรษฐกิจ

ท่ีเกีย่วขอ้งกับการท่องเท่ียว 8.29 1.52 87.50 เหน็ด้วยมาก

8. พัฒนาทักษะในการทำางานรว่มกันของคนในชุมชน 7.96 2.01 79.50 เหน็ด้วยมาก

9. ทำาใหค้นท้องถ่ิุนรบัรูเ้กีย่วกับการท่องเท่ียวในชมุชน 8.89 1.39 94.50 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

10. ทำาใหเ้กิดการอนุรกัษว์ฒันธีรรมท้องถ่ิุน 9.00 1.15 96.50 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

11. ทำาใหเ้กิดการอนุรกัษป์ระเพณีีท้องถ่ิุน 9.00 1.07 97.50 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

12. ทำาใหเ้กิดการอนุรกัษว์ถีิุชวีติชมุชน 8.99 1.10 97.00 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

13. ทำาใหเ้กิดการอนุรกัษท์รพัยากรธีรรมชาติ 8.90 1.13 97.00 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

14. ทำาใหช้มุชนมสีภัาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่และสะอาด 9.09 1.19 94.50 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

15. ทำาใหเ้กิดการจดัการขยะภัายในชมุชน 9.18 1.38 94.00 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

รวม 8.50 1.43 89.07 เห็นิดำ�วย่มากิท่�สุดำ
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

6.1.5 การให�ค์วามีสำาคั์ญกับการม่ีส่วนรว่มีในสังค์มี

ด้านการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่าง 
ในพ้ืนที่ชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน ซ่ึงผลการสำารวจที่แสดงในตารางที่ 6.10 แสดงให้เห็นว่า  
โดยรวมแล้ว คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 8.42 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยสิ่งที่ตัวอย่างให้ความ
สำาคัญในระดับมากทีส่ดุ คือ การใหค้วามสนใจกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม และความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ
ช่วยเหลือสังคม
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ตารางท่� 6.10 กิารมส่่วนิรว่มในิสังคัมของตัวอย่่างในิชมุชนิบอ่สวกิ

การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนรว่มในสังคม ค่าเฉล่ีย 
(1-10) ค่า SD สัดส่วนผู้ท่ีให้

ความสำาคัญมาก
ระดับ 

ความสำาคัญ

1. ความกระต่อรอ่รน้ท่ีจะชว่ยเหล่อสังคม 8.51 1.41 89.95 สำาคัญมากท่ีสุด

2. ความตระหนักต่อเร่อ่งท่ีสังคมกำาลังกังวลในปจัจบุนั 8.47 1.41 89.95 สำาคัญมาก

3. ความหว่งใยท่ีมต่ีอผู้อ่น่ในสังคม 8.44 1.31 91.01 สำาคัญมาก

4. การแบง่ปนัประสบการณีใ์หมใ่หกั้บสังคม 7.93 1.68 80.95 สำาคัญมาก

5. การใชเ้วลาวา่งในการชว่ยเหล่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม 8.08 1.55 84.13 สำาคัญมาก

6. ความสนใจเกีย่วกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม 9.07 1.29 93.12 สำาคัญมากท่ีสุด

 รวม 8.42 1.44 88.18 สำาคััญมากิ

ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

สำาหรบัชมุชนเชยีงคาน พบวา่ โดยรวมแล้วคนทอ้งถิน่ทีเ่ป็นตวัอยา่งใหค้วามสำาคัญกบั
การมีสว่นรว่มในสงัคมในระดับมากเชน่กนั (ค่าเฉล่ียของคะแนนทศันคตเิทา่กบั 8.41 จากคะแนน 
เต็ม 10 คะแนน) แต่สิ่งที่ตัวอย่างให้ความสำาคัญในระดับมากที่สุด กลับเป็นเรื่องของการให้
ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม และความตระหนักต่อเรื่องที่สังคมกำาลังกังวลอยู่ในปัจจุบัน  
(ตารางที่ 6.11)

ตารางท่� 6.11 กิารมส่่วนิรว่มในิสังคัมของตัวอย่่างในิชมุชนิเชย่่งคัานิ

การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนรว่มในสังคม ค่าเฉล่ีย 
(1-10) ค่า SD สัดส่วนผู้ท่ีให้ 

ความสำาคัญมาก
ระดับ 

ความสำาคัญ
1. ความกระต่อรอ่รน้ท่ีจะชว่ยเหล่อสังคม 8.40 1.21 94.50 สำาคัญมาก
2. ความตระหนักต่อเร่อ่งท่ีสังคมกำาลังกังวลในปจัจบุนั 8.62 1.23 93.50 สำาคัญมากท่ีสุด
3. ความหว่งใยท่ีมต่ีอผู้อ่น่ในสังคม 8.39 1.31 90.50 สำาคัญมาก
4. การแบง่ปนัประสบการณีใ์หมใ่หกั้บสังคม 8.13 1.45 88.00 สำาคัญมาก
5. การใชเ้วลาวา่งในการชว่ยเหล่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม 7.98 1.33 87.50 สำาคัญมาก
6. ความสนใจเกีย่วกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม 8.95 1.12 98.50 สำาคัญมากท่ีสุด

รวม 8.41 1.27 92.08 สำาคััญมากิ
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564
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6.1.6 การสนับสนุนการจัดัการการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบ

ผลการสำารวจทัศนคติต่อการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ของตัวอย่างในพ้ืนที่ชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน พบว่า โดยรวมแล้ว คนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่าง
แสดงความคิดเห็นว่า ยินดีสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชนในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 8.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ทั้งนี้ สิ่งที่ตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่า ยินดีให้การสนับสนุนในระดับมากที่สุด คือ การปฏิบัติ
ตามข้อตกลงของชุมชนเพ่ือลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว เช่น การดูแลความสะอาดและ 
สภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ในการท่องเที่ยว รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและแนะนำาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
กับนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีโอกาส (ตารางที่ 6.12)

ตารางท่� 6.12 กิารสนัิบสนุินิกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของตัวอย่่างในิชุมชนิ 
บอ่สวกิ

การสนับสนุนการจดัการการท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ

ค่าเฉล่ีย 
(1-10) ค่า SD สัดส่วนผู้ท่ี

เห็นด้วยมาก
ระดับ 

ความคิดเห็น
1. ท่านยินดีปฏิิบัติตามข้อตกลงของชุมชนเพ่่อลด 

ผลกระทบจากการท่องเท่ียว เช่น การดูแลความ
สะอาดและสภัาพแวดล้อมบรเิวณีท่ีอยู่อาศัึย ฯลฯ

9.41 0.97 98.41 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

2. ท่านยนิดีใหค้วามรว่มมอ่ในการอนุรกัษว์ถีิุชวีติชมุชน
เพ่่อสนับสนุนการท่องเท่ียวในชุมชน เชน่ แต่งกาย
พ้่นเมอ่ง รว่มงานประเพณีีท้องถ่ิุน ฯลฯ

8.35 2.12 82.01 เหน็ด้วยมาก

3. หากมีการประชุมหาร่อเกี่ยวกับการท่องเท่ียว  
ท่านยินดีเข้าร่วมและ/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจดัการท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน

7.05 2.70 58.73 เหน็ด้วยมาก

4. ท่านยินดีรว่มกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจดัขึ้นภัายใน
ท้องถ่ิุนทกุครัง้ท่ีมโีอกาส 8.25 2.17 77.25 เหน็ด้วยมาก

5. ท่านมกัใหค้วามชว่ยเหล่อและแนะนำาเกีย่วกับ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุนกับนักท่องเท่ียวทกุครัง้
ท่ีมโีอกาส

9.23 1.09 96.83 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

6. ท่านยินดีสนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารใช้
ผลิตภััณีฑ์ท้์องถ่ิุนในการท่องเท่ียว 9.30 1.10 96.83 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

รวม 8.60 1.69 85.01 เห็นิดำ�วย่มากิท่�สุดำ
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564
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ในขณะท่ีผลการสำารวจในเรือ่งดังกลา่วของตวัอยา่งในพ้ืนทีช่มุชนเชยีงคาน จงัหวดัเลย  

พบวา่ คนทอ้งถิน่ทีเ่ป็นตวัอยา่งแสดงความคิดเหน็วา่ ยนิดีสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่ง
รบัผดิชอบในชมุชนในระดับมากทีส่ดุ ทัง้ในเรือ่งของการสนบัสนนุและสง่เสรมิใหมี้การใชผ้ลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นในการท่องเที่ยว การให้ความช่วยเหลือและแนะนำาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
กับนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีโอกาส การปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนเพ่ือลดกระทบจาก 
การท่องเที่ยว การให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึง
การเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวที่จัดขึ้นภายในชุมชนทุกครั้งที่มีโอกาส มีเพียงการเข้าร่วมประชุม
เพื่อหารือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเท่านั้น ที่ร้อยละ 52 ของตัวอย่างทั้งหมด แสดงความคิดเห็นว่า 
ยนิดีเขา้รว่มการประชมุและ/แสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัการจัดการทอ่งเทีย่วในชมุชนในระดับมาก 
(ตารางที่ 6.13)

ตารางท่� 6.13 กิารสนัิบสนุินิกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของตัวอย่่างในิชุมชนิ
เชย่่งคัานิ

การสนับสนุนการจดัการ
การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ

ค่าเฉล่ีย 
(1-10) ค่า SD สัดส่วนผู้ท่ี

เห็นด้วยมาก
ระดับ 

ความคิดเห็น
1. ท่านยินดีปฏิิบั ติตามข้อตกลงของชุมชนเพ่่อลด 

ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว เชน่ การดแูลความสะอาด
และสภัาพแวดล้อมบรเิวณีท่ีอยู่อาศัึย ฯลฯ

8.97 1.12 98.00 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

2. ท่านยินดีให้ความรว่มม่อในการอนุรกัษว์ถีิุชีวติชุมชน
เพ่่อสนับสนุนการท่องเท่ียวในชุมชน เช่น แต่งกาย 
พ้่นเมอ่ง รว่มงานประเพณีีท้องถ่ิุน ฯลฯ

8.73 1.34 94.50 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

3. หากมีการประชมุหารอ่เกีย่วกับการท่องเท่ียว ท่านยินดี
เข้าร่วมและ/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ 
ท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน

6.51 2.85 52.00 เหน็ด้วยมาก

4. ท่านยินดีร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจัดขึ้นภัายใน 
ท้องถ่ิุนทกุครัง้ท่ีมโีอกาส 8.72 1.45 91.50 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

5. ท่านมกัใหค้วามชว่ยเหล่อและแนะนำาเกีย่วกับ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุนกับนักท่องเท่ียวทกุครัง้
ท่ีมโีอกาส

9.09 1.16 96.50 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

6. ท่านยินดีสนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารใช้
ผลิตภััณีฑ์ท้์องถ่ิุนในการท่องเท่ียว 9.04 1.21 96.00 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

รวม 8.51 1.52 96.00 เห็นิดำ�วย่มากิท่�สุดำ
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564
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6.1.7 ค์วามีพึังพัอใจัต่่อค์ณุภัาพัชว่ติ่

สำาหรบัผลการสำารวจความพึงพอใจตอ่คุณภาพชวีติของคนทอ้งถิน่ในชว่ง พ.ศ. 2562 
ซ่ึงเป็นชว่งเวลากอ่นทีจ่ะเกดิการระบาดของโควดิ-19 พบวา่ โดยรวมแล้ว คนทอ้งถิน่ทีเ่ป็นตวัอยา่ง
ในพ้ืนทีช่มุชนบอ่สวก จังหวดันา่น มีความพึงพอใจตอ่คุณภาพชวีติของตนเองในชว่งเวลาดังกลา่ว
ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ของคะแนนความพึงพอใจเทา่กบั 7.21 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน) 
ทั้งที่เป็นความพึงพอใจต่อชีวิต ความเป็นอยู่ หรือการใช้วิถีชีวิตของตนเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อให้ 
เปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองกับคนอ่ืนๆ ในชุมชนแล้ว พบว่า มีตัวอย่างเพียง 
ร้อยละ 20.63 ของตัวอย่างทั้งหมด ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก (ตารางที่ 6.14)

ตารางท่� 6.14 คัวามพึงพอใจต่อคัณุีภาพชว่ติของตัวอย่่างในิชมุชนิบอ่สวกิ

ความพึงพอใจในชว่ง พ.ศ. 2562 
(ก่อนการระบาดของโควดิ-19)

ค่าเฉล่ีย
(1-10) ค่า SD

สัดส่วน
ผู้ท่ีพึงพอใจ
ในระดับมาก

ระดับความ
พึงพอใจ

1. ความพึงพอใจในชวีติ 8.00 1.65 79.89 พึงพอใจมาก

2. ความพึงพอใจกับชวีติความเปน็อยู่ 7.97 1.66 79.37 พึงพอใจมาก

3. ความพึงพอใจกับการใชช้วีติหรอ่วถีิุชวีติของตนเอง 7.95 1.65 82.54 พึงพอใจมาก

4. ชวีติความเปน็อยู่ของท่านดีกวา่คนอ่น่ๆ ในชมุชน 4.90 2.27 20.63 พึงพอใจปานกลาง

รวม 7.21 1.81 65.61 พึงพอใจมากิ
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

ส่วนผลการสำารวจในเรื่องดังกล่าวของตัวอย่างในพ้ืนที่ชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย  
พบว่า โดยรวมแล้วคนท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของตนเองในช่วง 
พ.ศ. 2562 ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองกับคนอื่นๆ  
ในชุมชนแล้ว พบว่า มีตัวอย่างเพียงร้อยละ 28.50 ของตัวอย่างทั้งหมด ที่มีความพึงพอใจ 
ในระดับมาก (ตารางที่ 6.15)
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ตารางท่� 6.15 คัวามพึงพอใจต่อคัณุีภาพชว่ติของตัวอย่่างในิชมุชนิเชย่่งคัานิ

ความพึงพอใจในชว่ง พ.ศ. 2562 
(ก่อนการระบาดของโควดิ-19)

ค่าเฉล่ีย
(1-10) ค่า SD

สัดส่วน
ผู้ท่ีพึงพอใจ
ในระดับมาก

ระดับความ
พึงพอใจ

1. ความพึงพอใจในชวีติ 8.22 1.45 91.00 พึงพอใจมาก

2. ความพึงพอใจกับชวีติความเปน็อยู่ 8.23 1.38 91.00 พึงพอใจมาก

3. ความพึงพอใจกับการใชช้วีติหรอ่วถีิุชวีติของตนเอง 8.34 1.40 92.50 พึงพอใจมาก

4. ชวีติความเปน็อยู่ของท่านดีกวา่คนอ่น่ๆ ในชมุชน 4.88 2.65 28.50 พึงพอใจปานกลาง

รวม 7.41 1.72 75.75 พึงพอใจมากิ

ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของ 
คนท้องถิ่นในทั้งสองพ้ืนที่ศึกษา พบว่า แม้ว่าค่าคะแนนของความพึงพอใจในช่วง พ.ศ. 2562  
ของทั้งสองพ้ืนที่จะมีความแปรปรวนท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 (พิจารณา
จากค่าสถิติ F คอลัมน์ F-statistic) แต่มีเพียงความพึงพอใจกับการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของตนเอง
เท่านั้นที่คนท้องถิ่นทั้งสองพ้ืนที่มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05  
โดยคนท้องถิ่นของชุมชนเชียงคานมีความพึงพอใจกับการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของตนเองสูงกว่า 
คนท้องถิ่นที่พำานักอาศัยอยู่ในชุมชนบ่อสวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05

ตารางท่� 6.16 คัวามแตกิต่างของคัวามพึงพอใจต่อคัณุีภาพชว่ติของคันิท�องถิ�นิในิ 2 ชมุชนิ

ความพึงพอใจในชว่ง พ.ศ. 2562 
(ก่อนการระบาดของโควดิ-19)

ค่าคะแนนเฉล่ีย (1-10)
F-statistic1/ t-statisticชมุชน

บ่อสวก
ชมุชน

เชยีงคาน
1. ความพึงพอใจในชวีติ 8.00 8.22 1.30* -1.36
2. ความพึงพอใจกับชวีติความเปน็อยู่ 7.97 8.23 1.43** -1.62
3. ความพึงพอใจกับการใชช้วีติหรอ่วถีิุชวีติของตนเอง 7.95 8.34 1.39** -2.45**
4. ชวีติความเปน็อยู่ของท่านดีกวา่คนอ่น่ๆ ในชมุชน 4.90 4.88 0.74** 0.08
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: 1/ Levenes’ test for equality of variances 

* แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.10 และ ** แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05
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6.2 มุมมองและกิารรบัร้�ต่อกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของ
ผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

การสำารวจมุมมองและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน  
เป็นการสำารวจข้อมูลจากตัวอย่างผู้เย่ียมเยือนในพ้ืนท่ีชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย จำานวน 298 ตัวอย่าง  
โดยแบ่งการนำาเสนอออกเป็น 6 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่าง  
2) พฤตกิรรมและประสบการณใ์นการทอ่งเทีย่วชมุชนเชยีงคาน 3) ความตระหนกัตอ่การทอ่งเทีย่ว 
ที่ยั่งยืน 4) การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 5) มุมมองต่อการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ และ 6) การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชน
เชียงคาน โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละส่วน ดังนี้

6.2.1 ข�อม้ีลที่างเศึรษฐกิจัและสังค์มีของตั่วอย่่าง (กรณ่ผ้�เย่่�ย่มีเยื่อน)

ผลการสำารวจข้อมูลท่ัวไปของผู้เยี่ยมเยือนที่เป็นตัวอย่างในพ้ืนที่ชุมชนเชียงคาน 
จังหวัดเลย ที่แสดงในตารางที่ 6.17 พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนที่เป็นตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.37) 
เป็นเพศหญิง และมีอายุเฉลี่ย 39 ปี สำาหรับที่พำานักอาศัยของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างที่มาเยือน
ชุมชนเชียงคานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเลย คือ คิดเป็นร้อยละ 29.87 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด รองลงมาคือ ผู้ที่พำานักอาศัยในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 11.07) ในขณะที่ผู้เยี่ยมเยือน
ที่เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 9.06 และ
ร้อยละ 8.05 ของตัวอย่างทั้งหมด ตามลำาดับ โดยพบว่า กว่าร้อยละ 60 ของตัวอย่างทั้งหมด 
จะพำานักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ด้านข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 61.41 ของ
ตัวอย่างทั้งหมดมีการศึกษาสูงสุดตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือ ปวช. (ร้อยละ 21.81)

ตารางท่� 6.17 ข�อม้ลทั�วไปของตัวอย่่าง (กิรณ่ีผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ)
ขอ้มูลทัว่ไปของตัวอย่าง จำานวน (คน) สัดส่วน (รอ้ยละ)

เพศ 298 100.00
• หญิง 165 55.37
• ชาย 133 44.63
อายุ่เฉล่�ย่ (ป)ี (ส่วนิเบ่�ย่งเบนิมาตรฐานิ) 39 (15.47)
• อายุสูงสุด-ตำาสุด (ป)ี 18-74
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ตารางท่� 6.17 (ต่อ)

ขอ้มูลทัว่ไปของตัวอย่าง จำานวน (คน) สัดส่วน (รอ้ยละ)
จงัหวดัำท่�เปน็ิท่�พำานัิกิอาศัย่ 5 ลำาดัำบแรกิ 189 63.42
• เลย 89 29.87
• กรงุเทพมหานคร 33 11.07
• อดุรธีานี 27 9.06
• ขอนแก่น 24 8.05
• เพชรบูรณี์ 16 5.37
พำานัิกิอาศัย่อย่้่ในิเขตเทศบาล 298 100.00
• ใช่ 190 63.76
• ไมใ่ช่ 108 36.24
ระดัำบกิารศึกิษาส้งสุดำ 298 100.00
• ไมเ่กินระดับมธัียมศึึกษาตอนต้น 26 8.73
• มธัียมศึึกษาตอนปลาย/ปวช. 65 21.81
• อนุปรญิญา/ปวส. 24 8.05
• ตัง้แต่ระดับปรญิญาตรขีึ้นไป 183 61.41
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

ขณะที่การสำารวจสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่าง พบว่า คนท้องถิ่น 
ทีเ่ป็นตวัอยา่งทีป่ระกอบอาชพีธรุกจิสว่นตวั นกัเรยีน/นกัศกึษา และพนกังานบรษิทัเอกชน มีสดัสว่น
ใกล้เคียงกัน คือ คิดเป็นร้อยละ 23.15 22.15 และ 20.13 ของตัวอย่างทั้งหมด ตามลำาดับ ทั้งนี้
ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.82) เป็นผู้มีรายได้เป็นของตัวเอง โดยกว่าร้อยละ 50 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด มีระดับรายได้ส่วนบุคคล (ก่อนหักภาษี) อยู่ในช่วง 15,001 ถึง 30,000 บาท/เดือน  
ในขณะที่ระดับรายได้ครัวเรือน (ก่อนหักภาษี) ของตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.65) อยู่ในระดับ
ที่มากกว่า 60,000 บาท/เดือน (ตารางที่ 6.18)

ตารางท่� 6.18 สภาพทางเศรษฐกิิจของตัวอย่่าง (กิรณ่ีผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ)
สถุานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่าง จำานวน (คน) สัดส่วน (รอ้ยละ)

อาชพ่หลักิ 298 100.00
• ไมไ่ด้ประกอบอาชพีใดๆ 13 4.36

• ประกอบธีรุกิจส่วนตัว 69 23.15

• นักเรยีน/นักศึึกษา 66 22.15

• พนักงานบรษัิทเอกชน/พนักงานโรงงาน 60 20.13

• ขา้ราชการ/พนักงานของรฐั/รฐัวสิาหกิจ 39 13.09
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ตารางท่� 6.18 (ต่อ)

สถุานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวอย่าง จำานวน (คน) สัดส่วน (รอ้ยละ)

• รบัจา้งรายวนั/กรรมกร 17 5.71

• เกษียณีอายุ 16 5.37

• แมบ่า้น 12 4.03

• อ่น่ๆ เชน่ เกษตรกร เปน็ต้น 6 2.01

ราย่ไดำ�ของตนิเองก่ิอนิหกัิภาษ่ 298 100.00
• ไมม่รีายได้ของตนเอง 81 27.18

• มรีายได้ของตนเอง 217 72.82

ไมเ่กิน 15,000 บาท/เด่อน 25 11.52

15,001-30,000 บาท/เด่อน 109 50.23

มากกวา่ 30,000 บาท/เด่อน 83 38.25

ราย่ไดำ�ของคัรวัเรอืนิก่ิอนิหกัิภาษ่ 298 100.00
• ไมเ่กิน 30,000 บาท/เด่อน 27 9.06

• 30,001-60,000 บาท/เด่อน 129 43.29

• มากกวา่ 60,000 บาท/เด่อน 142 47.65

ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

6.2.2 พัฤติ่กรรมีและประสบการณใ์นการท่ี่องเท่ี่�ย่วชมุีชนเชย่่งค์าน

ผลการสำารวจประสบการณ์ในการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคานของผู้เยี่ยมเยือนที่เป็น
ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 6.19 พบว่า ร้อยละ 71.81 ของตัวอย่างทั้งหมด ไม่เคยมาท่องเที่ยว
ชุมชนเชียงคาน (การท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งแรก) อย่างไรก็ตาม สำาหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ 
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงคาน พบว่า การท่องเที่ยวครั้งนี้ของตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นการ
เยี่ยมเยือนเชียงคานเป็นครั้งที่สอง โดยร้อยละ 63.09 ของตัวอย่างทั้งหมด มีการพักค้างแรม 
และใช้เวลาพำานักในชุมชนเชียงคานเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ส่วนตัวอย่างที่มาเยือนแบบ 
ไปเช้า-เย็นกลับ จะใช้เวลาท่องเที่ยวในเชียงคานประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังพบว่าตัวอย่าง
ที่มาเยือนชุมชนเชียงคานกับครอบครัวและมากับกลุ่มเพ่ือน มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ คิดเป็น 
ร้อยละ 48.99 และร้อยละ 47.32 ของตัวอย่างทั้งหมด ตามลำาดับ มีเพียงร้อยละ 3.69 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวคนเดียว สำาหรับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนเชียงคาน  
พบวา่ รอ้ยละ 77.18 ของตวัอยา่งทัง้หมด ทราบขอ้มูลการทอ่งเทีย่วเชยีงคานจาก social media/ 
application เช่น Facebook, Pantip, Youtube รองลงมา (ร้อยละ 62.42) ทราบข้อมูลจาก
เพื่อน/ญาติ/คนใกล้ชิด
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ตารางท่� 6.19 พฤติกิรรมและประสบกิารณีใ์นิกิารท่องเท่�ย่วชมุชนิเชย่่งคัานิ

พฤติกรรมและประสบการณใ์นการท่องเท่ียวชมุชนเชยีงคาน จำานวน (คน) สัดส่วน (รอ้ยละ)
ประสบกิารณีใ์นิกิารท่องเท่�ย่วเชย่่งคัานิชว่ง 5 ปท่ี�ผู่้านิ 298 100.00
• ไมเ่คยมาท่องเท่ียว 214 71.81
• เคยมาท่องเท่ียว (ส่วนใหญ่เปน็การท่องเท่ียวครัง้ท่ีสอง) 84 28.19
ระย่ะเวลาท่�ใช�ในิกิารมาเยื่อนิเชย่่งคัานิคัรัง้น้่ิ 298 100.00
• มกีารพักค้างแรม (ส่วนใหญ่พำานักเปน็ระยะเวลา 2 วนั 1 ค่น) 188 63.09
• ไมม่กีารพักค้างแรม (ส่วนใหญ่ท่องเทีย่วในเชยีงคานเปน็ระยะเวลา 3 ชัว่โมง) 110 36.91
ลักิษณีะกิารมาเยื่อนิเชย่่งคัานิคัรัง้น้่ิ 298 100.00
• มากับครอบครวั (ส่วนใหญ่มผู้ีรว่มเดินทาง 4 คน) 146 48.99
• มากับกลุ่มเพ่่อน (ส่วนใหญ่มผู้ีรว่มเดินทาง 4 คน) 141 47.32
• เดินทางคนเดียว 11 3.69
ชอ่งทางกิารรบัร้�ข�อม้ลของเชย่่งคัานิ (ตอบไดำ�มากิกิวา่ 1 ข�อ)
• เพ่่อน/ญาติ/คนใกล้ชดิ 186 62.42
• โทรทัศึน/์วทิยุ 12 4.03
• หนังส่อ/นิตยสารท่องเท่ียว 7 2.35
• โปสเตอร/์แผ่นพับ 1 0.34
• Social media/application 230 77.18

Facebook 215 93.07
Pantip 31 13.42
TripAdvisor 2 0.87
อ่น่ๆ เชน่ Twitter, Youtube 25 10.82

ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

สำาหรับผลการสำารวจปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเยือนชุมชนเชียงคาน 
ในครั้งนี้ของตัวอย่าง พบว่า กว่าร้อยละ 90 ของตัวอย่างทั้งหมด เห็นว่าความต้องการผ่อนคลาย
จากความเครยีดในชวีติประจำาวนั รวมถงึสิง่ดึงดูดใจของเชยีงคาน ไม่วา่จะเป็นอากาศทีเ่ยน็สบาย 
ความเพียงพอของสิง่อำานวยความสะดวก ความปลอดภัยในพ้ืนที ่ความสะดวกสบายในการเดินทาง  
ต้นทุนการเดินทางที่ไม่สูงมาก (สามารถจ่ายได้จากงบประมาณที่มี) และความง่ายในการจัดการ
การท่องเที่ยวตามต้องการ เป็นปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเยือนเชียงคาน 
ในระดับมาก (ตารางที่ 6.20)

ในส่วนของการเยี่ยมชมและ/ทำากิจกรรมในการมาเยือนชุมชนเชียงคานครั้งนี้ของ
ตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 6.21 พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีการใช้บริการร้านค้าของคนในชุมชน 
โดยเฉพาะร้านอาหารที่คนในชุมชนเป็นเจ้าของ โดยมีจำานวนครั้งในการเข้าใช้บริการประมาณ  
7 ครั้ง/คน ในขณะที่ร้อยละ 99.33 ของตัวอย่างทั้งหมด มีการเดินเที่ยวหรือซ้ือของบริเวณ 
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ถนนคนเดินเชียงคาน (ใช้ระยะเวลาเดินเท่ียวเฉล่ีย 2 ชั่วโมง/คน) สำาหรับสถานที่พักแรมของ 
คนในชุมชนนั้น พบว่า มีตัวอย่างร้อยละ 62.75 ที่มีการใช้บริการ โดยมีการพักค้างแรมประมาณ 
1 คืน/คน อย่างไรก็ตาม ผลจากการสำารวจ พบว่า มีเพียงร้อยละ 1.01 ของตัวอย่างทั้งหมด  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ของชุมชน

ตารางท่� 6.20 ปัจจยั่ท่�มอ่ทิธุพิลต่อกิารตัดำสินิใจเดิำนิทางมาเยื่อนิชมุชนิเชย่่งคัานิในิคัรัง้น้่ิ

ปัจจยัท่ีมีอทิธพิลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเยือน
ชมุชนเชยีงคาน

ค่าเฉล่ีย  
(1-10)

ค่า 
SD

สัดส่วน
ผู้ท่ีตอบวา่ 

มอีทิธพิลมาก
ระดับอทิธพิล

1. ความเพลิดเพลินท่ีจะได้รบัจากการมาเย่อน 8.57 1.04 88.93 มอีทิธีพิลมากท่ีสุด

2. อากาศึท่ีเยน็สบายของเชยีงคาน 8.70 1.01 90.27 มอีทิธีพิลมากท่ีสุด

3. ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียว 8.30 1.03 87.58 มอีทิธีพิลมาก

4. ความต้องการผ่อนคลายจากความเครยีดในชวีติประจำาวนั 8.99 0.92 90.94 มอีทิธีพิลมากท่ีสุด

5. ความต้องการเรยีนรูว้ถีิุชวีติของคนในชมุชน 7.95 1.38 77.85 มอีทิธีพิลมาก
6. ลักษณีะเฉพาะของส่ิงดึงดดูใจ เชน่ บา้นไม้เก่า ฟารม์เกษตร

อนิทรยี์ 8.09 1.45 76.85 มอีทิธีพิลมาก

7. ความเปน็มติรของคนท้องถ่ิุน 7.89 1.40 75.84 มอีทิธีพิลมาก

8. ความต้องการได้รบัประสบการณีใ์หม่ๆ 8.21 1.38 80.20 มอีทิธีพิลมาก

9. ความมชี่อ่เสียงของเชยีงคาน 8.49 1.39 81.21 มอีทิธีพิลมาก

10. ความต้องการใชเ้วลารว่มกับคนในครอบครวัหรอ่ผู้ใกล้ชดิ 8.91 1.43 87.92 มอีทิธีพิลมากท่ีสุด

11. สมาชกิในครอบครวัหรอ่ผู้ใกล้ชดิต้องการมาเย่อน 8.92 1.40 88.26 มอีทิธีพิลมากท่ีสุด

12. ความต้องการยกระดับความสัมพันธีกั์บคนใกล้ชดิ 8.96 1.41 88.26 มอีทิธีพิลมากท่ีสุด

13. ความสะดวกในการเดินทางและการเขา้ถึุง 8.94 0.95 90.27 มอีทิธีพิลมากท่ีสุด

14. ต้นทนุในการเดินทางอยู่ในงบประมาณีท่ีสามารถุจา่ยได้ 8.97 0.86 90.60 มอีทิธีพิลมากท่ีสุด

15. ความเพียงพอของส่ิงอำานวยความสะดวก 8.81 0.85 90.27 มอีทิธีพิลมากท่ีสุด

16. ความปลอดภััยของเชยีงคาน 8.93 0.78 90.60 มอีทิธีพิลมากท่ีสุด

17. ความงา่ยในการจดัการท่องเท่ียวตามต้องการ 9.01 0.82 90.27 มอีทิธีพิลมากท่ีสุด
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564
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ตารางท่� 6.21 กิารเย่่�ย่มชมและ/ทำากิิจกิรรมในิกิารมาเยื่อนิชมุชนิเชย่่งคัานิคัรัง้น้่ิ

การเยีย่มชมและ/ทำากิจกรรมในการมาเยือน
ชมุชนเชยีงคานครั�งนี� จำานวน (คน) สัดส่วน 

(รอ้ยละ)
ระยะเวลา

ท่ีใช้ หน่วย

1. การใชบ้รกิารสถุานท่ีพักแรมของคนในชมุชน 187 62.75 1 ค่น

2. การใชบ้รกิารรา้นค้าของคนในชมุชน 298 100.00 7 ครัง้

3. การเดินเท่ียวหรอ่ซึ่่อ้ของในถุนนคนเดิน 296 99.33 2 ชัว่โมง

4. การเยีย่มชมสถุานท่ีท่องเท่ียวของชมุชน 108 36.24 2 ชัว่โมง

5. การเยีย่มชมฐานเรยีนรูข้องชมุชน 3 1.01 1 ชัว่โมง

6. การรว่มกิจกรรมกับคนในชมุชน 34 11.41 1 ชัว่โมง
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

ด้านค่าใช้จ่ายในการมาเยือนชุมชนเชียงคานครั้งนี้ของตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ  
82.89 ของตวัอยา่งทัง้หมด เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายด้วยตนเอง โดยมีค่าใชจ่้ายเฉลีย่ 2,500 บาท 
/คน/ทริป (สอดคล้องกับข้อมูลของเทศบาลตำาบลเชียงคาน) ทั้งนี้ประเภทของการใช้จ่าย 
ที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เสียไปในการเยี่ยมเยือนชุมชนเชียงคานครั้งนี้ คือ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม  
ซ่ึงกวา่รอ้ยละ 90 เป็นการใชบ้รกิารจากรา้นค้าของคนในชมุชน โดยมีค่าใชจ่้ายในสว่นนีเ้ฉล่ีย 700 บาท 
/คน/ทริป (มีสัดส่วนร้อยละ 28 ของค่าใข้จ่ายทั้งหมด) รองลงมา คือ ค่าที่พัก ซ่ึงส่วนใหญ่มี 
การพักแรมจำานวน 1 คืน โดยร้อยละ 58 ของตัวอย่างจำานวนนี้ มีการพักแรมที่โรงแรม/รีสอร์ท 
และมคีา่ใช้จ่ายเฉลี่ย 1,100 บาท/คน/ทริป (มสีัดส่วนร้อยละ 44 ของคา่ใข้จ่ายทั้งหมด) นอกจากนี้  
ร้อยละ 43.96 ของตัวอย่างทั้งหมด ยังมีการซื้อของที่ระลึก เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้านวมทำามือจาก
ร้านค้าในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 500 บาท/คน/ทริป (มีสัดส่วนร้อยละ 20 ของค่าใข้จ่าย
ทั้งหมด) (ตารางที่ 6.22)

ตารางท่� 6.22 ค่ัาใช�จา่ย่ในิกิารมาเยื่อนิชมุชนิเชย่่งคัานิคัรัง้น้่ิ

ค่าใชจ้า่ยในการมาเยือนชมุชนเชยีงคานครั�งนี� จำานวน
(คน)

สัดส่วน 
(รอ้ยละ)

ค่าเฉล่ีย
(บาท/คน/ทรปิ)

1. ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดในการมาเย่อนชมุชนเชยีงคาน 298 100.00 2,500

• รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยด้วยตนเอง 247 82.89  -

• ครอบครวัเปน็ผู้รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ย 51 17.11  -

2. ค่าท่ีพัก 192 64.43 1,100

3. ค่าอาหารและเคร่อ่งด่่ม 297 99.66 700

4. ค่าของท่ีระลึก 131 43.96 500

5. ค่านวดแผนโบราณี 44 14.77 300
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ตารางท่� 6.22 (ต่อ)

ค่าใชจ้า่ยในการมาเยือนชมุชนเชยีงคานครั�งนี� จำานวน
(คน)

สัดส่วน 
(รอ้ยละ)

ค่าเฉล่ีย
(บาท/คน/ทรปิ)

6. ค่าบรกิารนำาเท่ียวในชมุชนและ/ท้องถ่ิุน 5 1.68 400

7. ค่าเดินทางและ/ค่าน�ามนั 142 47.65 1,700

8. ค่าเชา่จกัรยาน (ไฟฟา้) 24 8.05 200

9. ค่าใชจ้า่ยอ่น่ๆ เชน่ ชดุใส่บาตร บตัรเขา้ชม sky walk ฯลฯ 15 5.03 100

ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

สำาหรับพฤติกรรมขณะที่ท่องเที่ยวชุมชนเชียงคานในครั้งนี้ของตัวอย่างที่แสดงใน
ตารางที่ 6.23 พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนที่เป็นตัวอย่างมีการปฏิบัติตามเง่ือนไขและ/กติกาของชุมชน 
เช่น แต่งกายอย่างเหมาะสม คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมระหว่างการท่องเที่ยว เช่น ไม่ทิ้งขยะ ลดการใช้
พลาสติก/โฟม และมีการเลือกใช้บริการร้านค้าและ/ร้านอาหารของคนท้องถิ่นในระดับมากที่สุด 
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีตัวอย่างไม่ถึงร้อยละ 70 ที่มีพฤติกรรมในการเลือกที่พักแรมที่เป็นของ 
คนทอ้งถิน่ หรอืเป็นทีพั่กแรมทีเ่ป็นมิตรและใสใ่จสิง่แวดล้อม รวมถงึการเดินหรอืใชจั้กรยานในการ
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

ตารางท่� 6.23 พฤติกิรรมขณีะท่องเท่�ย่วในิชมุชนิเชย่่งคัานิในิคัรัง้น้่ิ

พฤติกรรมขณะท่องเท่ียวในชมุชนเชยีงคานในครั�งนี� ค่าเฉล่ีย  
(1-10) ค่า SD

สัดส่วนผู้ท่ี
ตอบวา่มี

พฤติกรรมมาก

ระดับ
พฤติกรรม

1. ร่วมกิจกรรมท่ีช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม-
วฒันธีรรม และส่ิงแวดล้อม 7.93 1.13 83.22 มมีาก

2. เล่อกกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
เศึรษฐกิจชมุชน 8.38 0.93 88.93 มมีาก

3. รว่มกิจกรรมที่ช่วยอนุรกัษว์ฒันธีรรม-ประเพณีี และ
ทรพัยากรธีรรมชาติ 8.38 1.10 88.59 มมีาก

4. ปฏิิบัติตามเง่อ่นไขและ/กติกาของชุมชน เชน่ แต่งกาย
ใหเ้หมาะสม 9.10 0.98 90.60 มมีากท่ีสุด

5. ท่องเท่ียวโดยคำานึงถึุงส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่ท้ิงขยะ  
ลดการใชพ้ลาสติก/โฟม ฯลฯ 9.00 0.94 90.27 มมีากท่ีสุด

6. เล่อกท่ีพักแรมท่ีเปน็มติรและใส่ใจส่ิงแวดล้อม 7.30 2.73 69.13 มมีาก
7. เล่อกท่ีพักแรมท่ีเป็นของคนท้องถ่ิุนและ/มีการจา้งงาน

คนท้องถ่ิุน 7.10 2.84 64.09 มมีาก

8. เดินและ/ใช้จักรยานในการเยี่ยมชมสถุานที่ท่องเท่ียว
ในชมุชน 7.49 2.75 67.45 มมีาก
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ตารางท่� 6.23 (ต่อ)

พฤติกรรมขณะท่องเท่ียวในชมุชนเชยีงคานในครั�งนี� ค่าเฉล่ีย  
(1-10) ค่า SD

สัดส่วนผู้ท่ี
ตอบวา่มี

พฤติกรรมมาก

ระดับ
พฤติกรรม

9. ซึ่่อ้ของท่ีระลึกและ/ของฝากท่ีผลิตโดยชมุชน 7.82 2.00 72.15 มมีาก

10. เล่อกใชบ้รกิารรา้นค้าและ/รา้นอาหารของคนท้องถ่ิุน 8.84 0.97 89.60 มมีากท่ีสุด
11. บรจิาคเงนิเม่อ่จอดรถุในพ้่นท่ีสาธีารณีะ เชน่ ลานวดั 

โรงเรยีน 8.15 1.58 81.21 มมีาก

12. บริจาคเงินเพ่่อสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธีรรม 8.08 1.56 80.87 มมีาก

ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

อย่างไรก็ตาม เม่ือสำารวจความพึงพอใจที่ได้รับหลังจากไปเยือนเชียงคานในครั้งนี้  
(ตารางที่ 6.24) พบว่า โดยรวมแล้ว ผู้เยี่ยมเยือนที่เป็นตัวอย่างได้รับความพึงพอใจในระดับ 
มากทีส่ดุ จากการมาเยอืนเชยีงคานในครัง้นี ้โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจที ่9.02 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยกว่าร้อยละ 90 ของตัวอย่างทั้งหมด ต่างรู้สึกเพลิดเพลินในการ
มาเยือนเชียงคานครั้งนี้ พึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกมาเชียงคาน รู้สึกว่าได้รับความพึงพอใจ 
สูงกว่าที่คาดหวังไว้ และมีความพึงพอใจโดยรวมต่อประสบการณ์ที่ได้รับในระดับมาก

ตารางท่� 6.24 คัวามพึงพอใจท่�ไดำ�รบัหลังจากิกิารไปเยื่อนิชมุชนิเชย่่งคัานิ
ความพึงพอใจท่ีได้รบัจากการไปเยือน 

ชมุชนเชยีงคานในครั�งนี�
ค่าเฉล่ีย  
(1-10)

ค่า 
SD

สัดส่วนผู้ท่ีตอบวา่ 
พึงพอใจมาก

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ท่านพึงพอใจกับความเพลิดเพลินในการมาเยอ่นครัง้นี้ 8.81 1.00 89.60 พึงพอใจมากท่ีสุด

2. ท่านได้รบัความพึงพอใจสูงกวา่ท่ีคาดหวงัไว้ 8.92 0.89 90.60 พึงพอใจมากท่ีสุด
3. ท่านพึงพอใจกับการตัดสินใจเล่อกมายังเชียงคาน

ในครัง้นี้ 9.10 0.85 90.60 พึงพอใจมากท่ีสุด
4. โดยรวมท่านพึงพอใจกับประสบการณีใ์นการมาเยอ่น

เชยีงคานในครัง้นี้ 9.23 0.82 90.60 พึงพอใจมากท่ีสุด

รวม 9.02 0.89 90.35 พึงพอใจมากิท่�สุดำ
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

6.2.3 ค์วามีต่ระหนักต่่อการท่ี่องเท่ี่�ย่วท่ี่�ยั่�งยื่น

ผลการสำารวจทัศนคติต่อความตระหนักต่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของผู้เยี่ยมเยือน 
ทีเ่ป็นตวัอยา่งของชมุชนเชยีงคาน พบว่า โดยรวมแล้ว ผูเ้ยีย่มเยอืนทีเ่ป็นตวัอยา่งมีความตระหนกัตอ่ 
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การทอ่งเทีย่วทีย่ัง่ยนืในระดับมากทีส่ดุ โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนทศันคตเิทา่กบั 9.01 จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน กล่าวคือ ตัวอย่างกว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยในระดับมาก ต่อการที่นักท่องเที่ยว 
ควรมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการท่องเที่ยว เช่น การทิ้งขยะในภาชนะที่จัด
เตรียมไว้ การที่นักท่องเท่ียวควรปฏิบัติตามข้อกำาหนดของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ไม่ส่งเสียงดัง 
การทีน่กัทอ่งเทีย่วควรสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วทีย่ัง่ยนื รวมถงึการทีน่กัทอ่งเทีย่วควรใช้
ประโยชนจ์ากทรพัยากรทอ่งเทีย่วอยา่งเหมาะสม เชน่ ไม่ใชเ้กนิกวา่ขดีความสามารถในการรองรบั 
เป็นต้น (ตารางที่ 6.25)

ตารางท่� 6.25 คัวามตระหนัิกิต่อกิารท่องเท่�ย่วท่�ยั่�งยื่นิ

ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน ค่าเฉล่ีย  
(1-10) ค่า SD สัดส่วนผู้ท่ี

เห็นด้วยมาก ระดับความคิดเห็น

1. นักท่องเท่ียวควรรู้คุณีค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว  
เชน่ เคารพต่อวฒันธีรรมท้องถ่ิุน ไมท่ำาลายทรพัยากร 
ธีรรมชาติ ฯลฯ

8.71 1.04 88.93 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

2. นักท่องเท่ียวควรใช้ประโยชนท์รัพยากรท่องเท่ียว
อย่างเหมาะสม เช่น ไม่ใช้เกินกำาลังความสามารถุ 
ในการรองรบั ฯลฯ

8.81 1.00 89.93 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

3. นักท่องเท่ียวควรมส่ีวนรบัผิดชอบต่อผลกระทบเชงิลบ 
ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว เช่น ท้ิงขยะในภัาชนะท่ี 
เตรยีมไว ้ฯลฯ

9.17 0.97 90.60 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

4. นักท่องเท่ียวควรสนับสนุนการจดัการการท่องเท่ียว
อย่างยัง่ยน่ เชน่ คำานึงถึุงผลกระทบเชงิลบทีเ่กิดจาก
การท่องเท่ียวของตนเอง ฯลฯ

9.09 0.93 90.60 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

5. นักท่องเท่ียวควรปฏิิบัติตามกฎกติกาหรอ่ขอ้กำาหนด
ของแหล่งท่องเท่ียว เชน่ การไมส่่งเสียงดัง ฯลฯ 9.25 0.97 90.27 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

รวม 9.01 0.98 90.07 เห็นิดำ�วย่มากิท่�สุดำ
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

6.2.4 การให�ค์วามีสำาคั์ญกับการม่ีส่วนรว่มีในสังค์มี

ในส่วนของการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เยี่ยมเยือนที่เป็น
ตัวอย่างของชุมชนเชียงคาน ท่ีแสดงในตารางที่ 6.26 พบว่า โดยรวมแล้ว ผู้เยี่ยมเยือนที่เป็น
ตวัอยา่งใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคมในระดับมาก (ค่าเฉล่ียของคะแนนทศันคตเิทา่กบั 
8.22 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน) ในขณะทีก่ารใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคมทีต่วัอยา่ง
ให้ความสำาคัญในระดับมากที่สุด คือ การให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
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ตารางท่� 6.26 กิารให�คัวามสำาคััญกัิบกิารมส่่วนิรว่มในิสังคัม

การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนรว่มในสังคม ค่าเฉล่ีย  
(1-10)

ค่า 
SD

สัดส่วนผู้ท่ีให้
ความสำาคัญ

มาก
ระดับความสำาคัญ

1. ความกระต่อรอ่รน้ท่ีจะชว่ยเหล่อสังคม 8.34 1.10 85.91 สำาคัญมาก

2. ความตระหนักต่อเร่อ่งท่ีสังคมกำาลังกังวลในปจัจบุนั 8.45 1.24 83.22 สำาคัญมาก

3. ความหว่งใยท่ีมต่ีอผู้อ่น่ในสังคม 8.12 1.29 79.53 สำาคัญมาก

4. การแบง่ปนัประสบการณีใ์หมใ่หกั้บสังคม 7.71 1.42 72.48 สำาคัญมาก

5. การใชเ้วลาวา่งในการชว่ยเหล่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม 7.87 1.37 75.50 สำาคัญมาก

6. ความสนใจเกีย่วกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม 8.83 1.16 87.92 สำาคัญมากท่ีสุด

รวม 8.22 1.26 80.76 สำาคััญมากิ
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

6.2.5 มุีมีมีองต่่อการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบ

ผลการสำารวจมุมมองตอ่การท่องเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของผูเ้ยีย่มเยอืนทีเ่ป็นตวัอยา่ง
ในพื้นที่ชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนที่เป็นตัวอย่างมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยว
อยา่งรบัผดิชอบโดยรวมอยูใ่นระดับเหน็ด้วยมาก (มีค่าเฉลีย่ของคะแนนทศันคตเิทา่กบั 8.27 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ทั้งนี้ ตัวอย่างมีทัศนคติที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด ต่อการที่ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบช่วยฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว และมีบทบาทสำาคัญ 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงทำาให้เกิดการเคารพกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่น 
(ตารางที่ 6.27)

ตารางท่� 6.27 มุมมองต่อกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ

มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ ค่าเฉล่ีย  
(1-10) ค่า SD

สัดส่วน
ผู้ท่ีเห็นด้วย

มาก

ระดับ
ความคิดเห็น

1. ชุมชนและผู้เยี่ยมเย่อนต่างก็ได้รบัประโยชนจ์าก
การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ 8.29 1.28 79.19 เหน็ด้วยมาก

2. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบสามารถุบรรเทา
ผลกระทบเชงิลบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 8.35 1.18 82.21 เหน็ด้วยมาก

3. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำาให้เกิดการ
ยอมรบัประสบการณีท์างสังคม 8.30 1.19 83.22 เหน็ด้วยมาก
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ตารางท่� 6.27 (ต่อ)

มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ ค่าเฉล่ีย  
(1-10) ค่า SD

สัดส่วน
ผู้ท่ีเห็นด้วย

มาก

ระดับ
ความคิดเห็น

4. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบให้ประสบการณี์
ท่ีเพลิดเพลินผ่านการเช่่อมโยงทางวฒันธีรรม-
สังคม และส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิุน

8.23 1.15 82.89 เหน็ด้วยมาก

5. การท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบทำาใหเ้กิดการเคารพ
กันระหวา่งนักท่องเท่ียวกับคนท้องถ่ิุน 8.55 1.14 85.91 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

6. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทสำาคัญ 
ในการอนุรกัษส่ิ์งแวดล้อม 8.69 1.13 86.58 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

7. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบช่วยฟ้่นฟูความ
เส่่อมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว 8.75 1.08 87.58 เหน็ด้วยมากท่ีสุด

8. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาให้นักท่องเท่ียว 
เคารพวัฒนธีรรมและประเพณีีท้องถ่ิุนของ 
จดุหมายปลายทาง

8.39 1.09 86.24 เหน็ด้วยมาก

9. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาให้นักท่องเท่ียว
สนใจวัฒนธีรรมพ้่นบ้าน เช่น ดนตรี อาหาร  
งานฝมีอ่ ฯลฯ ของจดุหมายปลายทาง

8.11 1.17 81.88 เหน็ด้วยมาก

10. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียว
ยอมรบัความหลากหลายทางสังคมวฒันธีรรม 
เชน่ ความเช่อ่ เช่อ้ชาติ ฯลฯ

7.85 1.29 74.83 เหน็ด้วยมาก

11. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียว
ซึ่่อ้ของท่ีระลึกหรอ่ของฝากท่ีผลิตในท้องถ่ิุน 7.86 1.31 77.52 เหน็ด้วยมาก

12. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียว
ให้ความสำาคัญกับการใช้จ่ายภัายในจุดหมาย
ปลายทาง

7.92 1.29 77.52 เหน็ด้วยมาก

รวม 8.27 1.19 82.13 เห็นิดำ�วย่มากิ
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

6.2.6 การรับร้�เก่�ย่วกับการจััดการการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรับผิดชอบของชุมีชน
เชย่่งค์าน

ในส่วนของการรับรู้เก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ พบว่า โดยรวมแล้ว  
ผู้เยี่ยมเยือนที่เป็นตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชน
เชียงคานในระดับมาก (มีค่าเฉล่ียของคะแนนการรับรู้เท่ากับ 7.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม  
10 คะแนน) โดยเฉพาะในเรือ่งการกำาหนดขอ้ปฏบิตัสิำาหรบัผูม้าเยอืน ทีมี่ตวัอยา่งถงึรอ้ยละ 86 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด รับรู้ในระดับมากว่าชุมชนเชียงคานมีการจัดการในเรื่องดังกล่าว (ตารางที่ 6.28)
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ตารางท่� 6.28 กิารรบัร้�เก่ิ�ย่วกัิบกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของชมุชนิเชย่่งคัานิ

การรบัรูเ้ก่ียวกับการจดัการการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ ค่าเฉล่ีย  
(1-10) ค่า SD สัดส่วนผู้ท่ี

รบัรูม้าก
ระดับ

การรบัรู้

1. มกีารกำาหนดขอ้ปฏิิบติัสำาหรบัผู้มาเย่อน 8.23 1.36 86.24 รบัรูม้าก

2. มกีารจดัการท่ีลดผลกระทบเชงิลบจากการท่องเท่ียว 6.72 2.32 59.73 รบัรูม้าก

3. มกีารแบง่ปนัผลประโยชนท์างเศึรษฐกิจจากการท่องเท่ียว 6.70 2.29 59.06 รบัรูม้าก

4. มกีารดแูลการใชป้ระโยชนพ้่์นท่ีสาธีารณีะ 7.03 2.34 63.42 รบัรูม้าก

5. มกีารดแูลในเร่อ่งความสะอาดและสภัาพแวดล้อมของชมุชน 7.13 2.33 63.76 รบัรูม้าก

6. เปดิโอกาสใหค้นในชมุชนมส่ีวนรว่มกับการบรหิารจดัการท่องเท่ียว 6.74 2.31 58.72 รบัรูม้าก

7. เปดิโอกาสใหค้นในชมุชนได้รบัผลประโยชนจ์ากการท่องเท่ียว 7.00 2.48 58.72 รบัรูม้าก

รวม 7.08 2.20 64.24 รบัร้�มากิ
ท่ีมา: จากการสำารวจ พ.ศึ. 2564

ตารางท่� 6.29 กิารเปร่ย่บเท่ย่บกิารรับร้�เก่ิ�ย่วกัิบกิารจัดำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรับผิู้ดำชอบ
ระหวา่งคันิท�องถิ�นิกัิบผู้้�เย่่�ย่มเย่่�ย่มของชมุชนิเชย่่งคัานิ

คนท้องถ่ิุน n = 200, ผู้เยีย่มเย่อน n = 298

การรบัรูเ้ก่ียวกับการจดัการการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ
ค่าคะแนนเฉล่ีย 

(1-10) F-statistic1/ t-statistic
คนท้องถ่ิุน ผู้เยีย่มเยือน

1. มกีารกำาหนดขอ้ปฏิิบติัสำาหรบัผู้มาเย่อน 8.40 8.23 5.69** 1.24
2. มกีารจดัการท่ีลดผลกระทบเชงิลบจากการท่องเท่ียว 6.91 6.72 0.15 0.89
3. มกีารแบง่ปนัผลประโยชนท์างเศึรษฐกิจจากการท่องเท่ียว 6.58 6.70 7.11** -0.56
4. มกีารดแูลการใชป้ระโยชนพ้่์นท่ีสาธีารณีะ 7.37 7.03 0.94 1.58*
5. มกีารดแูลในเร่อ่งความสะอาดและสภัาพแวดล้อมของชมุชน 7.52 7.13 0.37 1.83**
6. เปดิโอกาสใหค้นในชมุชนมส่ีวนรว่มกับการบรหิารจดัการท่องเท่ียว 7.01 6.74 3.31* 1.18
7. เปดิโอกาสใหค้นในชมุชนได้รบัผลประโยชนจ์ากการท่องเท่ียว 7.04 7.00 0.23 0.17

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

* แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.10 และ ** แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05

สำาหรับตารางที่ 6.29 เป็นการเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
อยา่งรบัผดิชอบระหวา่งคนทอ้งถิน่กบัผูเ้ยีย่มเยอืนในกรณขีองชมุชนเชยีงคานพบวา่ หากพิจารณา
ในภาพรวมคนท้องถิ่นและผู้เยี่ยมเยือนมีการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิด
ชอบแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.10 แต่ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คนท้อง
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ถิ่นและผู้เยี่ยมเยือนมีการรับรู้ที่แตกต่างกันในเรื่องของการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดและ 
สภาพแวดล้อมของชุมชน และการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ โดยคนท้องถิ่นในชุมชน
เชียงคานจะรับรู้ในทั้งสองเรื่องดังกล่าวมากกว่าผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.10 
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 บทท่� 7

ปัจจยั่ท่�อธุบิาย่กิารสนัิบสนุินิ
กิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่ว
อย่่างรบัผิู้ดำชอบของคันิท�องถิ�นิ

บทนี้เป็นการนำาเสนอผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบาย
การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 2 ชุมชนที่เป็น 
กรณศีกึษา ได้แก ่ชมุชนเชยีงคาน (ตวัแทนชมุชนกึง่เมืองกึง่ชนบท) และชมุชนบอ่สวก (ชมุชนชนบท)  
เพ่ือค้นหาปัจจัยท่ีสามารถทำานายการสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างผิดชอบของคนท้องถ่ิน  
รวมถงึการตรวจสอบวา่ ความแตกตา่งของชมุชนในด้านวฒันธรรม และสภาพแวดล้อมมีผลทำาให ้
โครงสร้างและขนาดของความสัมพันธ์ดังกล่าวแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และความแตกต่างดังกล่าว 
ทำาใหค้นทอ้งถิน่มีมุมมอง การรบัรู ้การใหค้วามสำาคัญ และการสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่ว
อยา่งรบัผดิชอบทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งไรบา้ง รวมถงึการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบมีความ
แตกต่างในการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นใน 2 ชุมชนนี้ให้ดีขึ้นอย่างไร

การนำาเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นการนำาเสนอ 
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุน 
การจดัการการทอ่งเท่ียวอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่ ประกอบด้วย การคัดเลือกและการกำาหนด
ตัวแปร การพัฒนาแบบจำาลอง และการตรวจสอบลักษณะของข้อมูล สำาหรับส่วนที่สอง เป็นผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) ของโมเดลการวัด
ของตัวแปรต่างๆ ในแบบจำาลอง ก่อนนำาเสนอส่วนที่สามที่เป็นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
เชงิสาเหตขุองปัจจัยทีอ่ธบิายการสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่ 
ทีเ่ป็นผลลัพธจ์ากวเิคราะหด้์วยแบบจำาลองสมการโครงสรา้ง (structural equation model: SEM) 
สำาหรับส่วนสุดท้ายเป็นผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถิ่น 
เพ่ือใช้ประเมินราคาเงาของการมีส่วนร่วม การรับรู้ การให้ความสำาคัญ และการสนับสนุน 
การจัดการและการดำาเนินงานเก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ิน โดยมีรายละเอียด 
ในแต่ละส่วนพอสังเขปดังนี้
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7.1 กิรอบแนิวคิัดำ ตัวแปร แบบจำาลอง และสมมติฐานิ

7.1.1 กรอบแนวคิ์ดในการพััฒนาแบบจัำาลองท่ี่�ใช�ในการศึึกษา

กรอบแนวคิดสำาหรับพัฒนาแบบจำาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบาย
การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นถูกพัฒนาบนพ้ืนฐานของ
สารสนเทศทีไ่ด้จากการทบทวนวรรณกรรมและขอ้มูลจากการสมัภาษณต์วัแทนชมุชนของทัง้ชมุชน
เชียงคานและบ่อสวก โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดดังกล่าวได้ดังนี้

ภาพท่� 7.1 กิรอบแนิวคิัดำคัวามสัมพันิธุเ์ชงิสาเหตุของปัจจยั่ท่�อธุบิาย่กิารสนัิบสนุินิกิารจดัำกิาร
กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของคันิท�องถิ�นิ

จากกรอบแนวคดิในภาพที ่7.1 มตีัวแปรทัง้หมด 5 ตัวแปร ซึง่มนียิามเชิงปฏบิตักิาร 
พอสังเขป ดังนี้

ตัวแปรที่ 1: มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง ความคิดเห็นของ
คนทอ้งถิน่ทีมี่ตอ่การจัดการการทอ่งเทีย่วของจุดหมายปลายทางทีใ่หค้วามสำาคัญกบัการสง่เสรมิ
และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ 
และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ตัวแปรที่ 2: การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การที่ 
คนท้องถิ่นรับรู้เกี่ยวกับการดำาเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมและสนับสนุน 



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

207
การทอ่งเทีย่วทีใ่หค้วามสำาคัญกบัการลดผลกระทบเชงิลบ การแบง่ปันผลประโยชน ์และเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ตัวแปรท่ี 3: การใหค้วามสำาคญักับการมสีว่นรว่มในสงัคม หมายถงึ การทีค่นทอ้งถิน่ 
มีความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะชว่ยเหลือ หว่งใย และแบง่ปันกบัสงัคม รวมถงึความตระหนกัและความสนใจ 
ในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคม

ตัวแปรท่ี 4: คณุภาพชีวติ/ความพงึพอใจในชีวติ โดยคุณภาพชวีติ หมายถงึ การแสดง 
ความรูส้กึของคนทอ้งถิน่ตอ่สภาพความเป็นอยู ่และการใชช้วีติของตนเอง สว่นความพึงพอใจในชวีติ  
หมายถึง ความรู้สึกของคนท้องถิ่นต่อชีวิตของตนเอง

ตัวแปรท่ี 5: การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง  
การยอมรับและสนับสนุนของคนท้องถิ่นต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ  
มีการแบ่งปันผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยว 
ในทอ้งถิน่ เพราะเหน็ถงึผลประโยชนข์องการทอ่งเทีย่วทีต่กแกช่มุชน โดยทีค่นทอ้งถิน่สนบัสนนุด้วย 
การประพฤติและปฏิบัติตนตามข้อตกลงของชุมชน การให้ความร่วมมือ การเข้าร่วมกิจกรรม  
การให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะต่อนักท่องเที่ยว และการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ จากข้อมูลเพ่ิมเติมที่ได้จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของชุมชนทั้งสอง พบว่า 
ผลลัพธท์ีดี่จากการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบอาจเป็นอีกหนึง่ตวัแปรทีเ่ป็นปัจจยัสำาคัญ
ทีมี่อิทธพิลตอ่การสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานศกึษาทีผ่า่นมาหลายชิน้ทีพ่บวา่ ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการทอ่งเทีย่วเป็นหนึง่ในปัจจัยสำาคัญ 
ที่กระตุ้นให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง (Gursoy, Chi  
and Dyer, 2010, Nunkoo and So, 2016; อัครพงศ์ อั้นทอง, กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และ 
ณัฐพล อนันต์ธนสาร, 2561) ดังนั้นจึงได้นิยามตัวแปรดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

ตัวแปรที่ 6: ผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่น 
หมายถงึ ความรูส้กึถงึผลลพัธท์ีดี่ ทีค่นทอ้งถิน่ได้รบัจากการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 
ในทอ้งถิน่ เชน่ โอกาสในการมีรายได้ โอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ชมุชน การทำาใหเ้กดิการมีสว่นรว่ม 
ของคนในชุมชน การทำาให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น

7.1.2 การคั์ดเลือก การกำาหนดตั่วแปร และการต่รวจัสอบข�อม้ีลท่ี่�ใช�ในการศึึกษา

จากกรอบแนวคิดท่ีเสนอในภาพที ่7.1 และนยิามตวัแปรทีน่ำาเสนอในหวัขอ้ 7.1.1 รวมถงึ 
ชดุคำาถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ ์(ดูรายละเอียดของขอ้คำาถามในภาคผนวก) สามารถแบง่กลุม่ตวัแปร
ที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของตัวแปรสังเกต (observable variables) จำานวน  
20 ตวัแปร และตวัแปรแฝง (latent variables) จำานวน 6 ตวัแปร ในจำานวนตวัแปรสงัเกต 20 ตวัแปร  
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เป็นตวัแปรสงัเกตทีมี่ลักษณะเป็นตวัแปรตอ่เนือ่ง (continuous variables) เกอืบทัง้หมด โดยได้มา 
จากการรวมข้อคำาถามที่มีมาตรวัดแบบประมาณค่า (rating scale) ด้วยการหาค่าเฉลี่ย สำาหรับ
ตัวแปรสังเกตที่ไม่ได้มีการรวมข้อคำาถามเป็นตัวแปรที่มีมาตรวัดแบบประมาณค่าที่มีลักษณะเป็น
ตัวแปรแบบแบ่งกลุ่ม (categorical variables) ที่มีมาตรวัดแบบเรียงลำาดับ (ดูรายละเอียดของ
ชุดตัวแปรต่างๆ ได้ในตารางที่ 7.1)

 

ตารางท่� 7.1 ตัวแปรท่�ใช�ในิกิารศึกิษา
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ขอ้คำาถุาม

1. มุมมองต่อ
การท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ 
(PERT)

1. ประโยชนข์อง
การท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ 
(PERT1)

1. ชุมชนและผู้เยี่ยมเย่อนต่างได้รับประโยชนจ์ากการท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ

2. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบสามารถุบรรเทาผลกระทบเชงิลบ
ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว

2. การยอมรบัและ
เคารพกันระหวา่ง
คนท้องถ่ิุน
กับนักท่องเท่ียว
(PERT2)

3. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาใหเ้กิดการยอมรบัประสบการณี์
ทางสังคม

4. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบใหป้ระสบการณีท่ี์เพลิดเพลินผ่าน
การเช่อ่มโยงทางวฒันธีรรรม-สังคม และส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิุน

5. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาให้เกิดการเคารพกันระหวา่ง 
นักท่องเท่ียวกับคนท้องถ่ิุน

8. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียวเคารพวฒันธีรรม 
และประเพณีีท้องถ่ิุนของจดุหมายปลายทาง

3. การลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม (PERT3)

6. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบมีบทบาทสำาคัญในการอนุรกัษ์
ส่ิงแวดล้อม

7. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบช่วยฟ้่นฟูความเส่่อมโทรมของ
แหล่งท่องเท่ียว

4. พฤติกรรมท่ีรบัผิดชอบ
ของผู้เยีย่มเย่อน 
(PERT4)

9. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียวสนใจวฒันธีรรม
พ้่นบา้น เชน่ ดนตร ีอาหาร งานฝมีอ่ ฯลฯ ของจดุหมายปลายทาง

10. การท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียวยอมรบัความ
หลากหลายทางสังคมวฒันธีรรม เชน่ ความเช่อ่ เช่อ้ชาติ ฯลฯ

11. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียวซึ่่อ้ของท่ีระลึก
หรอ่ของฝากท่ีผลิตในท้องถ่ิุน

12. การท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียวใหค้วามสำาคัญ
กับการใชจ้า่ยภัายในจดุหมายปลายทาง
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ตารางท่� 7.1 (ต่อ)

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ขอ้คำาถุาม
2. การรบัรูถึุ้ง

การจดัการ
การท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ 
(PCRT)

1. การรบัรูเ้กีย่วกับ
การดำาเนินงาน 
(PCRT1)

1. การกำาหนดขอ้ปฏิิบติัสำาหรบัผู้มาเย่อน
2. การจดัการท่ีลดผลกระทบเชงิลบจากการท่องเท่ียว
3. การแบง่ปนัผลประโยชนท์างเศึรษฐกิจจากการท่องเท่ียว

2. การรบัรูเ้กีย่วกับ
การดแูล
แหล่งท่องเท่ียว 
(PCRT2)

4. การดแูลการใชป้ระโยชนพ้่์นท่ีสาธีารณีะ
5. การดแูลในเร่อ่งความสะอาดและสภัาพแวดล้อมของชมุชน

3. การรบัรูถึุ้งการเปดิ
โอกาสใหค้นในชมุชนมี
ส่วนรว่ม (PCRT3)

6. การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนรว่มกับการบรหิารจดัการ
การท่องเท่ียว

7. การเปดิโอกาสใหค้นในชมุชนได้รบัผลประโยขนจ์ากการท่องเทีย่ว
3. การใหค้วามสำาคัญ

กับการมส่ีวนรว่ม
ในสังคม (SEN)

1. ความกระต่อรอ่รน้ท่ีจะ
ชว่ยเหล่อสังคม 
(SEN1)

1. ความกระต่อรอ่รน้ท่ีจะชว่ยเหล่อสังคม

2. ความสนใจต่อส่ิงท่ี
เกิดขึ้นในสังคม 
(SEN2)

2. ความตระหนักต่อเร่อ่งท่ีสังคมกำาลังกังวลในปจัจบุนั
6. ความสนใจเกีย่วกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม

3. ความหว่งใยต่อผู้อ่น่
ในสังคม (SEN3)

3. ความหว่งใยท่ีมต่ีอผู้อ่น่ในสังคม
5. การใชเ้วลาวา่งในการชว่ยเหล่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม

4. ผลลัพธีท่ี์ดีจาก
การจดัการ
การท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ 
(IMRT)

1. ผลลัพธีท่ี์ดีต่อเศึรษฐกิจ
ชมุชน (IMRT1)

1. เพ่ิมโอกาสใหค้นท้องถ่ิุนมงีานทำา
2. เพ่ิมโอกาสในการขายผลิตภััณีฑ์ช์มุชน
4. สนับสนุนธีรุกิจและ/วสิาหกิจภัายในท้องถ่ิุน
6. เพ่ิมโอกาสการจา้งงานในสาขาเศึรษฐกิจท่ีเกีย่วขอ้งกับ

การท่องเท่ียว
7. สนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาเศึรษฐกิจท่ีเกีย่วขอ้งกับการท่องเท่ียว

2. ผลลัพธีท่ี์ดีต่อคนใน
ชมุชน (IMRT2)

3. พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับคนท้องถ่ิุน เช่น การให้บริการ  
การส่่อสารกับชาวต่างชาติ ฯลฯ

5. ทำาใหเ้กิดการมส่ีวนรว่มของคนในชมุชน
8. พัฒนาทักษะในการทำางานรว่มกันของคนในชมุชน
9. ทำาใหค้นท้องถ่ิุนรบัรูเ้กีย่วกับการท่องเท่ียวในชมุชน

3. ผลลัพธีท่ี์ดีต่อ
วฒันธีรรมประเพณีี
ของชมุชน (IMRT3)

10. ทำาใหเ้กิดการอนุรกัษว์ฒันธีรรมท้องถ่ิุน
11. ทำาใหเ้กิดการอนุรกัษป์ระเพณีีท้องถ่ิุน
12. ทำาใหเ้กิดการอนุรกัษว์ถีิุชวีติชมุชน

4. ผลลัพธีท่ี์ดีต่อ
ส่ิงแวดล้อมของชมุชน 
(IMRT4)

13. ทำาใหเ้กิดการอนุรกัษท์รพัยากรธีรรมชาติ
14. ทำาใหช้มุชนมสีภัาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่และสะอาด
15. ทำาใหเ้กิดการจดัการขยะภัายในชมุชน
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ตารางท่� 7.1 (ต่อ)

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ขอ้คำาถุาม
5. ความพึงพอใจต่อ

คณุีภัาพชวีติ 
(SQL)

1. ท่านรูสึ้กพึงพอใจกับ
ชวีติความเปน็อยู่
ของท่าน (SQL1)

1. ท่านรูสึ้กพึงพอใจกับชวีติความเปน็อยู่ของท่าน

2. ท่านรูสึ้กพึงพอใจกับ
การใชช้วีติหรอ่วถีิุชวีติ
ของตนเอง (SQL2)

2. ท่านรูสึ้กพึงพอใจกับการใชช้วีติหรอ่วถีิุชวีติของตนเอง

6. การสนับสนุน
การจดัการ
การท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ 
(SRT)

1. ยนิดีใหค้วามรว่มมอ่และ
ปฏิิบติัตามขอ้ตกลง
ของชมุชน (SRT1)

1. ท่านยินดีปฏิิบัติตามข้อตกลงของชุมชนเพ่่อลดผลกระทบ 
จากการท่องเท่ียว เชน่ การดแูลความสะอาดและสภัาพแวดล้อม
บรเิวณีท่ีอยู่อาศัึย ฯลฯ

2. ท่านยินดีให้ความร่วมม่อในการอนุรักษ์วิถีุชีวิตชุมชนเพ่่อ
สนับสนุนการท่องเท่ียวในชมุชน เชน่ แต่งกายพ้่นเมอ่ง รว่มงาน
ประเพณีีท้องถ่ิุน ฯลฯ

2. ยินดีเขา้รว่มการประชมุ
และกิจกรรมท่ีเกีย่วกับ
การท่องเท่ียว (SRT2)

3. หากมีการประชุมหารอ่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ท่านยินดีเขา้รว่ม
และ/แสดงความคิดเหน็เกีย่วกับการจดัการท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน

4. ท่านยินดีร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจัดขึ้นภัายในท้องถ่ิุน 
ทกุครัง้ท่ีมโีอกาส

3. ยินดีใหค้วามชว่ยเหล่อ
แนะนำานักท่องเท่ียว 
(SRT3)

5. ท่านมักให้ความช่วยเหล่อและแนะนำาเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
ในท้องถ่ิุนกับนักท่องเท่ียวทกุครัง้ท่ีมโีอกาส

4. ยนิดีสนับสนุนและ
ส่งเสรมิการใชผลิตภััณีฑ์์
ท้องถ่ิุน (SRT4)

6. ท่านยินดีสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภััณีฑ์์ท้องถ่ิุน 
ในการท่องเท่ียว

ชดุตวัแปรในตารางที ่7.1 ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกต 20 ตวัแปร ตวัแปรแฝง 6 ตวัแปร  
เมื่อตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา พบว่า มีตัวแปรบางตัวมีค่าสูญหาย (missing value) 
จึงได้ตัดตัวอย่างดังกล่าวออกจากการวิเคราะห์ สุดท้ายแล้วเหลือตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์  
389 ตัวอย่าง แบ่งเป็น ตัวอย่างจากชุมชนเชียงคาน 200 ตัวอย่าง และจากชุมชนบ่อสวก 189 
ตัวอย่าง

แม้วา่จะยงัไม่มีการสรปุวา่ ขนาดตวัอยา่งทีเ่หมาะสมสำาหรบัการวเิคราะหด้์วยสมการ
โครงสร้าง (structural equation model: SEM) ควรมีขนาดเท่าไหร่ แต่การศึกษาส่วนใหญ่เสนอ
ใหมี้ขนาดตวัอยา่งขัน้ต่ำาไม่นอ้ยกวา่ 200 ตวัอยา่ง (Hoelter, 1983; Garver and Meztzer, 1999; 
Sivo et al., 2006; Kline, 2011; Tabanchik and Fidel, 2012) ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้น ชุมชน
ที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี มีชุดตัวอย่างประมาณเกือบ 200 ตัวอย่าง จึงเพียงพอที่จะทำาให้ 
การวิเคราะห์ด้วย SEM มีอำานาจในการทดสอบทางสถิติ
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จากการทดสอบ multivariate normality ทีเ่ป็นหนึง่ในขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทีส่ำาคัญของ

การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (ตารางที่ 7.2) พบว่า ชุดข้อมูลของทั้ง 2 ชุมชน  
ไม่ผ่านข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่องของ multivariate normality (ค่า p-value ของสถิติทดสอบ  
chi-square มีค่าต่ำากวา่ระดับนยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.05 หมายความวา่ ปฏเิสธสมมตฐิานหลักทีว่า่ 
ข้อมูลมีลักษณะ multivariate normality) ทำาให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณค่าได้จากวิธี maximum 
likelihood estimation (MLE) อคติ (bias) และไม่มีประสิทธิภาพ (inefficient) ดังนั้นเพื่อให้ค่า
สัมประสิทธิ์ที่ประมาณค่าไม่มีอคติและมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้จึงใช้วิธี maximum likelihood  
estimation with robust standard errors (MLR) ประมาณค่าสัมประสิทธิ์และค่าน้ำาหนัก 
องค์ประกอบแทนวิธี MLE (Kline, 2012; Muthen and Muthen , 2012)

ตารางท่� 7.2 ผู้ลกิารทดำสอบ multivariate normality
ค่าสถิุติ ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนบ่อสวก รวมทั�งหมด

Mardia mSkewness 108.502
χ2 = >1,000 (p = 0.000)

125.281
χ2 = >1,000 (p =0.000)

88.506
χ2 = >1,000 (p =0.000)

Mardia mKurtosis 539.640
χ2 = 564.10 (p = 0.000)

555.696 
χ2 = 718.71 (p =0.000)

591.802 
χ2 = >1,000 (p =0.000)

Henze-Zirkler 1.060
χ2 = >1,000 (p = 0.000)

1.141
χ2 = >1,000 (p =0.000)

1.216
χ2 = >1,000 (p =0.000)

Doornik-Hansen χ2 = 552.10 (p = 0.000) χ2 = 572.72 (p =0.000) χ2 = >1,000 (p =0.000)
จำานิวนิตัวอย่่าง (n) 200 189 389

ท่ีมา: จากการคำานวณี

7.1.3 การพััฒนาแบบจัำาลองท่ี่�ใช�ในการศึึกษา

จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 7.1 และชุดตัวแปรในตารางที่ 7.1 สามารถนำามาพัฒนา 
เป็นแบบจำาลองตามกรอบแนวคิด หรือแบบจำาลองฐาน (base model) ได้ดังภาพที่ 7.2ก  
จากการตรวจสอบในเบือ้งตน้ถงึความกลมกลนื (fit) กบัขอ้มูลเชงิประจกัษท์ีไ่ด้จากการเกบ็รวบรวม
จากชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 2 ชุมชน พบว่า แบบจำาลองตามกรอบแนวคิดในภาพที่ 7.2ก  
ไม่กลมกลืน (not fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์คนท้องถิ่นที่เป็นชุดตัวอย่างใน
ทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา (พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนที่แสดงในตารางที่ 7.3 
คอลัมน์ “base model” ดังนั้นจึงปรับปรุงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของแบบจำาลองใหม่ตาม
ความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์)  
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ร่วมกับข้อเสนอแนะท่ีได้จากโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (พิจารณาจาก modification index) คำา
แนะนำาและข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ และตรรกะที่สมเหตุสมผลที่ได้จากการสัมภาษณ์และพูดคุย 
กับคนท้องถิ่นที่เป็นประชากร ในที่สุดแล้วสามารถพัฒนาแบบจำาลองทางเลือกเพ่ิมเติมได้อีก  
3 แบบจำาลอง (alternative I-III) สำาหรับนำามาใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบว่าแบบจำาลองไหนมีความ
กลมกลืน (fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด (ดูโครงสร้างความสัมพันธ์ของแบบทางเลือกทั้ง 3 
แบบจำาลอง ได้ในภาพที่ 7.2ข-7.2ง)

ภาพท่� 7.2 แบบจำาลองตามกิรอบแนิวคิัดำ (base model) และแบบจำาลองทางเลือกิ (alternative model)

ตารางที่ 7.3 เป็นค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนของทั้ง 4 แบบจำาลอง พบว่า  
แบบจำาลองตามกรอบแนวคิด หรือแบบจำาลองฐาน (base model) เป็นแบบจำาลองที่มีค่าสถิติ 
ที่ใช้วัดความกลมกลืนดีที่สุด (ยกเว้นค่าสถิติ SRMR ซึ่งแบบจำาลองทางเลือก I มีค่าสถิติดังกล่าว
ดีท่ีสดุ) ดังนัน้ในการศกึษานีจึ้งเลือกแบบจำาลองตามกรอบแนวคิดมาใชใ้นการศกึษาถงึโครงสรา้ง
ความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองปัจจัยทีอ่ธบิายการสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ
ของคนท้องถิ่น
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ตารางท่� 7.3 ค่ัาสถิติท่�ใช�วดัำคัวามกิลมกิลืนิของแบบจำาลองต่างๆ

ค่าสถิุติท่ีใชว้ดั
ความกลมกลืน

เกณฑ์ก์าร
พิจารณา Base model Alternative I Alternative II Alternative III

1. Chi-square (χ2) 
(ค่า p-value)

low χ2 and 
not Sig.

278.867
(0.000)

355.935 
(0.000)

628.97 
(0.000)

545.73
(0.000)

2. χ2/df ยิง่น้อยยิง่ดี 2.905 3.747 4.032 3.521

3. RMSEA 
(90% confidence 
interval)

ยิง่น้อยยิง่ดี 0.070
[0.060, 0.080]

0.084
[0.075, 0.093]

0.088
[0.081, 0.096]

0.081
[0.073, 0.088]

4. SRMR ยิง่น้อยยิง่ดี 0.110 0.038 0.108 0.040
5. Comparative 

Fit Index (CFI) ยิง่มากยิง่ดี 0.951 0.830 0.911 0.927

6. Tucker Lewis 
Index (TLI) ยิง่มากยิง่ดี 0.939 0.811 0.892 0.910

Chi-square 
difference tests 

(p-value)
- - 33.05  

(0.000)
-354.38  
(0.000)

-269.21  
(0.000)

ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: RMSEA ค่อ root mean square error of approximation, SRMR ค่อ standardized root mean square residual

 

จากแบบจำาลองตามกรอบแนวคิดที่แสดงในภาพที่ 7.2ก มีสมมติฐานที่ต้องทดสอบ
ในทางสถิติทั้งหมด 8 สมมติฐาน ดังแสดงในภาพที่ 7.3 ซึ่งสามารถแบ่งสมมติฐานออกเป็น  
2 กลุ่มหลัก คือ

1) ชดุของสมมตฐิานท่ีใชท้ดสอบอิทธพิลทางตรง (direct effect) ระหวา่งตวัแปรตา่งๆ 
ภายในแบบจำาลองจำานวน 7 สมมติฐาน (H1 - H7) เช่น สมมติฐานที่ 1: มุมมองต่อการท่องเที่ยว
อยา่งรบัผดิชอบมีอิทธพิลทางตรงตอ่การรบัรูถ้งึการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบในชมุชน  
(H1 : PERT → PCRT) เป็นต้น 

2) สมมติฐานท่ี 8 (H8) เป็นสมมติฐานที่ใช้ทดสอบว่า โครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตขุองแบบจำาลองมีความไม่แปรเปล่ียนตามความแตกตา่งของชมุชน (หรอื model invariance)  
หากสมมตฐิานดังกลา่วถกูปฏเิสธแสดงวา่ ความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองปัจจัยทีอ่ธบิายการสนบัสนนุ
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นมีความแตกต่างกันระหว่าง 2 ชุมชน  
ที่เป็นกรณีศึกษา

แบบจำาลองในภาพที่ 7.3 มีพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่าทั้งหมด 56 ตัว ดังนั้น 
แบบจำาลองดังกลา่วจึงมีองศาความเป็นอิสระ (degree of freedom) เทา่กบั 154 [20*((20+1)/2)-56]  
แสดงว่า เมทริกซ์ variance-covariance ของชุดตัวแปรสังเกตมีสมาชิกมากกว่าค่าพารามิเตอร์
ในแบบจำาลอง หรือเรียกว่า over identified หมายความว่า ตัวแปรแฝงแต่ละตัวในแบบจำาลอง
ถูกกำาหนดให้วัดค่าได้ และสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำาลองได้
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การศึกษาในบทนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงสถิต (static) โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) ค้นหาขนาดน้ำาหนักความสำาคัญ 
ของแต่ละตัวแปรสังเกตที่เป็นตัวบ่งชี้ตัวแปรแฝงแต่ละตัว (ทั้งหมด 6 ตัวแปรแฝง รวมตัวแปร
ผลลัพธท์ีดี่จากการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบทีไ่ม่ได้อยูใ่นแบบจำาลองตามกรอบแนวคิด) 
และแบบจำาลองสมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) ในการตรวจสอบและ
ประมาณค่าขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแบบจำาลองตามที่เสนอในภาพที่ 7.3

ภาพท่� 7.3 แบบจำาลองปัจจยั่ท่�อธุบิาย่กิารสนัิบสนุินิกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ
ของคันิท�องถิ�นิ

7.1.4 การที่ดสอบค์วามีไม่ีแปรเปล่�ย่นของแบบจัำาลอง

การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจำาลองในภาพที่ 7.3 เป็นการทดสอบ
สมมตฐิานหลักทีว่่า โครงสรา้งความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองแบบจำาลองในภาพที ่7.3 ไม่แปรเปลีย่น
ไปตามระดับความแตกต่างของชุมชน (หรือสมมติฐานที่ 8 ในภาพที่ 7.3) โดยแบ่งการทดสอบ 
ออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด และการทดสอบความ
ไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลโครงสร้างที่รวมถึงการทดสอบความแตกต่างของเส้นอิทธิพลระหว่าง 
ตวัแปรตา่งๆ ภายในแบบจำาลองสมการโครงสรา้งความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองปัจจัยทีอ่ธบิายการ
สนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นที่นำาเสนอในภาพที่ 7.3
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การศึกษานี้ทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลการวัดใน 2 ระดับ ได้แก่  

1) การทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของน้ำาหนักองค์ประกอบ (factor loading) หรือ “metric  
invariance” โดยมีสมมตฐิานหลักวา่ “H0 : ΛX1 = … = ΛXn” หากปฏเิสธสมมตฐิานหลัก แสดงวา่ 
น้ำาหนักองค์ประกอบระหว่างโมเดลการวัดของแต่ละชุมชนแตกต่างกัน และ 2) การทดสอบความ
ไม่แปรเปล่ียนของค่าคงท่ี (intercepts) ของตัวแปรสังเกต หรือ “scalar invariance” โดยมี
สมมติฐานหลักว่า “H0: τX1 = … = τXn” หากปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าโมเดลการวัดของ
แต่ละชุมชนมีค่าคงที่ของตัวแปรสังเกตแตกต่างกัน

ตารางท่� 7.4 กิารวเิคัราะหค์ัวามไม่แปรเปล่�ย่นิของโมเดำลกิารวดัำตามลักิษณีะเฉพาะของ 2 ชมุชนิ
ตัวแปร Metric Invariance Scalar Invariance 

มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ [PERT] χ2 = 37.463* (df = 7) χ2 = 66.486* (df = 10)
การรบัรูถึุ้งการจดัการการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ 
[PCRT]

χ2 = 12.295* (df = 2) χ2 = 45.643* (df = 4)

การใหค้วามสำาคัญกับการมส่ีวนรว่มในสังคม [SEN] χ2 = 2.297 (df = 2) χ2 = 4.281 (df = 4)
ผลลัพธีท่ี์ดีจากการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบ  
[IMRT]

χ2 = 138.523* (df = 7) χ2 = 160.265* (df = 10)

ความพึงพอใจต่อคณุีภัาพชวีติ [SQL] - χ2 = 1.648 (df = 2)
การสนับสนุนการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบ  
[SRT]

χ2 = 48.631* (df = 7) χ2 = 60.898* (df = 10)

ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: 2 ชมุชน ประกอบด้วย ชมุชนเชยีงคาน และชมุชนบอ่สวก

: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05

ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดที่แสดงในตารางที่ 7.4 พบว่า 
ค่า p-value มีค่าต่ำากว่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 (p-value < 0.05) เกือบทุกกรณี ยกเว้น 
กรณีของโมเดลการวัดการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม (SEN) ที่ค่า p-value ของ 
การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของน้ำาหนักองค์ประกอบ และความไม่แปรเปล่ียนของค่าคงที่ 
แสดงให้เห็นว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนกรณีของโมเดล 
ความพึงพอใจตอ่คุณภาพชวีติ (SQL) พบวา่ ค่า p-value ของการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของ 
ค่าคงที่แสดงให้เห็นว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 เช่นเดียวกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า โมเดลการวัดทั้ง 6 โมเดล มีความแปรเปลี่ยน
ในน้ำาหนักองค์ประกอบ (factorial invariance) ยกเว้น โมเดลการวัดการให้ความสำาคัญกับการมี
สว่นรว่มในสงัคม สว่นค่าคงทีข่องตวัแปรสงัเกต (scalar invariance) มีความแปรเปล่ียนในโมเดล
การวัด 4 โมเดล ยกเว้น โมเดลการวัดการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และโมเดล
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ซ่ึงจากผลการทดสอบสมมติฐานความไม่แปรเปล่ียนของโมเดล
การวดัอาจกลา่วได้วา่ โมเดลการวดัเกอืบทัง้หมดมีค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบและค่าคงทีแ่ตกตา่งกนั 
ระหว่างชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ที่เป็นกรณีศึกษา

ตารางท่� 7.5 กิารวเิคัราะหค์ัวามไม่แปรเปล่�ย่นิของโมเดำลโคัรงสร�างตามลักิษณีะเฉพาะของ 2 ชมุชนิ

แบบจำาลอง Chi-square Scaling  
correction factor

Chi-square difference 
tests (ค่า p-value)

Free beta and gamma 617.52 (df = 214) 1.0919 -
Fix PCRT on PERT 632.20 (df = 215) 1.0903 -20.08 (0.000) 
Fix SEN on PERT 630.34 (df = 215) 1.0935 -10.45 (0.001)
Fix SQL on PCRT SEN 616.69 (df = 216) 1.0937 -0.16 (0.922)
Fix SRT on PCRT SEN SQL 623.68 (df = 217) 1.0955 -6.63 (0.084)
Fix all 649.12 (df = 221) 1.0969 -30.21 (0.000)
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: 2 ชมุชน ประกอบด้วย ชมุชนเชยีงคาน และชมุชนบอ่สวก

สำาหรับผลการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของแบบจำาลองโครงสร้างที่แสดงใน 
ตารางที่ 7.5 พบว่า ค่า p-value มีค่าต่ำากว่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.10 (p-value < 0.10)  
ในเกือบทุกแบบจำาลอง ยกเว้น แบบจำาลองความสัมพันธ์ของปัจจัยที่อธิบายความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิตที่ซ่ึงมีการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (PCRT) และการให้
ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม (SEN) เป็นสองปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพชีวิต ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจำาลองโครงสร้างแสดงให้เห็นว่า 
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 ของแบบจำาลองเกือบทั้งหมด  
หมายความว่า โมเดลโครงสร้างแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะเฉพาะของชุมชน ผลลัพธ์ดังกล่าว
สามารถทำาใหป้ฏเิสธสมมตฐิานหลักที ่8 ทีว่า่ “โครงสรา้งความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองแบบจำาลอง
มีความไม่แปรเปลี่ยนตามความแตกต่างของชุมชน” หรืออาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุ
ของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นมี 
ความแตกต่างกันระหว่างชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ที่เป็นกรณีศึกษา

ส่วนผลการทดสอบความแตกต่างของเส้นอิทธิพลตามลักษณะเฉพาะของชุมชนที่
แสดงในตารางที่ 7.6 คอลัมน์ Wald test พบว่า มี 3 เส้นอิทธิพลทางตรง จากทั้ง 7 เส้นอิทธิพล
ทางตรง ที่ค่าอิทธิพลทางตรงของทั้ง 2 ชุมชน ที่เป็นกรณีศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 (p-value > 0.05) ขณะที่ผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปร COM 
(ลักษณะเฉพาะของชุมชน) ที่มีอิทธิพลต่อค่าอิทธิพลทางตรงท้ัง 7 ตัว (คอลัมน์ t-statistic) พบว่า  
มี 4 กรณ ีจาก 7 กรณ ีทีค่่า p-value < 0.10 ดังนัน้อาจกล่าวได้วา่ โดยสว่นใหญ่แล้ว ลักษณะเฉพาะ 
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ของชมุชนมีอิทธพิลทำาใหข้นาดอิทธพิลทางตรงระหวา่งตวัแปรตา่งๆ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสำาคัญ
ทางสถิติที่ 0.10 หรืออาจกล่าวได้ว่า ลักษณะเฉพาะของชุมชน (ตัวแปร COM) เป็นตัวแปรกำากับ 
(moderator variable) ที่ทำาให้ขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจำาลองมีความแตกต่างกัน

ตารางท่� 7.6 ผู้ลกิารตรวจสอบคัวามแตกิต่างของเส�นิอทิธุพิลทางตรงตามลักิษณีะเฉพาะของ 2 ชมุชนิ
เส้นอทิธพิลทางตรง Wald Test [βCK = βBS] t-statistic [COM → β]

PERT → PCRT 21.234 (p-value = 0.000) 1.218 (p-value = 0.223)

PERT → SEN 17.709 (p-value = 0.000) 2.124 (p-value = 0.034)

PCRT → SQL 0.225 (p-value = 0.635) 0.561 (p-value = 0.575)

SEN → SQL 0.001 (p-value = 0.986) 0.440 (p-value = 0.660)

PCRT → SRT 0.178 (p-value = 0.673) -1.914 (p-value = 0.056)

SEN → SRT 5.597 (p-value = 0.018) -2.252 (p-value = 0.024)

SQL → SRT 0.476 (p-value = 0.490) -2.122 (p-value = 0.034)
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: 2 ชมุชน ประกอบด้วย ชมุชนเชยีงคาน และชมุชนบอ่สวก

จากผลการทดสอบทัง้สองสว่น พบวา่ ในภาพรวมสามารถปฏิเสธสมมตฐิานที ่8 (H8) ได้  
หมายความว่า โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจำาลองในภาพที่ 7.3 แปรเปลี่ยนตาม
ความแตกต่างของชุมชน และลักษณะเฉพาะของชุมชนยังทำาให้ขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรใน
แบบจำาลองแตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษาวิเคราะห์ในลำาดับต่อไปจะแยกวิเคราะห์แบบจำาลอง
ออกตามชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา 2 ชุมชน 

7.2 ผู้ลกิารวิเคัราะห์โมเดำลกิารวัดำของตัวแปรต่างๆ ในิ 
แบบจำาลอง

การนำาเสนอในส่วนนี้เป็นการนำาเสนอผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดของตัวแปรแฝง 
ตามที่เสนอไว้ในตารางที่ 7.1 ที่เป็นการประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
(confirmatory factor analysis: CFA) เพ่ือตรวจสอบขนาดน้ำาหนักความสำาคัญที่แตกต่างกัน 
ของตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดตัวแปรแฝงที่เป็นการแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ถึงขนาดความสำาคัญของ 
ตัวแปรสังเกต (หรือตัวบ่งชี้) ที่ใช้วัดตัวแปรแฝงตามที่เสนอไว้ในตารางที่ 7.1
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ทั้งนี้ เพื่อเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดลการวัดของตัวแปรแฝง ในที่นี้ 

จึงขอแบ่งการนำาเสนอออกเป็น 5 ส่วน ตามโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 5 ตัว (ดูรายละเอียดของ
ตัวแปรสังเกตและตัวแฝงแต่ละตัวในตารางที่ 7.1) ยกเว้น ตัวแปรความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต 
ที่มีจำานวนตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร ซ่ึงไม่เหมาะที่จะนำามาทดสอบความเที่ยง (reliability)  
อย่างไรก็ตาม ตัวแปรท้ังสองสามารถใช้ในการวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้างได้ เน่ืองจาก เม่ือพิจารณา 
ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรทั้งสองในสมการโครงสร้าง พบว่า ตัวแปรทั้งสองม ี
ค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานมากกวา่ 0.70 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีเ่สนอโดย Hair et al. (2010)  
หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะนำามาใช้สกัดองค์ประกอบเพ่ือวัด 
ความพึงพอใจตอ่คุณภาพชวีติได้อยา่งมีความเชือ่ม่ันในเกณฑ์ทีส่งู สำาหรบัผลการวเิคราะหโ์มเดล
การวัดของตัวแปรแฝง อีก 5 ตัวแปร สามารถแสดงรายละเอียดพอสังเขปได้ดังต่อไปนี้

7.2.1 มุีมีมีองต่่อการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบของค์นที่�องถิุ�น

การพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมุมมองต่อ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นที่แสดงในตารางที่ 7.7 เริ่มจากการพิจารณา ผลการ
ตรวจสอบความเทีย่งของชดุตวัแปรสงัเกต 4 ตวัแปร ทีบ่ง่ชี ้“มุมมองตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 
ของคนท้องถิ่น” พบว่า ค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำา 
ที่เสนอโดย Hair et al. (2010) [0.60 และ 0.70 ตามลำาดับ] โดยมีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่า 
ชุดตัวแปรสังเกตดังกล่าวมีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะใช้สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยง 
ในการวัด “มุมมองตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่” ขณะทีค่่า average variance 
extracted (AVE) ที่คำานวณได้มีค่ามากกว่าร้อยละ 50 โดยมีค่าสูงกว่าร้อยละ 75 หมายความว่า 
ตวัแปรแฝง (องค์ประกอบทีส่กดัได้) สามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตได้มากกวา่
ร้อยละ 75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่เสนอโดย Hair et al. (2010)

สำาหรับตัวเลขที่นำาเสนอในตารางที่ 7.7 เป็นค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐาน  
(standardized factor loading scores) ที่ประมาณค่าด้วยวิธี MLR หากตัวแปรสังเกตใดมีค่า 
น้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงู แสดงวา่ ตวัแปรดังกล่าวเป็นตวัแปรทีมี่ความสำาคัญสงูในการบง่ชี ้ 
“มุมมองตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่” ซ่ึงจากค่าสถติ ิt (t-statistic) ทีค่ำานวณได้  
(นำาค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานหารด้วยค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) แสดงให้เห็นว่า ค่าน้ำาหนัก 
องค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า  
ตัวแปรสังเกตแต่ละตัวสามารถบ่งชี้ตัวแปรแฝงได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นหาก
พิจารณาร่วมกับผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นที่นำาเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดลการวัดตัวแปร  
“มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถ่ิน” มีความเท่ียงในการวัดมุมมองท่ีคนท้องถ่ิน 
มีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้ในทุกชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้
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ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่แสดงใน

ตารางที่ 7.7 ขอยกตัวอย่างกรณีชุมชนเชียงคาน ที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยนืยนั พบวา่ “การยอมรบัและเคารพกนัระหวา่งคนทอ้งถิน่กบันกัทอ่งเทีย่ว” เป็นตวัแปรสงัเกตทีมี่
ค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมากทีส่ดุ (มีค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเทา่กบั 0.967) แสดงวา่ ตวัแปร
ดังกล่าวเป็นตวับง่ชีส้ำาคัญทีว่ดัมุมมองตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนในชมุชนเชยีงคาน 
โดยตัวแปรดังกล่าวประเมินจากการสอบถามความคิดเห็นว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ทำาให้เกิดการยอมรับประสบการณ์ทางสังคม ให้ประสบการณ์ที่เพลิดเพลินผ่านการเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรรม-สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทำาให้เกิดการเคารพกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับ
คนท้องถิ่น และทำาให้นักท่องเที่ยวเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของจุดหมายปลายทาง

เม่ือพิจารณาค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานของชดุตวัแปรสงัเกตทีว่ดั “มุมมองตอ่
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนท้องถิน่” ทีแ่สดงในตารางที ่7.7 พบวา่ คนในชมุชนเชยีงคาน
และบอ่สวกมีมุมมองตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบแตกตา่งกนั เนือ่งจากตวับง่ชีมี้ขนาดน้ำาหนกั 
ความสำาคัญแตกตา่งกนั โดยชมุชนเชยีงคานมีตวัแปร “การยอมรบัและเคารพกนัระหวา่งคนทอ้งถิน่ 
กบันกัทอ่งเทีย่ว” เป็นตวับง่ชีส้ำาคัญทีว่ดั “มุมมองตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่” 
(มีค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเทา่กบั 0.967) สว่นชมุชนบอ่สวกมีตวัแปร “การลดผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม” เป็นตวับง่ชีส้ำาคัญทีว่ดั “มุมมองตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่” 
(มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.947) หมายความว่า ในกรณีของชุมชนเชียงคาน 
คนท้องถ่ินมองว่า การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบทำาให้เกิดการยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถ่ิน 
กับนักท่องเที่ยวเป็นสำาคัญ ขณะที่คนท้องถิ่นในชุมชนบ่อสวกกลับมองว่า การท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบเป็นการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ

ตารางท่� 7.7 ค่ัานิำาหนัิกิองคัป์ระกิอบมาตรฐานิของโมเดำลกิารวัดำมุมมองต่อกิารท่องเท่�ย่ว 
อย่่างรบัผิู้ดำชอบของคันิท�องถิ�นิ

ตัวแปรสังเกต ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนบ่อสวก
1. ประโยชนข์องการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ (PERT1) 0.869* (0.021) 0.803* (0.038)
2. การยอมรบัและเคารพกันระหวา่งคนท้องถ่ิุนกับนักท่องเท่ียว (PERT2) 0.967* (0.010) 0.917* (0.026)
3. การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (PERT3) 0.917* (0.015) 0.947* (0.016)
4. พฤติกรรมท่ีรบัผิดชอบของผู้เยีย่มเย่อน (PERT4) 0.917* (0.015) 0.810* (0.039)

Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.954 0.925
Composite reliability [> 0.70] 0.955 0.926

Average variance extracted [> 50] 84.30 75.97
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ ค่อ ค่าคลาดเคล่่อนมาตรฐาน (standard error: SE)

: ประมาณีค่าน�าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานด้วยวธิี ีMLR
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7.2.2 การรบัร้�ถึุงการจัดัการการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบ (ในชมุีชน)

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการรับรู้ถึงการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ที่แสดงในตารางที่ 7.8 พบว่า ชุดตัวแปรสังเกต 
ทั้ง 3 ตัวแปร มีค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่เสนอ
โดย Hair et al. (2010) โดยมีค่าสูงกว่า 0.95 หมายความว่า ชุดตัวแปรสังเกตดังกล่าวมีความ
สัมพันธ์เพียงพอสำาหรับใช้สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยงในการวัด “การรับรู้ถึงการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน)” ขณะที่ค่า average variance extracted (AVE)  
ซ่ึงมีค่าระหว่างรอ้ยละ 87-90 แสดงใหเ้หน็วา่ ตวัแปรแฝง (องค์ประกอบทีส่กดัได้) สามารถอธบิาย 
ความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร ได้ประมาณร้อยละ 87-90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
ขั้นต่ำาที่เสนอโดย Hair et al. (2010) ขณะที่ค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คำานวณได้ แสดงให้เห็นว่า  
ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 
ทั้งนี้ หากพิจารณาร่วมกับผลการตรวจสอบความเที่ยงที่นำาเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดล
การวัดตัวแปร “การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน)” มีความเที่ยง 
ในการวัดการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น ทั้งใน
กรณีของชุมชนเชียงคาน และชุมชนบ่อสวก

เม่ือพิจารณาค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของแต่ละตัวแปรสังเกตที่ใช้วัด  
“การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน)” พบว่า ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา
ทั้งสองชุมชน มีตัวแปรการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวเป็นตัวบ่งชี้สำาคัญที่วัดถึงการรับรู ้
ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) โดยมีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ระหว่าง 0.943-0.971 โดยตัวแปรดังกล่าวประเมินจากการรับรู้ถึงการดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่
สาธารณะ และการดูแลในเรื่องความสะอาดและสภาพแวดล้อมของชุมชน

ตารางท่� 7.8 ค่ัานิำาหนัิกิองคัป์ระกิอบมาตรฐานิของโมเดำลกิารวัดำกิารรับร้�ถึงกิารจัดำกิาร 
กิาร ท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ (ในิชมุชนิ) ของคันิท�องถิ�นิ

ตัวแปรสังเกต ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนบ่อสวก
1. การรบัรูเ้กีย่วกับการดำาเนินงาน (PCRT1) 0.922* (0.017) 0.920* (0.026)
2. การรบัรูเ้กีย่วกับการดแูลแหล่งท่องเท่ียว (PCRT2) 0.971* (0.011) 0.943* (0.015)
3. การรบัรูถึุ้งการเปดิโอกาสใหค้นในชมุชนมส่ีวนรว่ม (PCRT3) 0.955* (0.011) 0.940* (0.015)

Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.958 0.951
Composite reliability [> 0.70] 0.965 0.954

Average variance extracted [> 50] 90.17 87.31
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ ค่อ ค่าคลาดเคล่่อนมาตรฐาน (standard error: SE)

: ประมาณีค่าน�าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานด้วยวธิี ีMLR
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7.2.3 การให�ค์วามีสำาคั์ญกับการม่ีส่วนรว่มีในสังค์มีของค์นที่�องถิุ�น

ตารางที่ 7.9 เป็นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการให้
ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น พบว่า ชุดตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร  
ที่ใช้วัด “การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น” มีค่า Cronbach’s alpha 
และ composite reliability สูงกว่า 0.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่เสนอโดย Hair et al. (2010)  
หมายความว่า ชุดตัวแปรสังเกตท่ีใช้วัด “การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถ่ิน”  
มีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะใช้สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยงในการวัดตัวแปรแฝงดังกล่าว 
ขณะทีค่่า average variance extracted (AVE) แสดงใหเ้หน็วา่ ตวัแปรแฝง (องค์ประกอบทีส่กดัได้)  
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร ได้ประมาณร้อยละ 68-74  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่เสนอโดย Hair et al. (2010) ขณะที่ค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คำานวณได้ 
แสดงให้เห็นว่า ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถติทิี ่0.05 ท้ังนีห้ากพิจารณารว่มกบัผลการตรวจสอบความเทีย่งทีน่ำาเสนอขา้งตน้ สรปุได้วา่  
โมเดลการวดัตวัแปร “การใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคมของคนทอ้งถิน่” มีความเทีย่ง 
ในการวัดการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น ทั้งในกรณีของชุมชน
เชียงคานและบ่อสวก

เม่ือพิจารณาค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของชุดตัวแปรสังเกตที่วัด “การให้
ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น” พบว่า คนท้องถิ่นของชุมชนเชียงคาน 
และบอ่สวกให้ความสำาคญักับการมสี่วนร่วมในสงัคมแตกตา่งกัน โดยในกรณีของชุมชนเชียงคาน 
มีตัวแปร “ความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคม” เป็นตัวบ่งช้ีสำาคัญท่ีวัด “การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วม 
ในสังคมของคนท้องถิ่น” (มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.854) ส่วนชุมชนบ่อสวก
มีตัวแปร “ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคม” และ “ความห่วงใยต่อผู้อื่นในสังคม” เป็นสอง
ตัวบ่งชี้สำาคัญที่วัด “การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น” (มีค่าน้ำาหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.862 เท่ากัน) หมายความว่า ในกรณีของชุมชนเชียงคานการให้
ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่นเป็นเรื่องของความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคม
เป็นสำาคัญ ขณะทีช่มุชนบอ่สวกนอกจากคนทอ้งถิน่ใหค้วามสำาคัญในเรือ่งดังกล่าวแล้ว ยงัใหค้วาม
สำาคัญกับความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือด้วย
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ตารางท่� 7.9 ค่ัานิำาหนัิกิองคัป์ระกิอบมาตรฐานิของโมเดำลกิารวดัำกิารให�คัวามสำาคััญกัิบกิารม่
ส่วนิรว่มในิสังคัมของคันิท�องถิ�นิ

ตัวแปรสังเกต ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนบ่อสวก
1. ความกระต่อรอ่รน้ท่ีจะชว่ยเหล่อสังคม (SEN1) 0.766* (0.044) 0.862* (0.032)
2. ความสนใจต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม (SEN2) 0.845* (0.042) 0.860* (0.045)
3. ความหว่งใยต่อผู้อ่น่ในสังคม (SEN3) 0.854* (0.038) 0.862* (0.040)

Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.859 0.894
Composite reliability [> 0.70] 0.862 0.896

Average variance extracted [> 50] 67.67 74.19
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ ค่อ ค่าคลาดเคล่่อนมาตรฐาน (standard error: SE)

: ประมาณีค่าน�าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานด้วยวธิี ีMLR

7.2.4 การรบัร้�ผลลัพัธ์ท่์ี่�ด่จัากการจัดัการการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบ (ในชมุีชน) 
ของค์นที่�องถิุ�น

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการรับรู้ของคนท้องถ่ินเก่ียวกับ 
ผลลัพธท์ีดี่จากการจัดการการทอ่งเท่ียวอยา่งรบัผดิชอบ (ในชมุชน) ทีแ่สดงในตารางที ่7.10 พบวา่ 
ค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability ที่คำานวณได้มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่เสนอ
โดย Hair et al. (2010) โดยมีค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability สูงกว่า 0.90 
หมายความวา่ ชดุตวัแปรสงัเกตทัง้ 4 ตวัแปร มีความสมัพันธเ์พียงพอทีจ่ะใชส้กดัเป็นองค์ประกอบ
ทีมี่ความเทีย่งในการวดั “การรบัรูข้องคนทอ้งถิน่เกีย่วกบัผลลัพธท์ีดี่จากการจัดการการทอ่งเทีย่ว
อย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน)” โดยตัวแปรแฝง (หรือ องค์ประกอบที่สกัดได้) สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตวัแปรสงัเกตทัง้ 4 ตวัแปร ได้ประมาณรอ้ยละ 71-86 ซึง่สงูกวา่เกณฑข์ัน้ต่ำาทีเ่สนอ
โดย Hair et al. (2010) (พิจารณาค่า average variance extracted) ขณะที่ค่าสถิติ t (t-statistic) 
ที่คำานวณได้ แสดงให้เห็นว่า ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.05 ทัง้นีห้ากพิจารณารว่มกบัผลการตรวจสอบความเทีย่งทีน่ำาเสนอขา้งตน้ 
สรปุได้วา่ โมเดลการวดัตวัแปร “การรบัรูผ้ลลัพธท์ีดี่จากการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ” 
มีความเที่ยงในการวัดตัวแปรดังกล่าวทั้งในกรณีของชุมชนเชียงคานและบ่อสวก

จากการพิจารณาค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตที่วัด “การรับรู้ 
ของคนทอ้งถิน่เกีย่วกบัผลลพัธท์ีดี่จากการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ (ในชมุชน)” พบวา่  
ชมุชนทีเ่ป็นกรณศีกึษาทัง้สองชมุชน มีตวัแปรการรบัรูผ้ลลพัธท์ีดี่ตอ่วฒันธรรมประเพณขีองชมุชน 
เป็นตัวบ่งชี้สำาคัญที่วัดถึงการรับรู้ของคนท้องถิ่นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) โดยมีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.948-0.971  
โดยตัวแปรดังกล่าวประเมินจากการรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่ดีที่ทำาให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  
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การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น และการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า  
ค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวดัในกรณชีมุชนบอ่สวกมีค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบที่
ใกลเ้คียงกนั โดยมีค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตทัง้ 4 ตวัแปรมากกวา่ 0.90  
สว่นโมเดลการวัดในกรณชีมุชนเชยีงคานมีตวับง่ชีใ้นเรือ่ง ผลลพัธท์ีดี่ตอ่คนในชมุชนทีมี่ค่าน้ำาหนกั 
องค์ประกอบมาตรฐานต่ำาที่สุดและต่ำากว่าตัวแปรสังเกตอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด (มีค่าน้ำาหนัก 
องค์ประกอบมาตรฐานเทา่กบั 0.696) โดยตวัแปรดังกล่าวประเมินจากการรบัรูผ้ลลัพธท์ีดี่ในเรือ่ง 
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับคนท้องถิ่น เช่น การให้บริการการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ฯลฯ  
การทำาใหเ้กดิการมีสว่นรว่มของคนในชมุชน การพัฒนาทกัษะในการทำางานรว่มกนัของคนในชมุชน 
และการทำาให้คนท้องถิ่นรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน

ตารางท่� 7.10 ค่ัานิำาหนัิกิองคัป์ระกิอบมาตรฐานิของโมเดำลกิารวดัำกิารรบัร้�ผู้ลลัพธุท่์�ด่ำจากิกิาร
จดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ (ในิชมุชนิ) ของคันิท�องถิ�นิ

ตัวแปรสังเกต ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนบ่อสวก
1. ผลลัพธีท่ี์ดีต่อเศึรษฐกิจชมุชน (IMRT1) 0.781* (0.048) 0.931* (0.035)
2. ผลลัพธีท่ี์ดีต่อคนในชมุชน (IMRT2) 0.696* (0.057) 0.926* (0.036)
3. ผลลัพธีท่ี์ดีต่อวฒันธีรรมประเพณีีของชมุชน (IMRT3) 0.971* (0.014) 0.948* (0.027)
4. ผลลัพธีท่ี์ดีต่อส่ิงแวดล้อมของชมุชน (IMRT4) 0.899* (0.026) 0.911* (0.034)

Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.901 0.957
Composite reliability [> 0.70] 0.907 0.973

Average variance extracted [> 50] 71.14 86.32
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ ค่อ ค่าคลาดเคล่่อนมาตรฐาน (standard error: SE)

: ประมาณีค่าน�าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานด้วยวธิี ีMLR

7.2.5 การสนับสนุนการจัดัการการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบ (ในชมุีชน) ของค์นที่�องถิุ�น

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด “การสนับสนุนการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น” ที่แสดงในตารางที่ 7.11 พบว่า  
ค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability ที่คำานวณได้มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่เสนอ
โดย Hair et al. (2010) โดยมีค่า Cronbach’s alpha ระหว่าง 0.844-0.881 และค่า composite 
reliability ระหว่าง 0.886-0.901 แสดงว่า ชุดตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะใช้สกัด
เป็นองค์ประกอบทีมี่ความเทีย่งในการวดั “การสนบัสนนุการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ  
(ในชมุชน) ของคนทอ้งถิน่” ขณะทีค่่า average variance extracted (AVE) แสดงใหเ้หน็วา่ ตวัแปรแฝง  
(องค์ประกอบทีส่กดัได้) สามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตทัง้ 3 ตวัแปร ได้ประมาณ
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ร้อยละ 66-70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่เสนอโดย Hair et al. (2010) ขณะที่ค่าสถิติ t (t-statistic) 
ที่คำานวณได้ แสดงให้เห็นว่า ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.05 ท้ังนีห้ากพิจารณารว่มกบัผลการตรวจสอบความเทีย่งทีน่ำาเสนอขา้งตน้  
สรุปได้ว่า โมเดลการวัด “การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน)  
ของคนท้องถิ่น” มีความเที่ยงในการวัดการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
(ในชุมชน) ของคนท้องถิ่นทั้งในกรณีของชุมชนเชียงคานและชุมชนบ่อสวก

นอกจากนี ้ผลการพิจารณาค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานของแตล่ะตวัแปรสงัเกต
ที่วัด “การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น” พบว่า  
ตัวแปร “ยินดีให้ความช่วยเหลือแนะนำานักท่องเที่ยว” เป็นตัวบ่งชี้สำาคัญที่ใช้วัดการสนับสนุน 
การจดัการการทอ่งเท่ียวอยา่งรบัผดิชอบ (ในชมุชน) ของคนทอ้งถิน่ทัง้ในกรณขีองชมุชนเชยีงคาน
และชมุชนบอ่สวก โดยมีค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานระหวา่ง 0.904-0.928 แสดงวา่ ลกัษณะ
พฤตกิรรมการสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเท่ียวอยา่งรบัผดิชอบ (ในชมุชน) ทีส่ำาคัญของคนทอ้งถิน่ 
ในชุมชนเชียงคานและชุมชนบ่อสวก ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือแนะนำานักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มี
โอกาส

ตารางท่� 7.11 ค่ัานิำาหนัิกิองคัป์ระกิอบมาตรฐานิของโมเดำลกิารวดัำกิารสนัิบสนุินิกิารจัดำกิาร 
กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ (ในิชมุชนิ) ของคันิท�องถิ�นิ

ตัวแปรสังเกต ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนบ่อสวก
1. ยินดีใหค้วามรว่มมอ่และปฏิิบติัตามขอ้ตกลงของชมุชน (SRT1) 0.812* (0.038) 0.766* (0.060)
2. ยนิดีเขา้รว่มการประชมุและกิจกรรมท่ีเกีย่วกับการท่องเท่ียว (SRT2) 0.758* (0.044) 0.702* (0.058)
3. ยินดีใหค้วามชว่ยเหล่อแนะนำานักท่องเท่ียว (SRT3) 0.904* (0.036) 0.928* (0.038)
4. ยินดีสนับสนุนและส่งเสรมิการใชผ้ลิตภััณีฑ์ท้์องถ่ิุน (SRT4) 0.855* (0.031) 0.842* (0.049)

Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.881 0.844
Composite reliability [> 0.70] 0.901 0.886

Average variance extracted [> 50] 69.55 66.24
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ ค่อ ค่าคลาดเคล่่อนมาตรฐาน (standard error: SE)

: ประมาณีค่าน�าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานด้วยวธิี ีMLR

ผลการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยนืยนัของตวัแปรแฝง สามารถสรปุได้วา่ การยอมรบั 
และเคารพกนัระหวา่งคนทอ้งถิน่กบันกัทอ่งเทีย่ว และการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเป็นตวับง่ชี ้
สำาคัญทีใ่ชว้ดัมุมมองทีค่นท้องถิน่มีตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ โดยมีการรบัรูเ้กีย่วกบัการดูแล 
แหล่งท่องเที่ยวเป็นตัวบ่งชี้สำาคัญที่ใช้วัดการรับรู้ของคนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
อยา่งรบัผดิชอบ (ในชมุชน) ในขณะทีก่ารมีความหว่งใยตอ่ผูอ่ื้นในสงัคมเป็นตวับง่ชีส้ำาคัญทีใ่ชว้ดัถงึ
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การใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มทางสงัคมของคนทอ้งถิน่ สำาหรบัตวับง่ชีส้ำาคัญทีใ่ชว้ดัการรบัรู ้
ของคนท้องถิ่นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ดีจากการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ได้แก่ 
การทีค่นทอ้งถิน่รบัรูถ้งึผลลพัธท์ีดี่จากการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ (ในชมุชน) ในเรือ่ง
ของการทำาให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนตัวบ่งชี้สำาคัญที่ใช้
วัดพฤติกรรมการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น 
ได้แก ่พฤตกิรรมการใหค้วามชว่ยเหลือและแนะนำาเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่กบันกัทอ่งเทีย่ว 
ทุกครั้งที่มีโอกาส (ดูรายละเอียดในตารางที่ 7.12)

ตารางท่� 7.12 ตัวบง่ช่ส้ำาคััญท่�ใช�วดัำมุมมอง กิารรบัร้� ผู้ลลัพธุท่์�ด่ำ และกิารสนัิบสนุินิกิารจดัำกิาร
กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของคันิท�องถิ�นิ

ส่ิงท่ีต้องการวดั ตัวบ่งชี�สำาคัญ
1. มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ • การยอมรบัและเคารพกันระหวา่งคนท้องถ่ิุนกับ

นักท่องเท่ียว
• การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

2. การรบัรูถึุ้งการจดัการการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ (ในชุมชน) • การรบัรูเ้กีย่วกับการดแูลแหล่งท่องเท่ียว
3. การใหค้วามสำาคัญกับการมส่ีวนรว่มทางสังคม • ความหว่งใยท่ีมต่ีอผู้อ่น่ในสังคม
4. การรบัรูผ้ลลัพธีท่ี์ดีจากการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบ  

(ในชมุชน)
• การทำาให้เกิดการอนุรักษว์ฒันธีรรม ประเพณีี 

และวฒันธีรรมท้องถ่ิุนของชมุชน
5. พฤติกรรมสนับสนุนการจดัการการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ • การยินดีให้ความช่วยเหล่อแนะนำานักท่องเที่ยว

เม่อ่มโีอกาส
ท่ีมา: สังเคราะหจ์ากการผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิย่นยัน

7.3 ผู้ลกิารวเิคัราะหค์ัวามสัมพันิธุเ์ชงิสาเหตขุองปัจจยั่ท่�อธุบิาย่
กิารสนัิบสนุินิกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของ
คันิท�องถิ�นิ

ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้แบบจำาลองสมการ
โครงสร้าง (structrual equation mode: SEM) ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง
ตวัแปรตา่งๆ ในแบบจำาลองปัจจัยท่ีอธบิายการสนบัสนนุการพัฒนาการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 
ของคนท้องถิ่น (ภาพที่ 7.3) โดยประมาณค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตวัแปรตา่งๆ ในแบบจำาลองตามภาพที ่7.3 ด้วย วธิ ีMLR เพ่ือแสดงใหเ้หน็ในเชงิประจักษถ์งึขนาด
อิทธพิลทีแ่ตกตา่งกนัของตวัแปรตา่งๆ ในแบบจำาลองทีไ่ด้จากการวเิคราะหข์อ้มูลจากการสมัภาษณ์
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คนท้องถิ่นที่พำานักอาศัยในชุมชนที่แตกต่างกัน และยังทำาให้ทราบถึงปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้าง 
ใหคุ้ณภาพชวีติของคนทอ้งถิน่ดีขึน้ และชว่ยกระตุน้ใหค้นทอ้งถิน่สนบัสนนุการจดัการการทอ่งเทีย่ว
อย่างรับผิดชอบภายในชุมชนของตนเอง

จากผลการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลโครงสร้างที่นำาเสนอใน 
หวัขอ้ที ่7.1.4 พบวา่ โครงสรา้งความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองแบบจำาลองในภาพที ่7.3 แตกตา่งกนั
ตามลักษณะเฉพาะของชุมชน ดังนั้นการศึกษาส่วนนี้จึงแยกการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของแบบจำาลองในภาพที่ 7.3 ออกตามความแตกต่างของทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา 
(ชุมชนเชียงคาน และชุมชนบ่อสวก) 

ทั้งนี้เพื่อให้แบบจำาลองในภาพที่ 7.3 กลมกลืน (fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จาก
การสัมภาษณ์คนท้องถิ่นที่เป็นชุดตัวอย่างในแต่ละชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา จึงปรับปรุงแบบจำาลอง
ด้วยการเพ่ิมความสมัพันธร์ะหว่างความแปรปรวนของค่าคลาดเคลือ่นจากการวดั (measurement 
error) ของตัวแปรภายนอกและภายใน พบว่า ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนทั้ง 6 ค่า มีค่าภายใต้
เงื่อนไขที่กำาหนด ดังแสดงในตารางที่ 7.13

ตารางท่� 7.13 ค่ัาสถิติท่�ใช�วดัำคัวามกิลมกิลืนิ (goodness of fit)
ค่าสถิุติท่ีใชว้ดั
ความกลมกลืน เกณฑ์ก์ารพิจารณา เชยีงคาน บ่อสวก

1. Chi-square (χ2) 
(ค่า p-value)

low χ2  and not sig. 115.105 (p = 0.101)

☑
110.480 (p = 0.165)

☑
2. χ2/df ≤ 2.00

(Tabachnick&
Fidell,2007)

≤ 3.00
(Kline, 2005)

1.187

☑
1.139

☑

3. RMSEA 
(90% confidence 
interval)

≤ 0.07
(Steiger, 2007)

0.031 (0.000, 0.050)

☑
0.027 (0.000, 0.049)

☑
4. SRMR ≤ 0.08

(Hu & Bentler, 1999)
0.042

☑
0.051
☑

5. Comparative Fit 
Index (CFI)

≥ 0.95
(Hu & Bentler, 1999)

0.993

☑
0.993
☑

6. Tucker Lewis Index 
(TLI)

≥ 0.95
(Hu & Bentler, 1999)

0.991

☑
0.991
☑

ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: RMSEA = root mean square error of approximation, SRMR = standardized root mean square residual

: ☑ หมายถึุง ผ่านเกณีฑ์ท่ี์กำาหนด และ ☒ หมายถึุง ไมผ่่านเกณีฑ์ท่ี์กำาหนด
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จากข้อมูลท่ีแสดงในตารางที่ 7.13 พบว่า ค่าไคสแควร์ (chi-square: χ2) ที่เป็น 

ค่าสถติสิำาหรบัทดสอบสมมตฐิานหลกัทีว่า่ covariance matrix ของขอ้มูลเชงิประจักษ ์(S) เทา่กบั 
covariance matrix ของแบบจำาลอง (Σ) [H0 : S = Σ] (Hair et al., 2010) มีค่า p-value ทีค่ำานวณได้ 
มากกว่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักดังกล่าว  
ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือกล่าวได้ว่า แบบจำาลองกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ขณะทีดั่ชนวีดัความกลมกลืนอีก 4 ตวั รวมทัง้ค่าสถติ ิchi-square ทีป่รบัด้วย degree of freedom  
มีค่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่แสดงให้เห็นว่า แบบจำาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

สำาหรับผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.10 ที่แสดงใน 
ตารางที ่7.14 พบวา่ ในกรณขีองชมุชนเชยีงคานไม่สามารถปฏิเสธสมมตฐิานหลักแตล่ะสมมตฐิานได้  
ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.10 หมายความว่า มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ 
คนทอ้งถิน่มีเฉพาะอิทธพิลทางอ้อมตอ่ความพึงพอใจตอ่คุณภาพชวีติและการสนบัสนนุการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น โดยมีการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง 
รบัผดิชอบ และการใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคมของคนทอ้งถิน่เป็นสองตวัแปรค่ันกลาง 
ที่สำาคัญในการส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรดังกล่าวไปยังความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตและการ
สนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น ขณะที่การรับรู้ถึงการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น
เป็นตัวแปรที่มีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบของคนท้องถิ่นโดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตเป็นตัวแปรคั่นกลางที่สำาคัญในการ
สง่ผา่นอิทธพิลจากตวัแปรทัง้สองไปยงัการสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของ
คนท้องถิ่น

ตารางท่� 7.14 ผู้ลกิารทดำสอบสมมติฐานิ
สมมติฐาน ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนบ่อสวก

H1 : PERT → PCRT ✓ ✓

H2 : PERT → SEN ✓ ✓

H3 : PCRT → SQL ✓ ✓

H4 : SEN → SQL ✓ ✓

H5 : PCRT → SRT ✓ ✓

H6 : SEN → SRT ✓ ⨉

H7 : SQL → SRT ⁕ ⁕

รวมสมมติฐานิท่�ย่อมรบั 7 6
หมายเหตุ: PERT ค่อ มุมมองต่อการท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบ, PCRT ค่อ การรบัรูถึุ้งการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบ, SEN ค่อ การใหค้วามสำาคัญ 
กับการมส่ีวนรว่มในสังคม, SQL ค่อ ความพึงพอใจต่อคณุีภัาพชวีติ และ SRT ค่อ การสนับสนุนการจดัการการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ

: ✓ หมายถึุง ยอมรบัสมมติฐานหลัก ณี ระดับนัยสำาคัญทางสถิุตท่ี 0.05 ส่วน ⁕ หมายถึุง ยอมรบัสมมติฐานหลัก ณี ระดับนัยสำาคัญทางสถิุติ
ท่ี 0.10 สำาหรบั ⨉ หมายถึุง ปฎิเสธีสมมติฐานหลัก ณี ระดับ นัยสำาคัญทางสถิุตท่ี 0.10
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สว่นในกรณขีองชมุชนบ่อสวก พบวา่ สามารถปฏเิสธสมมตฐิานหลักเพียงสมมตฐิาน

เดียว ณ ระดับนยัสำาคัญทางสถติท่ีิ 0.10 ได้แก ่สมมตฐิานที ่6 ทีเ่ป็นการทดสอบอิทธพิลทางตรงของ
ตวัแปรการใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคมทีมี่ตอ่การสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่ว 
ของคนทอ้งถิน่ (H6 : SEN → SRT) หมายความวา่ การใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคม
มีเฉพาะอิทธพิลทางอ้อมตอ่การสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่
โดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตเป็นตัวแปรคั่นกลางที่สำาคัญ

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสทิธิข์องการพยากรณ ์(squared multiple correlations: R2)  
พบวา่ ชดุตวัแปรในแบบจำาลองสามารถอธบิายตวัแปรตามภายในแบบจำาลองได้แตกตา่งกนัระหวา่ง
กรณีของชุมชนเชียงคานและบ่อสวก โดยในกรณีของชุมชนเชียงคาน ชุดตัวแปรในแบบจำาลอง 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ 
คนท้องถิ่นได้มากที่สุดถึงร้อยละ 50.7 รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ประมาณ
ร้อยละ 24.2 ส่วนการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการให้ความสำาคัญ
กับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่นเป็นสองตัวแปรตามที่ความคิดเห็นต่อมุมมองต่อ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นสามารถอธิบายความแปรปรวนได้น้อยที่สุดเพียง
ประมาณร้อยละ 5 (ดูรายละเอียดในภาพที่ 7.4) ซึ่งแตกต่างจากกรณีของชุมชนบ่อสวกที่ตัวแปร 
ดังกลา่วสามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรทัง้สองได้สงูถงึรอ้ยละ 29.5 และ 29.3 ตามลำาดับ  
ขณะที่ชุดตัวแปรในแบบจำาลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของการสนับสนุนการจัดการ 
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนท้องถิน่ได้นอ้ยทีส่ดุประมาณรอ้ยละ 19.0 สว่นความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นเป็นตัวแปรตามที่ชุดตัวแปรในแบบจำาลองสามารถอธิบาย 
ความแปรปรวนได้สูงสุดประมาณร้อยละ 36.3 (ดูรายละเอียดในภาพที่ 7.5)

จากผลการประมาณค่าสมัประสทิธิม์าตรฐานของแบบจำาลองความสมัพันธเ์ชงิสาเหตุ
ของปัจจยัทีอ่ธบิายการสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่ทัง้ในกรณี
ของชุมชนเชียงคาน และชุมชนบ่อสวก ด้วยวิธี MLR ที่แสดงในภาพที่ 7.4 และภาพที่ 7.5 พบว่า 

1) ในกรณีของชุมชนเชียงคาน ตัวแปรการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบของคนท้องถิ่นได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 3 ตัวแปร โดยได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
ตัวแปรการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมากที่สุด (มีขนาดอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ 0.448) รองลงมาได้แก่ การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพชีวิต โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.279 และ 0.145 ตามลำาดับ ส่วนกรณีของ
ชมุชนบอ่สวกพบวา่ การรบัรูถ้งึการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบยงัคงเป็นตวัแปรสำาคัญทีมี่
อิทธพิลทางตรงตอ่การสนบัสนนุการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่มากทีส่ดุ
เชน่เดียวกนั (มีขนาดอิทธพิลทางตรงเทา่กบั 0.302) รองลงมาได้แก ่ความพึงพอใจตอ่คุณภาพชวีติ 
ทีมี่ขนาดอิทธพิลทางตรงเทา่กบั 0.192 สว่นการใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคมเป็นตวัแปร 
ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น 
อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
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ภาพท่� 7.4 ค่ัาสัมประสิทธุิ�มาตรฐานิของแบบจำาลองคัวามสัมพันิธุเ์ชงิสาเหตุของปัจจยั่ท่�อธุบิาย่
กิารสนัิบสนุินิกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของคันิท�องถิ�นิในิชมุชนิเชย่่งคัานิ

ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: χ2

 = 115.105 (p-value = 0.101); χ2
/df = 1.187, root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.031; standardized root 

mean square residual (SRMR) = 0.042; comparative fit index (CFI) = 0.993; Tucker-Lewis index (TLI) = 0.991 **, * แสดงระดบันัยสำาคัญ 
ทางสถิุติท่ี 0.05 และ 0.10 ตามลำาดับ

ภาพท่� 7.5 ค่ัาสัมประสิทธุิ�มาตรฐานิของแบบจำาลองคัวามสัมพันิธุเ์ชงิสาเหตุของปัจจยั่ท่�อธุบิาย่
กิารสนัิบสนุินิกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของคันิท�องถิ�นิในิชมุชนิบอ่สวกิ

ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: χ2

 = 110.480 (p-value = 0.165); χ2
/df = 1.139, root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.027; standardized root 

mean square residual (SRMR) = 0.051; comparative fit index (CFI) = 0.993; Tucker-Lewis index (TLI) = 0.991; **, * แสดงระดับนัยสำาคัญ 
ทางสถิุติท่ี 0.05 และ 0.10 ตามลำาดับ ส่วน ns = ไมม่นัียสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.10
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2) ตัวแปรความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 2 ตัวแปร  

โดยท้ังในกรณีของชุมชนเชียงคานและชุมชนบ่อสวกต่างให้ผลลัพธ์ท่ีสอดคล้องกันว่า การให้ความสำาคัญ 
กับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่นเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจต่อ
คุณภาพชวีติของคนทอ้งถิน่มากกวา่การรบัรูถ้งึการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ (ในชมุชน)  
ของคนท้องถิ่น โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.350 และ 0.216 ตามลำาดับ สำาหรับกรณี
ชุมชนเชียงคาน และมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.361 และ 0.310 ตามลำาดับ สำาหรับกรณี
ชมุชนบอ่สวก และเป็นทีน่า่สงัเกตวา่ กรณขีองชมุชนเชยีงคานตวัแปรทัง้สองจะมีขนาดของอิทธพิล
ทางตรงที่แตกต่างกันมากกว่ากรณีของชุมชนบ่อสวก

3) ตัวแปรมุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นเป็นตัวแปรเดียว
ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น และการรับรู้ 
ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น โดยมีความแตกต่าง
ของขนาดอิทธิพลท่ีแตกต่างกันระหว่างชุมชนเชียงคานและชุมชนบ่อสวก กล่าวคือ ในกรณีของ
ชุมชนเชียงคาน มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่นมากกว่าการการรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของคนท้องถิ่น (มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.233 
และ 0.224 ตามลำาดับ) ส่วนในกรณีของชุมชนบ่อสวก มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของคนทอ้งถิน่มีอิทธพิลทางตรงตอ่การรบัรูถ้งึการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ (ในชมุชน) 
ของคนทอ้งถิน่มากกวา่การใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคมของคนทอ้งถิน่เพียงเลก็นอ้ย 
(มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.543 และ 0.541 ตามลำาดับ)

ตารางที่ 7.15 เป็นผลการประมาณค่าขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ
อิทธพิลรวมทีต่วัแปรในแบบจำาลองมีตอ่ความพึงพอใจตอ่คุณภาพชวีติ และการสนบัสนนุการจัดการ
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่ ซ่ึงพบวา่ ตวัแปรในแบบจำาลองทัง้หมดมีทศิทางของ
อิทธพิลในทศิทางบวก หมายความวา่ การเปลีย่นแปลงทีดี่ขึน้ของตวัแปรเหล่านี ้เชน่ การทีค่นทอ้งถิน่ 
มีมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบดีขึ้น การให้ข้อมูลจนทำาให้คนท้องถิ่นรับรู้เกี่ยวกับ 
การจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน และการกระตุ้นให้คนท้องถ่ินให้ความสำาคัญ 
กับการมีส่วนร่วมในสังคมมากข้ึน ต่างก็มีผลทำาให้คนท้องถ่ินมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน  
และยังทำาให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นด้วย 
ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตก็มีผลทำาให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
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ตารางท่� 7.15 ขนิาดำของอทิธุพิลท่�ตัวแปรต่างๆ ม่ผู้ลต่อคัวามพึงพอใจต่อคัุณีภาพช่วติและ 
กิารสนัิบสนุินิกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของคันิท�องถิ�นิ

ตัวแปร
ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนบ่อสวก

DE IE TE DE IE TE
คัวามพึงพอใจต่อคัณุีภาพชว่ติ
1. มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ - 0.130** 0.130** - 0.439** 0.439**
2. การรบัรูถึุ้งการจดัการการท่องเท่ียวอยา่ง

รบัผิดชอบ 0.216** - 0.216** 0.201** - 0.201**

3. การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมใน
สังคม 0.350** - 0.350** 0.397** - 0.397**

ค่ัาสัมประสิทธุิ�ของกิารพย่ากิรณี ์(R2) 0.242 0.363
กิารสนัิบสนุินิกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่าง
รบัผิู้ดำชอบ
1. มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ - 0.184** 0.184** - 0.176** 0.176**
2. การรบัรูถึุ้งการจดัการการท่องเท่ียวอยา่ง

รบัผิดชอบ 0.448** 0.031ns 0.479** 0.146** 0.024* 0.122**

3. การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมใน
สังคม 0.279** 0.051ns 0.330** 0.001ns 0.047ns 0.048ns

4. ความพึงพอใจต่อคณุีภัาพชวีติ 0.145* - 0.145* 0.119* - 0.119*

ค่ัาสัมประสิทธุิ�ของกิารพย่ากิรณี ์(R2) 0.507 0.190
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: DE ค่อ อทิธีพิลทางตรง, IE ค่อ อทิธีพิลทางออ้ม และ TE ค่อ อทิธีพิลรวม

: **, * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และ 0.10 ตามลำาดับ ส่วน ns = ไมม่นัียสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.10

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขนาดอิทธิพล พบว่า ชุดตัวแปรในแบบจำาลองของทั้งสอง 
กรณีศึกษามีลำาดับของขนาดอิทธิพลรวมแตกต่างกัน โดยในกรณีของชุมชนเชียงคาน การให้ความสำาคัญ 
กับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่นเป็นตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพลรวมต่อความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถ่ินมากท่ีสุด (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.350) ซ่ึงสูงกว่าขนาดอิทธิพลรวม 
ของตัวแปรมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น และการรับรู้ถึงการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นประมาณ 2.7 และ 1.6 เท่า ตามลำาดับ ขณะที่ 
การสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่จะได้รบัอิทธพิลรวมจากการที ่
คนท้องถิ่นรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นมากที่สุด (มีขนาดอิทธิพล
รวมเท่ากับ 0.479) ซึ่งสูงกว่าตัวแปรการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น  
และมุมมองตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่ประมาณ 2.6 และ 1.5 เทา่ ตามลำาดับ  
และยังสูงกว่าความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นที่มีเฉพาะอิทธิพลทางตรงต่อ 
การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นถึง 3.3 เท่า (ดูรายละเอียด
ในตารางที่ 7.15 คอลัมน์ชุมชนเชียงคาน)
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ส่วนในกรณีของชุมชนบ่อสวก พบว่า มุมมองของคนท้องถิ่นต่อการท่องเที่ยว 

อย่างรับผิดชอบซ่ึงมีเฉพาะขนาดอิทธิพลทางอ้อมเท่านั้น เป็นตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพลรวมต่อ 
ความพึงพอใจตอ่คุณภาพชวิีตของคนทอ้งถิน่มากทีส่ดุ (มีขนาดอิทธพิลรวมเทา่กบั 0.439) ซึง่สงูกวา่ 
ขนาดอิทธิพลรวมของตัวแปรการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของคนท้องถิ่น  
และการรบัรูถ้งึการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่ประมาณ 2.2 และ 1.0 เทา่  
ตามลำาดับ ขณะที่การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นจะได้รับ 
อิทธิพลรวมจากตัวแปรมุมมองของคนท้องถ่ินต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน  
โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.176 ซ่ึงสูงกว่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรการรับรู้ถึงการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น และความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น
ประมาณ 1.4 และ 1.5 เทา่ ตามลำาดับ สำาหรบัตวัแปรการใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคม 
ของคนท้องถิ่นเป็นตัวแปรเดียวที่มีทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อ 
การสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่อยา่งไม่มีนยัสำาคัญทางสถติ ิ
ที่ 0.10 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 7.15 คอลัมน์ชุมชนบ่อสวก)

ผลลัพธดั์งกล่าวแสดงใหเ้หน็วา่ ชมุชนทีเ่ป็นกรณศีกึษาทัง้สองกรณ ีซึง่มีลักษณะเฉพาะ 
ที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น และการสนับสนุนการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การที่คนท้องถิ่น 
ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคม 
เป็นปัจจัยสำาคัญทีมี่อิทธพิลตอ่ความพึงพอใจตอ่คุณภาพชวีติของคนทอ้งถิน่ สำาหรบัการกระตุน้ให้
คนทอ้งถิน่สนบัสนนุการจัดการการท่องเท่ียวอยา่งรบัผดิชอบในทอ้งถิน่ตนเองควรใหค้วามสำาคัญ 
กับการให้ข้อมูลกับคนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่น 
โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

7.4 ผู้ลกิารวเิคัราะหปั์จจยั่ท่�มอ่ทิธุพิลต่อคัวามพึงพอใจในิชว่ติ
ของคันิท�องถิ�นิ

จากแบบจำาลองปัจจัยที่อธิบายความพึงพอใจในชีวิตที่เป็นสมการ reduced form  
ทีน่ำาเสนอในบทที ่1 ถกูนำามาเป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการกำาหนดชดุตวัแปรทีค่าดวา่จะใชพั้ฒนา
แบบจำาลองสำาหรบัในการศกึษาสว่นนี ้ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดและคำาอธบิายตวัแปรแตล่ะตวั
ได้พอสังเขป ดังแสดงในตารางที่ 7.16
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ตารางท่� 7.16 ตัวแปรท่�คัาดำวา่จะใช�ในิแบบจำาลองปัจจยั่ท่�มอ่ทิธุพิลต่อคัวามพึงพอใจในิชว่ติของ
คันิท�องถิ�นิ

ตัวแปร สัญลักษณ์ คำาอธบิายตัวแปร
ความพึงพอใจในชวีติ LS ระดับคะแนนการประเมนิความพึงพอใจในชวีติ พ.ศึ. 2562

(1 ค่อ พึงพอใจน้อยท่ีสุด และ 5 ค่อ พึงพอใจมากท่ีสุด)
รายได้ต่อเด่อน (บาท/คน/เด่อน) Inc เป็นค่ากลางของระดับรายได้เฉลี่ยต่อเด่อนก่อนหักภัาษี  

แบ่งเป็น 10 ช่วงระดับรายได้ โดยมีช่วงห่างในแต่ละช่วง 
5,000 บาท ส่วนกรณีีท่ีมรีายได้ตำากวา่ 10,000 บาท หรอ่
สูงกวา่ 50,000 บาท ใชร้ายได้ท่ีระบุมา

อายุ (ป)ี Age อายุ

เพศึ Gen เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = เพศึหญิง, 0 = อ่น่ๆ

การศึึกษา (ป)ี Edu จำานวนปท่ีีได้รบัการศึึกษา

อาชพีขา้ราชการ/พนักงานของรฐั/
รฐัวสิาหกิจ

DOCC1 เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = ขา้ราชการ/พนักงานของรฐั/
รฐัวสิาหกิจ, 0 = อ่น่ๆ

อาชพีพนักงานบรษัิทเอกชน/โรงงาน DOCC2 เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกำาหนดให้ 1 = พนักงานบริษัทเอกชน/
โรงงาน, 0 = อ่น่ๆ

อาชพีนักธีรุกิจ DOCC3 เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = นักธีรุกิจ, 0 = อ่น่ๆ

ประกอบอาชพีท่ีเกีย่วขอ้งกับ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน

DOCCT เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = ประกอบอาชพีท่ีเกีย่วขอ้งกับ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน พ.ศึ. 2562, 0 = อ่น่ๆ

มส่ีวนรว่มในการจดัการ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน

DPTM เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกำาหนดให้ 1 = มีส่วนร่วมในการจัดการ 
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน พ.ศึ. 2562, 0 = อ่น่ๆ

จำานวนการมส่ีวนรว่มในการจดัการ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน (ครัง้/ป)ี

NPTM จำานวนครัง้ในการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว 
ในท้องถ่ิุน พ.ศึ. 2562

เขา้รว่มกิจกรรมท่ีเกีย่วขอ้งกับ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน

DPAT เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกำาหนดให้ 1 = มีการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
เกีย่วขอ้งกับการท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน พ.ศึ. 2562, 0 = อ่น่ๆ

จำานวนการเขา้รว่มกิจกรรม
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน

NPAT จำานวนครัง้ในการเขา้รว่มกิจกรรมท่ีเกีย่วขอ้งกับ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน พ.ศึ. 2562

รบัรูถึุ้งการดำาเนินงานของการท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบในท้องถ่ิุนสูงกวา่คนทัว่ไป

DPCRT1 เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = มกีารรบัรูถึุ้งการดำาเนินงาน 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถ่ิุนสูงกว่าค่าเฉลี่ย,  
0 = อ่น่ๆ

รบัรูถึุ้งการดแูลแหล่งท่องเท่ียวอย่าง
รบัผิดชอบในท้องถ่ิุนสูงกวา่คนทัว่ไป

DPCRT2 เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกำาหนดให้ 1 = มีการรับรู้ถึุงการดูแล
แหล่งท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบในท้องถ่ิุนสูงกวา่ค่าเฉลี่ย,  
0 = อ่น่ๆ

รบัรูถึุ้งการเปดิโอกาสใหค้นในชมุชนมี
ส่วนรว่มกับการจดัการการท่องเท่ียวอย่าง
รบัผิดชอบในท้องถ่ิุนสูงกวา่คนทัว่ไป

DPCRT3 เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = มกีารรบัรูถึุ้งการเปดิโอกาสให้
คนในชมุชนมส่ีวนรว่มกับการจดัการการท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน
สูงกวา่ค่าเฉลีย่, 0 = อ่น่ๆ

มคีวามกระต่อรอ่รน้ท่ีจะชว่ยเหล่อสังคม
สูงกวา่คนทัว่ไป

DSEN1 เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกำาหนดให้ 1 = มีความกระต่อร่อร้นท่ีจะ 
ชว่ยเหล่อสังคมสูงกวา่ค่าเฉลีย่, 0 = อ่น่ๆ

มคีวามสนใจต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคมสูงกวา่
คนทัว่ไป

DSEN2 เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = มคีวามสนใจต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้นใน
สังคมสูงกวา่ค่าเฉลีย่, 0 = อ่น่ๆ
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ตารางท่� 7.16 (ต่อ)

ตัวแปร สัญลักษณ์ คำาอธบิายตัวแปร
มคีวามหว่งใยต่อผู้อ่น่ในสังคมสูงกวา่
คนทัว่ไป

DSEN3 เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = มคีวามหว่งใยต่อผู้อ่น่ในสังคม
สูงกวา่ค่าเฉลีย่, 0 = อ่น่ๆ

ยนิดีใหค้วามรว่มมอ่และปฏิิบติัตามขอ้ตกลง
ของชมุชนสูงกวา่คนทัว่ไป

DSRT1 เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้ 1 = มคีวามยินดีใหค้วามรว่มม่อ
และปฏิิบติัตามขอ้ตกลงของชมุชนสูงกวา่ค่าเฉลีย่, 0 = อ่น่ๆ

ยินดีเขา้รว่มการประชมุและกิจกรรมท่ี
เกีย่วกับการท่องเท่ียวสูงกวา่คนทัว่ไป

DSRT2 เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = มคีวามยนิดีเขา้รว่มการประชมุ 
และกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวสูงกว่าค่าเฉลี่ย,  
0 = อ่น่ๆ

ยินดีใหค้วามชว่ยเหล่อแนะนำานักท่องเท่ียว
สูงกวา่คนทัว่ไป

DSRT3 เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = มคีวามยนิดีใหค้วามชว่ยเหล่อ
แนะนำานักท่องเท่ียวสูงกวา่ค่าเฉลีย่, 0 = อ่น่ๆ

ยนิดีสนับสนุนและส่งเสรมิการใชผ้ลิตภััณีฑ์์
ท้องถ่ิุนสูงกวา่คนทัว่ไป

DSRT4 เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกำาหนดให้ 1 = มีความยินดีสนับสนุนและ
ส่งเสรมิการใชผ้ลิตภััณีฑ์ท้์องถ่ิุนสูงกวา่ค่าเฉลีย่, 0 = อ่น่ๆ

ตารางท่ี 7.17 เป็นค่าสถิติพรรณาของตัวแปรท่ีคาดว่าจะใช้ในการพัฒนาแบบจำาลอง 
ซ่ึงมีจำานวนตัวอย่างรวมท้ังหมด 344 ตัวอย่าง แบ่งเป็นตัวอย่างท่ีเป็นกรณีของชุมชนเชียงคาน  
174 ตัวอย่าง และชุมชนบ่อสวก 170 ตัวอย่าง โดยตัวแปรท่ีเป็นข้อมูลต่อเน่ืองท้ังหมดมีการแจกแจง 
แบบปกติอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนตัวแปรหุ่นท่ีเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่
เก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถ่ินมีการแจกแจงสัดส่วนท่ีสามารถใช้ในการ
พัฒนาแบบจำาลองได้ โดยในภาพรวมของชุดตัวอย่างท้ังหมดพบว่า คนท้องถ่ินมีความพึงพอใจในชีวิต 
เฉล่ียประมาณ 3.20 (พึงพอใจมาก) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,600 บาท/เดือน มีการศึกษา 
อย่างน้อยระดับมัธยมศึกษา และมีการประกอบอาชีพหรือมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว 
ในท้องถ่ินเพียงส่วนน้อยเท่าน้ัน (ประมาณร้อยละ 27 และ 16 ตามลำาดับ) แต่กว่าร้อยละ 73 จะเข้าร่วม 
กิจกรรมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ท้ังน้ี ตัวอย่างมากกว่าคร่ึงหน่ึงจะมีการรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ มีการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และการสนับสนุน 
การจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบสูงกว่าคนท่ัวไป (พิจารณาเทียบกับค่าเฉล่ียของตัวอย่าง) 

ตารางท่�  7.17 ค่ัาสถิติพรรณีาของตัวแปรท่�คัาดำว่าจะใช�ในิแบบจำาลองปัจจัย่ท่�อธุิบาย่ 
คัวามพึงพอใจในิชว่ติของคันิท�องถิ�นิ

n = 344 (เชยีงคาน n = 174, บอ่สวก n = 170)
ตัวแปร สัญลักษณ์ ค่าตำาสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย S.D. Jarque-Bera

ความพึงพอใจในชวีติ LS 1 5 3.20 1.36 23.02*

รายได้ต่อเด่อน (บาท/คน/เด่อน) Inc 1,000 100,000 15,610 11,218 > 1,000*

อายุ (ป)ี Age 18 65 46 11.96 25.5*

เพศึ Gen 0 1 0 = 54.76%, 1 = 45.24%

การศึึกษา (ป)ี Edu 6 18 12 3.99 27.76*
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ตารางท่� 7.17 (ต่อ)

n = 344 (เชยีงคาน n = 174, บอ่สวก n = 170)
ตัวแปร สัญลักษณ์ ค่าตำาสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย S.D. Jarque-Bera

อาชพีขา้ราชการ/พนักงานของรฐั/
รฐัวสิาหกิจ DOCC1 0 1 0 = 84.58%, 1 = 15.42%

อาชพีพนักงานบรษัิทเอกชน/โรงงาน DOCC2 0 1 0 = 94.86%, 1 = 5.14%

อาชพีนักธีรุกิจ DOCC3 0 1 0 = 68.89%, 1 = 31.11%

ประกอบอาชพีท่ีเกีย่วขอ้งกับ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน DOCCT 0 1 0 = 72.75%, 1 = 27.25%

มส่ีวนรว่มในการจดัการ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน DPTM 0 1 0 = 83.80%, 1 = 16.20 %

จำานวนการมส่ีวนรว่มในการจดัการ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน (ครัง้/ป)ี NPTM 0 15 1 1.82 > 1,000*

เขา้รว่มกิจกรรมท่ีเกีย่วขอ้งกับ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน DPAT 0 1 0 =  26.74%, 1 = 73.26%

จำานวนการเขา้รว่มกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน NPAT 0 12 2 2.13 > 1,000*

รบัรูถึุ้งการดำาเนินงานของ
การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ
ในท้องถ่ิุนสูงกวา่คนทัว่ไป

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

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

รบัรูถึุ้งการเปดิโอกาสใหค้นในชมุชน
มส่ีวนรว่มกับการจดัการ
การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ
ในท้องถ่ิุนสูงกวา่คนทัว่ไป

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

มคีวามกระต่อรอ่รน้ท่ีจะชว่ยเหล่อ
สังคมสูงกวา่คนทัว่ไป DSEN1 0 1 0 = 48.84%, 1 = 51.16%

มคีวามสนใจต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม
สูงกวา่คนทัว่ไป DSEN2 0 1 0 = 42.93%, 1 = 57.07%

มคีวามหว่งใยต่อผู้อ่น่ในสังคม
สูงกวา่คนทัว่ไป DSEN3 0 1 0 = 47.81%, 1 = 52.19%

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

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

ยินดีใหค้วามชว่ยเหล่อแนะนำา
นักท่องเท่ียวสูงกวา่คนทัว่ไป DSRT3 0 1 0 = 48.07%, 1 = 51.93%

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

ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05
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เน่ืองจาก ตัวแปรตามในแบบจำาลองเป็นตัวแปรท่ีมีมาตรวัดแบบเรียงลำาดับ (orinal scale)  

ที่มีระดับคะแนนระหว่าง 1-5 ดังนั้นเพ่ือให้แบบจำาลองที่พัฒนามีความเหมาะสมกับคุณลักษณะ
ของตัวแปรตาม จึงได้พัฒนาแบบจำาลองในเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 3 แบบจำาลอง 
ประกอบด้วย tobit model, order probit model และ order logit model ซึ่งจากการพิจารณา
ค่าสถิติการตัดสินใจที่แสดงในตารางที่ 7.18 พบว่า แบบจำาลอง order logit เป็นแบบจำาลองที่มี
ค่าสถติกิารตดัสนิใจในภาพรวมทีดี่ทีส่ดุ หมายความวา่ แบบจำาลอง order logit มีความเหมาะสม 
และกลมกลืน (fit) กับข้อมูลที่นำามาใช้ในการพัฒนาแบบจำาลองมากที่สุด โดยตัวแปรตาม  
(ความพึงพอใจในชีวิต) มีมาตรวัดแบบเรียงลำาดับในลักษณะของการแจกแจงแบบโลจิสติกส์  
(logistic distribution) ดังนั้น จึงเลือกแบบจำาลองดังกล่าวมาใช้ในการศึกษา

ตารางท่� 7.18 ค่ัาสถิติกิารตัดำสินิใจสำาหรบัพิจารณีาเลือกิแบบจำาลองท่�เหมาะสม

ค่าสถิุติ เกณฑ์์
การตัดสินใจ Tobit model Order probit 

model
Order logit 

model
Log-likelihood ยิง่น้อยยิง่ดี -510.175 -457.257 -455.515

Pseudo R2 ยิง่มากยิง่ดี 0.144 0.164 0.167

AIC ยิง่น้อยยิง่ดี 1,066.350 954.513 961.030
BIC ยิง่น้อยยิง่ดี 1,154.684 1,060.529 1,057.046
Prediction accuracy ยิง่มากยิง่ดี - 38% 40%
ท่ีมา: จากการคำานวณี

แบบจำาลอง order logit ถกูประยกุตใ์ชว้เิคราะหส์มัพันธร์ะหวา่งปัจจัยตา่งๆ ทีมี่อิทธพิล 
ต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถิ่น โดยการประมาณสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันความน่าจะเป็น 
(probability functoin) ด้วยวธิภีาวะความนา่จะเป็นสงูสดุ (maximum likelihood estimates: MLE)  
ซึ่งผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงในตารางที่ 7.19 พบว่า สามารถละตัวแปรอิสระบางตัว
ออกจากแบบจำาลองได้ (ดูผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ได้ในคอลัมน์ unrestircted) จึงทดสอบ
ด้วย Wald test ภายใต้สมมติฐานหลักที่ว่า

H0 : αAge = 0, αGen = 0, αEdu = 0, αDOCC1 = 0, αDOCC3 = 0, 
αDOCCT = 0, αNPTM = 0, αNPAT = 0, αDPCRT1 = 0, αDPCRT3 = 0, 
αDSEN1 = 0, αDSEN2 = 0, αDSRT1 = 0, αDSRT2 = 0, αDSRT3 = 0

 
จากการทดสอบสมมตฐิานหลักขา้งตน้พบวา่ ค่า chi-squared (แถวนอน Wald test)  

มีค่า p-value ต่ำากว่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.10 จึงยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า ชุดของ 
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ค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวมีค่าเท่ากับศูนย์ ดังนั้นจึงประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจำาลองใหม่ 
โดยละท้ิงตัวแปรอิสระตามสมมติฐานหลักข้างต้น (เรียกว่าแบบจำาลอง restricted) แบบจำาลอง restricted  
มีค่าสถิติการตัดสินใจที่แตกต่างจากแบบจำาลอง unrestircted เล็กน้อย โดยมีค่า Pseudo R2  
และความแม่นยำาในการพยากรณล์ดลงเล็กนอ้ยอยา่งไม่มีนยัสำาคัญ และตวัแปรอิสระในแบบจำาลอง
ยังคงมีทิศทางความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน 

โดยการท่ีคนทอ้งถิน่มีสว่นรว่มในการจัดการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ มีการรบัรูถ้งึการดูแล 
แหล่งทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบในทอ้งถิน่สงูกวา่คนทัว่ไป มีการรบัรูถ้งึการเปิดโอกาสใหค้นในชมุชน 
มีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป มีความห่วงใย 
ต่อผู้อ่ืนในสังคมสูงกว่าคนท่ัวไป และมีความยินดีในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ท้องถิ่นสูงกว่าคนท่ัวไป ยังคงเป็นชุดตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนท้องถิ่น
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 7.19)

ตารางท่� 7.19 ค่ัาสัมประสิทธุิ�ของแบบจำาลองปัจจยั่ท่�ม่อทิธุพิลต่อคัวามพึงพอใจในิชว่ติของ 
คันิท�องถิ�นิ

ตัวแปร สัญลักษณ์
ของตัวแปร

Unrestricted Restricted
coefficients t-statistic coefficients t-statistic

รายได้ต่อเด่อน (บาท/คน/เด่อน) β 1.026 4.514*** 0.960 5.419***

อายุ (ป)ี αAge -0.001 -0.083 - -

เพศึ αGen -0.097 -0.459 - -

การศึึกษา (ป)ี αEdu -0.016 -0.405 - -

อาชพีขา้ราชการ/พนักงานของรฐั/
รฐัวสิาหกิจ αDOCC1 -0.113 -0.298 - -

อาชพีพนักงานบรษัิทเอกชน/โรงงาน αDOCC2 -0.848 -2.030** -0.872 -2.450**

อาชพีนักธีรุกิจ αDOCC3 0.130 0.481 - -

ประกอบอาชพีท่ีเกีย่วขอ้งกับ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน αDOCCT -0.391 -1.217 - -

มส่ีวนรว่มในการจดัการ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน αDPTM 1.484 2.753*** 1.199 3.357***

จำานวนการมส่ีวนรว่มในการจดัการ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน (ครัง้/ป)ี αNPTM 0.008 0.050 - -

เขา้รว่มกิจกรรมท่ีเกีย่วขอ้งกับ
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน αDPAT 0.140 0.488 - -

จำานวนการเขา้รว่มกิจกรรม
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน (ครัง้/ป)ี αNPAT -0.078 -1.048 - -
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ตารางท่� 7.19 (ต่อ)

ตัวแปร สัญลักษณ์
ของตัวแปร

Unrestricted Restricted
coefficients t-statistic coefficients t-statistic

รบัรูถึุ้งการดำาเนินงานของ
การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบในท้องถ่ิุน
สูงกวา่คนทัว่ไป

αDPCRT1 -0.069 -0.176 - -

รบัรูถึุ้งการดแูลแหล่งท่องเท่ียวอย่าง
รบัผิดชอบในท้องถ่ิุนสูงกวา่คนทัว่ไป αDPCRT2 0.794 2.113** 0.721 2.803***

รบัรูถึุ้งการเปดิโอกาสใหค้นในชมุชน
มส่ีวนรว่มกับการจดัการการท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบในท้องถ่ิุนสูงกวา่
คนทัว่ไป

αDPCRT3 0.730 2.270** 0.746 2.671***

มคีวามกระต่อรอ่รน้ท่ีจะชว่ยเหล่อสังคม
สูงกวา่คนทัว่ไป αDSEN1 0.312 1.010 - -

มคีวามสนใจต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม
สูงกวา่คนทัว่ไป αDSEN2 0.154 0.548 - -

มคีวามหว่งใยต่อผู้อ่น่ในสังคมสูงกวา่
คนทัว่ไป αDSEN3 0.460 1.491 0.647 2.577**

ยินดีใหค้วามรว่มมอ่และปฏิิบติัตาม
ขอ้ตกลงของชมุชนสูงกวา่คนทัว่ไป αDSRT1 -0.075 -0.306 - -

ยินดีเขา้รว่มการประชมุและกิจกรรมท่ี
เกีย่วกับการท่องเท่ียวสูงกวา่คนทัว่ไป αDSRT2 0.324 1.094 - -

ยินดีใหค้วามชว่ยเหล่อแนะนำา
นักท่องเท่ียวสูงกวา่คนทัว่ไป αDSRT3 -0.284 -0.712 - -

ยินดีสนับสนุนและส่งเสรมิการใช้
ผลิตภััณีฑ์ท้์องถ่ิุนสูงกวา่คนทัว่ไป αDSRT4 0.645 1.797* 0.606 2.658***

Thresholds 1 τ1 8.858 4.643*** 8.468 5.109***

Thresholds 2 τ2 10.004 5.229*** 9.604 5.771***

Thresholds 3 τ3 11.490 5.932*** 11.061 6.546***

Thresholds 4 τ4 12.966 6.550*** 12.504 7.237***

Log-likelihood -454.560 -458.706
AIC (Akaike information criterion) 961.120 939.413

Pseudo R2 0.169 0.161

Prediction accuracy 39% 38%

Wald test 9.96
(p-value = 0.822) -

จำานวนตัวอย่าง 344 (n1 = 15.99%, n2 = 14.53%, n3 = 23.26%, n4 = 22.67%, 
n5 = 23.55%

ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: ***, **, * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลำาดับ
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ตารางที่ 7.20 เป็นผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของทั้งกรณีชุมชนเชียงคาน 

และชุมชนบ่อสวก พบว่า แบบจำาลองในกรณีชุมชนเชียงคานมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ 
แสดงให้เห็นว่า แบบจำาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่า และมีค่า Pseudu R2  
สูงกว่าเล็กน้อย รวมทั้งยังสามารถทำานายได้แม่นยำากว่าเล็กน้อย (แม่นยำากว่าประมาณ 3%) 
อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิทธิ์ท่ีประมาณได้ยังคงมีทิศทางความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่าง
ในกรณีชุมชนเชียงคานและชุมชนบ่อสวก แต่มีขนาดของค่าสัมประสิทธิ์ที่แตกต่างกัน โดยในกรณี
ของชุมชนเชียงคาน พบว่า การที่คนท้องถิ่นรับรู้ถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับ 
การจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถ่ินสูงกว่าคนท่ัวไปมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต 
อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี 0.10 สำาหรับในกรณีของชุมชนบ่อสวกพบว่า การท่ีคนท้องถ่ินมีส่วนร่วม 
ในการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน มีความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมสูงกว่าคนท่ัวไป และมีความยินดี 
ในการสนบัสนนุและสง่เสรมิการใชผ้ลิตภัณฑท์อ้งถิน่สงูกวา่คนทัว่ไป เป็นชดุตวัแปรทีมี่อิทธพิลตอ่
ความพึงพอใจในชีวิตอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.10

เม่ือนำาค่า marginal effect ทีป่ระมาณค่าได้ (เฉพาะทีมี่อิทธพิลตอ่ความพึงพอใจในชวีติ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10) ไปประเมินราคาเงา (shadow price) ภายใต้แนวคิด life 
satisfaction approch (LSA) ดังที่แสดงในตารางที่ 7.21 ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจผลการประเมิน
ดังกล่าวจึงขอยกตัวอย่างในกรณีของชุมชนเชียงคาน ซึ่งจากผลการประเมินราคาเงาพบว่า การที่ 
คนท้องถิ่นคนหนึ่งไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต้องการการชดเชยด้วย 
รายได้ประมาณ 10,300 บาท/คน/เดือน เพ่ือใหค้วามพึงพอใจในชวีติของคนทอ้งถิน่คนนัน้ เทา่กบั
คนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น หรืออาจกล่าวได้ว่า ราคาเงาของ 
การท่ีคนท้องถ่ินของชุมชนเชียงคานได้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถ่ินมีค่าประมาณ  
10,300 บาท/คน/เดือน ซึ่งจากการสำารวจพบว่า พ.ศ. 2562 ผู้ตอบประมาณร้อยละ 20 มีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมประมาณ 4 ครั้ง/ปี

ผลการประเมินราคาเงาในตารางที่ 7.21 แสดงให้เห็นว่า การจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบในชุมชนเชียงคานและชุมชนบ่อสวกมีราคาเงาที่แตกต่างกันตามผลที่ทำาให้ 
คนท้องถิ่นของทั้งสองชุมชนมีความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมขึ้นแตกต่างกัน โดยในกรณีของชุมชน
เชียงคาน พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของคนท้องถิ่น ความยินดี
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป ความห่วงใยที่มีต่อผู้อ่ืน 
ในสังคมสูงกว่าคนทั่วไป และการรับรู้ถึงการดูแลแหล่งท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่น 
สูงกว่าคนทั่วไป มีราคาเงาประมาณ 10,300 9,800 9,600 และ 8,500 บาท/คน/เดือน ตามลำาดับ  
สว่นในกรณขีองชมุชนบอ่สวกพบวา่ การทีค่นทอ้งถิน่รบัรูถ้งึการเปิดโอกาสใหค้นในชมุชนมีสว่นรว่ม 
กับการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไป และการรับรู้ถึงการดูแล
แหล่งท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นสูงกว่าคนทั่วไปมีราคาเงาประมาณ 11,800 และ  
9,200 บาท/คน/เดือน ตามลำาดับ 
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ตารางท่� 7.20 ค่ัาสัมประสิทธุิ�ของแบบจำาลองปัจจยั่ท่�ม่อทิธุพิลต่อคัวามพึงพอใจในิชว่ติของ 
คันิท�องถิ�นิในิ 2 ชมุชนิ

ตัวแปร สัญลักษณ์
ของตัวแปร

เชยีงคาน บ่อสวก
coefficients t-statistic coefficients t-statistic

รายได้ต่อเด่อน (บาท/คน/เด่อน) β 1.053 3.496*** 1.014 3.854***

อาชพีพนักงานบรษัิทเอกชน/โรงงาน αDOCC2 -1.079 -2.203** -0.610 -0.926

มส่ีวนรว่มในการจดัการการท่องเท่ียว
ในท้องถ่ิุน αDPTM 1.566 3.206*** 0.886 1.627

รบัรูถึุ้งการดแูลแหล่งท่องเท่ียวอย่าง
รบัผิดชอบในท้องถ่ิุนสูงกวา่คนทัว่ไป αDPCRT2 0.734 2.143** 0.831 2.340***

รบัรูถึุ้งการเปดิโอกาสใหค้นในชมุชนมี
ส่วนรว่มกับการจดัการการท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบในท้องถ่ิุนสูงกวา่
คนทัว่ไป

αDPCRT3 0.123 0.332 1.278 3.637***

มคีวามหว่งใยต่อผู้อ่น่ในสังคมสูงกวา่
คนทัว่ไป αDSEN3 0.956 2.602** 0.402 1.161

ยินดีสนับสนุนและส่งเสรมิการใช้
ผลิตภััณีฑ์ท้์องถ่ิุนสูงกวา่คนทัว่ไป αDSRT4 0.994 2.939*** 0.1004 0.312

Thresholds 1 τ1 11.614 3.663*** 9.084 3.861***

Thresholds 2 τ2 13.347 3.668*** 9.765 4.113***

H0: τ2 > τ1 μ1 1.733 9.155*** 0.613 4.256***

Thresholds 3 τ3 14.884 3.726*** 11.240 4.684***

H0: τ3 > τ1 μ3 3.270 18.031*** 2.156 12.096***

Thresholds 4 τ4 16.107 3.764*** 12.968 5.223***

H0: τ4 > τ1 μ4 4.493 19.911*** 3.885 16.162***

Log-likelihood -223.975 -220.628
AIC (Akaike information criterion) 469.942 463.256

Pseudo R2 0.175 0.166

Prediction accuracy 42% 39%

จำานวนตัวอย่าง

174 (n1 = 9.77%, 
n2 = 20.11%, 
n3 = 24.14%, 
n4 = 18.39%, 
n5 = 27.54%)

170 (n1 = 22.35%, 
n2 = 8.82%, 

n3 = 22.35%, 
n4 = 27.06%, 
n5 = 19.41%)

ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: ***, **, * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลำาดับ
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ตารางท่� 7.21 ผู้ลกิารประเมินิราคัาเงาของตัวแปรท่�เก่ิ�ย่วข�องกัิบกิารจดัำกิารกิารท่องเท่�ย่วอย่่าง
รบัผิู้ดำชอบในิท�องถิ�นิ

ตัวแปร
ราคาเงา (บาท/คน/เดือน)

ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนบ่อสวก รวมทั�งหมด
รายได้เฉลีย่ต่อเด่อน (บาท/คน/เด่อน) 19,600 11,500 15,600
การมส่ีวนรว่มในการจดัการการท่องเท่ียวในท้องถ่ิุน 10,300 - 9,500
การรับรู้ถึุงการดูแลแหล่งท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบใน
ท้องถ่ิุนสูงกวา่คนทัว่ไป 8,500 9,200 8,800

การรับรู้ถึุงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับ
การจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในท้องถ่ิุน 
สูงกวา่คนทัว่ไป

- 11,800 8,800

การมคีวามหว่งใยต่อผู้อ่น่ในสังคมสูงกวา่คนทัว่ไป 9,600 - 7,800
ความยินดีสนับสนุนและส่งเสรมิการใชผ้ลิตภััณีฑ์ท้์องถ่ิุน
สูงกวา่คนทัว่ไป 9,800 - 7,600

ท่ีมา: จากการคำานวณี
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 บทท่� 8

ปัจจยั่ท่�มอ่ทิธุพิลต่อพฤติกิรรม
ท่�รบัผิู้ดำชอบและกิารเลือกิ
จดุำหมาย่ปลาย่ทางของ
ผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

บทน้ีเป็นการนำาเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย 
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนท่ีไปเยือน 
จุดหมายปลายทาง 2 แห่ง ท่ีเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ชุมชนเชียงคาน และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ท่ีมี
ส่ิงดึงดูดใจและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีคล้ายคลึงกัน คือ ความเป็นเมืองเก่าท่ียังคงมีการรักษาและ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมของท่ีพักอาศัยให้มีความด้ังเดิม ซ่ึงผู้เย่ียมเยือนส่วนใหญ่จะนิยมเดินเย่ียมชม 
ความเป็นเมืองและ/อาคารเก่าเหมือนกันท้ังสองแห่ง รวมถึงการมีถนนคนเดินให้ผู้มาเยือนได้เดินชม 
หรือซ้ือของ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะทำาให้ทราบถึงปัจจัยท่ีสามารถทำานายพฤติกรรม 
ท่ีรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนและการเลือกจุดหมายปลายทางท้ังสอง รวมถึงการตรวจสอบว่า  
ผู้เย่ียมเยือนท่ีไปเยือนจุดหมายปลายทางท้ัง 2 แห่ง มีโครงสร้างและขนาดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางท่ีเหมือนหรือ 
แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เม่ือจุดหมายปลายทางมีส่ิงดึงดูดใจและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
คล้ายคลึงกัน แต่ผู้เย่ียมเยือนอาจมีคุณลักษณะท่ีซ่อนเร้น และการเติมเต็มความต้องการของตนเอง
จากการเลือกจุดหมายปลายทางท่ีแตกต่างกัน เช่น ความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม รสนิยมและความชอบ รวมท้ังตัวแปรเชิงพฤติกรรมท่ีซ่อนเร้นอย่างเช่น รูปแบบการดำาเนินชีวิต  
(lifestyle) เป็นต้น 

การนำาเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นการนำาเสนอ
ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ี 
รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน ซ่ึงประกอบด้วย การคัดเลือกและ
การกำาหนดตัวแปร การพัฒนาแบบจำาลอง และการตรวจสอบคุณลักษณะของข้อมูลท่ีใช้ใน 
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การพัฒนาแบบจำาลอง สำาหรับส่วนท่ีสอง เป็นผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
(confirmatory factor analysis: CFA) ของโมเดลการวัดของตัวแปรแฝงในแบบจำาลอง ก่อนท่ีจะ
นำาเสนอผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบ 
และการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือนท่ีเป็นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจำาลอง
สมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) ในส่วนท่ีสาม สำาหรับส่วนสุดท้ายเป็นผล
การวิเคราะห์แบบจำาลองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการมาเยือนจุดหมายปลายทางของ 
ผู้เย่ียมเยือนเพ่ือนำาผลลัพธ์ท่ีได้จากแบบจำาลองมาใช้ประเมินราคาเงาของการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ เช่น การใช้บริการท่ีพักแรม ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ของคนในชุมชน การเดินเย่ียมชมหรือซ้ือของในถนนคนเดิน การเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชน 
การร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนพอสังเขปดังน้ี

8.1 กิรอบแนิวคิัดำ ตัวแปร แบบจำาลอง และสมมติฐานิ

8.1.1 กรอบแนวคิ์ดในการพััฒนาแบบจัำาลองท่ี่�ใช�ในการศึึกษา

กรอบแนวคิดสำาหรบัพัฒนาแบบจำาลองความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองปัจจัยทีมี่อิทธพิล
ต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนถูกพัฒนาบนพ้ืนฐาน
ของสารสนเทศที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดดังกล่าวได้ดังนี้

ภาพท่� 8.1 กิรอบแนิวคิัดำคัวามสัมพันิธุเ์ชงิสาเหตุของปัจจยั่ท่�มอ่ทิธุพิลต่อพฤติกิรรมท่�รบัผิู้ดำชอบ
และกิารเลือกิจดุำหมาย่ปลาย่ทางของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

245
จากกรอบแนวคดิในภาพที ่8.1 มตีัวแปรทัง้หมด 5 ตัวแปร ซึง่มนียิามเชิงปฏบิัตกิาร 

พอสังเขป ดังนี้
ตัวแปรที่ 1: ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง ความรู้สึกของ

ผู้เยี่ยมเยือนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าและเหมาะสม และรับผิดชอบต่อ 
ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในประเด็นของสิ่งแวดล้อม

ตัวแปรท่ี 2: การใหค้วามสำาคญักับการมสีว่นร่วมในสงัคม หมายถงึ การทีผู่เ้ยีย่มเยอืน 
มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ห่วงใย และแบ่งปันกับสังคม รวมถึงความตระหนักและ 
ความสนใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคม

ตัวแปรที่ 3: การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การที่ 
ผูเ้ยีย่มเยอืนรบัรูเ้กีย่วกบัการดำาเนนิงานของผูมี้สว่นได้สว่นเสยี ณ จดุหมายปลายทางทีไ่ปเยอืนวา่  
มีการสง่เสรมิและสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วทีใ่หค้วามสำาคัญกบัการลดผลกระทบเชงิลบ การแบง่ปัน 
ผลประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ตัวแปรที่ 4: พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน หมายถึง การที่ผู้เยี่ยมเยือน 
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความห่วงใยต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ  
สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำาคัญกับการสร้างผลประโยชน์และลดผลกระทบ 
เชิงลบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและ/จุดหมายปลายทาง 
ที่ไปเยือน

ตัวแปรท่ี 5: การเลือกจดุหมายปลายทาง หมายถงึ การทีผู่เ้ยีย่มเยอืนเลือกจุดหมาย 
ปลายทางทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ตอบสนองตอ่ขอ้ตกลงรว่มกนัหรอืความ
คิดเห็นของผู้ร่วมเดินทาง (ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด) และมีความสะดวกในการเดินทางไปได้

ทัง้นี ้จากขอ้มูลเพ่ิมเตมิทีไ่ด้จากการสมัภาษณผ์ูเ้ยีย่มเยอืนในพ้ืนทีเ่ชยีงคาน และจาก
การทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมพบว่า มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน
เป็นอีกหนึง่ตวัแปรภายในทีอ่าจมีอิทธพิลทางตรงและอิทธพิลทางอ้อม รวมทัง้เป็นตวัแปรค่ันกลางที ่
ส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมไปยังพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบ 
และการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน (Andereck, 2009; Teng et al., 2015;  
Kim et al., 2018) ดังนั้นจึงได้นิยามตัวแปรดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

ตัวแปรที่ 6: มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผูเ้ยีย่มเยอืนทีมี่ตอ่การจัดการการทอ่งเทีย่วของจุดหมายปลายทางทีใ่หค้วามสำาคัญกบัการสง่เสรมิ
และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ 
และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

8.1.2 การคั์ดเลือก การกำาหนดตั่วแปร และการต่รวจัสอบข�อม้ีลท่ี่�ใช�ในการศึึกษา

จากกรอบแนวคิดที่เสนอในภาพที่ 8.1 และนิยามตัวแปรที่นำาเสนอในหัวข้อ 8.1.1 
รวมถึงชุดคำาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เยี่ยมเยือน (ดูรายละเอียดของข้อคำาถามในภาคผนวก) 
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สามารถแบ่งกลุ่มตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของตัวแปรสังเกต  
(observable variables) จำานวน 20 ตัวแปร และตัวแปรแฝง (latent variables) จำานวน 6 ตัวแปร 
ในจำานวนตวัแปรสงัเกต 20 ตวัแปร เป็นตวัแปรสงัเกตทีมี่ลกัษณะเป็นตวัแปรตอ่เนือ่ง (continuous 
variables) เกือบทั้งหมด โดยได้มาจากการรวมข้อคำาถามที่มีมาตรวัดแบบประมาณค่า (rating 
scale) เข้าด้วยกันด้วยการหาค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิต (arithmatic mean) สำาหรับตัวแปรสังเกต
ที่ไม่ได้มีการรวมข้อคำาถามเข้าด้วยกันจะเป็นตัวแปรที่มีมาตรวัดแบบประมาณค่าที่มีลักษณะเป็น
ตัวแปรแบบแบ่งกลุ่ม (categorical variables) ที่มีมาตรวัดแบบเรียงลำาดับ (ดูรายละเอียดของชุด
ตัวแปรแฝงต่างๆ ได้ในตารางที่ 8.1)

ตารางท่� 8.1 ตัวแปรท่�ใช�ในิกิารศึกิษา
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ขอ้คำาถุาม

1. ความตระหนักต่อ
การท่องเท่ียวอย่างยัง่ย่น 
(CST)

1. การรูค้ณุีค่าของทรพัยากร
ท่องเท่ียว (CST1)

1. นักท่องเท่ียวควรรูค้ณุีค่าของทรพัยากรท่องเท่ียว  
เช่น เคารพต่อวัฒนธีรรมท้องถ่ิุน ไม่ทำาลาย
ทรพัยากรธีรรมชาติ ฯลฯ

2. การใชป้ระโยชนท์รพัยากร
ท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม 
(CST2)

2. นักท่องเท่ียวควรใชป้ระโยชนท์รพัยากรท่องเท่ียว
อย่างเหมาะสม เชน่ ไม่ใชเ้กินกำาลังความสามารถุ
ในการรองรบั ฯลฯ

3. การมส่ีวนรบัผิดชอบต่อ
ผลกระทบเชงิลบจาก
การท่องเท่ียว (CST3)

3. นักท่องเทีย่วควรมส่ีวนรบัผิดชอบต่อผลกระทบเชงิ
ลบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว เชน่ ท้ิงขยะในภัาชนะท่ี
เตรยีมไว ้ฯลฯ

4. การสนับสนุนการจดัการ
การท่องเท่ียวอย่างยัง่ย่น 
(CST4)

4. นักท่องเท่ียวควรสนับสนุนการจดัการการท่องเท่ียว 
อย่างยัง่ย่น เชน่ คำานึงถึุงผลกระทบเชงิลบท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวของตนเอง ฯลฯ

5. การปฏิิบติัตามกฎกติกา/
ขอ้กำาหนดของแหล่ง
ท่องเท่ียว (CST5)

5. นักท่องเท่ียวควรปฏิิบติัตามกฎกติกาหรอ่ขอ้กำาหนด 
ของแหล่งท่องเท่ียว เชน่ การไมส่่งเสียงดัง ฯลฯ

2. การใหค้วามสำาคัญกับ
การมส่ีวนรว่มในสังคม 
(SEN)

1. ความกระต่อรอ่รน้ท่ีจะ
ชว่ยเหล่อสังคม (SEN1)

1. ความกระต่อรอ่รน้ท่ีจะชว่ยเหล่อสังคม

2. ความสนใจต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้นใน
สังคม (SEN2)

2. ความตระหนักต่อเร่อ่งท่ีสังคมกำาลังกังวลในปจัจบุนั
6. ความสนใจเกีย่วกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม

3. ความหว่งใยต่อผู้อ่น่ใน
สังคม (SEN3)

3. ความหว่งใยท่ีมต่ีอผู้อ่น่ในสังคม
5. การใช้เวลาว่างในการช่วยเหล่อผู้ด้อยโอกาสใน

สังคม
3. มุมมองต่อการท่องเท่ียว

อย่างรบัผิดชอบ (PERT)
1. ประโยชนข์องการท่องเท่ียว

อย่างรบัผิดชอบ (PERT1)
1. ชมุชนและผู้เยีย่มเย่อนต่างได้รบัประโยชนจ์าก

การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ
2. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบสามารถุบรรเทา 

ผลกระทบเชงิลบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว
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ตารางท่� 8.1 (ต่อ)

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ขอ้คำาถุาม
3. มุมมองต่อการท่องเท่ียว

อย่างรบัผิดชอบ (PERT)
2. การยอมรบัและเคารพกัน

ระหวา่งคนท้องถ่ิุนกับ
นักท่องเท่ียว (PERT2)

3. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาใหเ้กิดการยอมรบั
ประสบการณีท์างสังคม

4. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบให้ประสบการณีท่ี์
เพลิดเพลินผ่านการเช่่อมโยงทางวัฒนธีรรรม-
สังคม และส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิุน

5. การท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบทำาใหเ้กิดการเคารพ
กันระหวา่งนักท่องเท่ียวกับคนท้องถ่ิุน

8. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาให้นักท่องเท่ียว 
เคารพวัฒนธีรรมและประเพณีีท้องถ่ิุนของ 
จดุหมายปลายทาง

3. การลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม  (PERT3)

6. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบมีบทบาทสำาคัญใน
การอนุรกัษส่ิ์งแวดล้อม

7. การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบช่วยฟ้่นฟูความ
เส่่อมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว

4. พฤติกรรมท่ีรบัผิดชอบของ
ผู้เยีย่มเย่อน (PERT4)

9. การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบทำาให้นักท่องเท่ียว 
สนใจวัฒนธีรรมพ้่นบ้าน เช่น ดนตรี อาหาร  
งานฝมีอ่ ฯลฯ ของจดุหมายปลายทาง

10. การท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียว
ยอมรบัความหลากหลายทางสังคมวฒันธีรรม 
เชน่ ความเช่อ่ เช่อ้ชาติ ฯลฯ

11. การท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียว
ซึ่่อ้ของท่ีระลึกหรอ่ของฝากท่ีผลิตในท้องถ่ิุน

12. การท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบทำาใหนั้กท่องเท่ียว
ให้ความสำาคัญกับการใช้จ่ายภัายในจุดหมาย
ปลายทาง

4. การรบัรูถึุ้งการจดัการ
การท่องเท่ียวอย่าง
รบัผิดชอบของจดุหมาย
ปลายทาง (PCRT)

1. การรบัรูเ้กีย่วกับ
การดำาเนินงาน (PCRT1)

1. การกำาหนดขอ้ปฏิิบติัสำาหรบัผู้มาเย่อน
2. การจดัการท่ีลดผลกระทบเชงิลบจากการท่องเท่ียว
3. การแบง่ปนัผลประโยชนท์างเศึรษฐกิจจาก

การท่องเท่ียว
2. การรบัรูเ้กีย่วกับการดแูล

แหล่งท่องเท่ียว (PCRT2)
4. การดแูลการใชป้ระโยชนพ้่์นท่ีสาธีารณีะ
5. การดูแลในเร่อ่งความสะอาดและสภัาพแวดล้อม

ของชมุชน
3. การรบัรูถึุ้งการเปดิโอกาส

ใหค้นในชมุชนมส่ีวนรว่ม 
(PCRT3)

6. การเปดิโอกาสใหค้นในชมุชนมส่ีวนรว่มกับ
การบรหิารจดัการท่องเท่ียว

7. การเปดิโอกาสใหค้นในชมุชนได้รบัผลประโยขนจ์าก
การท่องเท่ียว
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ตารางท่� 8.1 (ต่อ)

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ขอ้คำาถุาม
5. พฤติกรรมท่ีรบัผิดชอบ

ของผู้เยีย่มเย่อน (RTB)
1. การลดผลกระทบเชงิลบ

และสรา้งผลประโยชนต่์อ
ชมุชน (RTB1)

1. รว่มกิจกรรมท่ีชว่ยลดผลกระทบเชงิลบต่อสังคม-
วฒันธีรรม และส่ิงแวดล้อม

2. เล่อกกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชนต่์อ
เศึรษฐกิจชมุชน

8. เดินและ/ใชจ้กัรยานในการเยีย่มชมสถุานท่ีท่องเท่ียว 
ในชมุชน

2. การคำานึงถึุงส่ิงแวดล้อม 
(RTB2)

5. ท่องเท่ียวโดยคำานึงถึุงส่ิงแวดล้อม เชน่ ไม่ท้ิงขยะ 
ลดการใชพ้ลาสติก/โฟม ฯลฯ

6. เล่อกท่ีพักแรมท่ีเปน็มติรและใส่ใจส่ิงแวดล้อม
3. การกระจายผลประโยชน์

ในท้องถ่ิุน (RTB3)
7. เล่อกท่ีพักแรมท่ีเป็นของคนท้องถ่ิุนและ/มีการ 

จา้งงานคนท้องถ่ิุน
9. ซึ่่อ้ของท่ีระลึกและ/ของฝากท่ีผลิตโดยชมุชน
10. เล่อกใช้บริการร้านค้าและ/ร้านอาหารของ 

คนท้องถ่ิุน
6. การเล่อกจดุหมายปลายทาง 

(ChD)
1. จดุหมายปลายทาง

ตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง (ChD1)

1. ความเพลิดเพลินท่ีจะได้รบัจากการมาเย่อน
4. ความต้องการผ่อนคลายจากความเครยีดในชวีติ

ประจำาวนั
5. ความต้องการเรยีนรูว้ถีิุชวีติของคนในชมุชน
8. ความต้องการได้รบัประสบการณีใ์หม่ๆ

2. ความน่าสนใจของจดุหมาย
ปลายทาง (ChD2)

2. อากาศึที่เย็นสบาย/มีบรรยากาศึท่ีผ่อนคลาย 
น่าพักผ่อน

3. ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียว
6. ลักษณีะเฉพาะของส่ิงดึงดูดใจ เช่น บ้านเก่า  

ฟารม์เกษตรอนิทรยี ์สตรทีอารท์
7. ความเปน็มติรของคนท้องถ่ิุน
9. ความมชี่อ่เสียงของจดุหมายปลายทาง

จากชุดตัวแปรในตารางที่ 8.1 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 20 ตัวแปร ตัวแปรแฝง 
6 ตัวแปร เมื่อตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นที่เก็บรวบรวมมา พบว่า มีตัวแปรบางตัวมีค่าสูญหาย 
(missing value) จึงได้ตดัตวัอยา่งดังกล่าวออกจากการวเิคราะห ์เพ่ือใหต้วัอยา่งทีใ่ชใ้นการพัฒนา
แบบจำาลองมีขอ้มูลครบทุกตวัแปร สดุท้ายแลว้มีตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวเิคราะหจ์ำานวน 676 ตวัอยา่ง 
แบ่งเป็น ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน จำานวน 298 ตัวอย่าง 
และไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต จำานวน 378 ตัวอย่าง

ทั้งนี้ แม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำาหรับการวิเคราะห์ด้วย
สมการโครงสรา้ง (structural equation model: SEM) ควรมีขนาดตวัอยา่งเทา่ไหร ่จึงเพียงพอทีจ่ะ 
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ให้การวิเคราะห์ดว้ย SEM มีอำานาจในการทดสอบทางสถิติ และทำาให้ผลการวิเคราะห์ที่ไดม้ีความ
นา่เชือ่ถอืในทางสถติ ิอยา่งไรกต็ามการศกึษาสว่นใหญ่ทีผ่า่นมาเสนอแนะใหมี้ขนาดตวัอยา่งขัน้ต่ำา
ไม่น้อยกว่า 200 ตัวอย่าง (Hoelter, 1983; Garver and Meztzer, 1999; Sivo et al., 2006; 
Kline, 2011; Tabanchik and Fidel, 2012) ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้น กรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี  
มีชดุตวัอยา่งมากกวา่ 200 ตวัอยา่ง ซ่ึงเพียงพอทีจ่ะทำาใหก้ารวเิคราะหด้์วย SEM มีอำานาจในการ
ทดสอบทางสถิติ และทำาให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือในทางสถิติ

ผลการทดสอบ multivariate normality ที่เป็นหนึ่งในข้อตกลงเบื้องต้นที่สำาคัญของ
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ซ่ึงแสดงในตารางที่ 8.2 พบว่า ชุดข้อมูลของทั้ง  
2 พ้ืนที ่ไม่ผา่นขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในเรือ่งของ multivariate normality (ค่า p-value ของสถติทิดสอบ 
chi-square มีค่าต่ำากวา่ระดับนยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.05 หมายความวา่ ปฏเิสธสมมตฐิานหลักทีว่า่ 
ข้อมูลมีลักษณะ multivariate normality) ทำาให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณค่าได้จากวิธี maximum 
likelihood estimation (MLE) อคติ (bias) และไม่มีประสิทธิภาพ (inefficient) ดังนั้นเพื่อให้ค่า
สัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้ไม่มีอคติและมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้จึงใช้วิธี maximum likelihood  
estimation with robust standard errors (MLR) ประมาณค่าสัมประสิทธิ์และค่าน้ำาหนัก 
องค์ประกอบแทนวิธี MLE (Kline, 2012; Muthen and Muthen, 2012)

ตารางท่� 8.2 ผู้ลกิารทดำสอบ multivariate normality
ค่าสถิุติ ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนเมืองเก่าภเูก็ต รวมทั�งหมด

Mardia mSkewness 122.471
χ2 = >1,000 (p = 0.000)

75.540
χ2 = >1,000 (p =0.000)

61.198
χ2 = >1,000 (p = 0.000)

Mardia mKurtosis 603.347 
χ2 = >1,000 (p = 0.000)

575.852 
χ2 = >1,000 (p =0.000)

599.261
χ2 = >1,000 (p = 0.000)

Henze-Zirkler 1.155
χ2 = >1,000 (p = 0.000)

1.180
χ2 = >1,000 (p =0.000)

1.248
χ2 = >1,000 (p = 0.000)

Doornik-Hansen χ2 = 563.96 (p = 0.000) χ2 = 674.65 (p =0.000) χ2 = >1,000 (p = 0.000)

จำานิวนิตัวอย่่าง (n) 298 378 676
ท่ีมา: จากการคำานวณี

8.1.3 การพััฒนาแบบจัำาลองท่ี่�ใช�ในการศึึกษา

จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 8.1 และชุดตัวแปรในตารางที่ 8.1 สามารถนำามาพัฒนา
เป็นแบบจำาลองตามกรอบแนวคิด (base model) ได้ดังภาพที ่8.2ก ซ่ึงจากการตรวจสอบในเบือ้งตน้ 
ถงึความกลมกลนื (fit) กบัขอ้มูลเชงิประจกัษท์ีไ่ด้จากการเกบ็รวบรวมจากผูเ้ยีย่มเยอืนในทัง้ 2 พ้ืนที่
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ที่เป็นกรณีศึกษา พบว่า แบบจำาลองตามกรอบแนวคิดในภาพที่ 8.2ก ไม่กลมกลืน (not fit) กับ
ขอ้มูลเชงิประจักษท์ีไ่ด้จากการสมัภาษณผ์ูเ้ยีย่มเยอืนทีเ่ป็นตวัอยา่งในทัง้ 2 พ้ืนทีท่ีเ่ป็นกรณศีกึษา 
(พิจารณาจากค่าสถติทิีใ่ชว้ดัความกลมกลนืทีแ่สดงในตารางที ่8.3 คอลมัน ์“base model” ดังนัน้ 
จึงปรับปรุงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของแบบจำาลองใหม่ตามความสัมพันธ์ระหว่างชุดของ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์) ร่วมกับข้อเสนอแนะที่ได้จาก
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (พิจารณาจาก modification index) และตรรกะที่สมเหตุสมผลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์พดูคยุกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและผู้เยี่ยมเยือนที่เป็นประชากร รวมถึงสารสนเทศที่ได้
จากการทบทวนงานศึกษาในอดีต ในที่สุดแล้วสามารถพัฒนาแบบจำาลองทางเลือกเพิ่มเติมได้อีก  
3 แบบจำาลอง (alternative I-III) สำาหรับนำามาใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบว่าแบบจำาลองไหนมี 
ความกลมกลืน (fit) กบัขอ้มูลเชงิประจักษม์ากทีส่ดุ (ดูโครงสรา้งความสมัพันธข์องแบบทางเลือกทัง้  
3 แบบจำาลอง ได้ในภาพที่ 8.2ข-8.2ง)

ภาพท่� 8.2 แบบจำาลองตามกิรอบแนิวคิัดำ (base model) และแบบจำาลองทางเลือกิ (alternative 
model)
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ตารางที่ 8.3 เป็นค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนของทั้ง 4 แบบจำาลอง พบว่า  

แบบจำาลองทางเลือก III (alternative III) เป็นแบบจำาลองที่มีค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนดีที่สุด 
(ยกเว้นค่าสถิติ chi-square และ SRMR ซ่ึงแบบจำาลองตามกรอบแนวคิด มีค่าสถิติดังกล่าว 
ดีท่ีสุด) ดังน้ันในการศึกษาจึงเลือกแบบจำาลองทางเลือก III มาใช้ในการศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทาง 
ของผู้เยี่ยมเยือน

ตารางท่� 8.3 ค่ัาสถิติท่�ใช�วดัำคัวามกิลมกิลืนิของแบบจำาลองต่างๆ
ค่าสถิุติท่ีใชว้ดั
ความกลมกลืน

เกณฑ์ก์าร
พิจารณา Base model Alternative I Alternative II Alternative III

1. Chi-square (χ2) 
(ค่า p-value)

low χ2 
and not Sig.

438.427
(0.000)

439.281
(0.000)

667.254
(0.000)

507.411
(0.000)

2. χ2/df ยิง่น้อยยิง่ดี 4.567 4.529 4.250 3.211

3. RMSEA
(90% confidence 
interval)

ยิง่น้อยยิง่ดี
0.073

[0.066, 
0.080]

0.072
[0.065, 
0.079]

0.069
[0.064, 
0.075]

0.057
[0.052, 
0.063]

4. SRMR ยิง่น้อยยิง่ดี 0.037 0.038 0.048 0.052
5. Comparative Fit 

Index (CFI) ยิง่มากยิง่ดี 0.949 0.949 0.942 0.960

6. Tucker Lewis 
Index (TLI) ยิง่มากยิง่ดี 0.936 0.937 0.930 0.952

Chi-square 
difference tests 

(p-value)
- - -0.83

(0.364)
-259.72
(0.000)

-66.56
(0.000)

ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: RMSEA ค่อ root mean square error of approximation, SRMR ค่อ standardized root mean square residual

จากแบบจำาลองทางเลือก III ที่ถูกเลือกมาใช้ในการศึกษา (ภาพที่ 8.2ง) มสีมมติฐาน
ทีต่อ้งทดสอบในทางสถติท้ัิงหมด 12 สมมตฐิาน ดังแสดงในภาพที ่8.3 ซ่ึงสามารถแบง่สมมตฐิาน
ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

1) ชดุของสมมตฐิานท่ีใชท้ดสอบอิทธพิลทางตรง (direct effect) ระหวา่งตวัแปรตา่งๆ 
ภายในแบบจำาลองจำานวน 11 สมมติฐาน (H1 - H11) เช่น สมมติฐานที่ 1: การให้ความสำาคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ 
ผู้เยี่ยมเยือน (H1 : SEN → CST) เป็นต้น 
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2) สมมติฐานท่ี 12 (H12) เป็นสมมติฐานที่ใช้ทดสอบว่า โครงสร้างความสัมพันธ์

เชงิสาเหตขุองแบบจำาลองมีความไม่แปรเปลีย่นตามความแตกตา่งของคุณลักษณะทีซ่อ่นเรน้ของ
ผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน (หรือเรียกว่า model invariance) ซึ่งหาก
สมมตฐิานดังกล่าวถกูปฏเิสธ แสดงวา่ความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองปัจจัยทีมี่อิทธพิลตอ่พฤตกิรรม 
ทีร่บัผดิชอบและการเลอืกจุดหมายปลายทางของผูเ้ยีย่มเยอืนมีความแตกตา่งกนัตามคุณลักษณะ
ที่ซ่อนเร้นของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 2 แห่ง

แบบจำาลองในภาพที่ 8.3 มีพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่าทั้งหมด 70 ตัว ดังนั้น 
แบบจำาลองดังกล่าวจึงมีองศาความเป็นอิสระ (degree of freedom) เทา่กบั 140 [20*((20+1)/2)-70]  
แสดงว่า เมทริกซ์ variance-covariance ของชุดตัวแปรสังเกตมีสมาชิกมากกว่าพารามิเตอร์ 
ในแบบจำาลอง หรือเรียกว่า over identified หมายความว่า ตัวแปรแฝงแต่ละตัวในแบบจำาลอง
ถูกกำาหนดให้วัดค่าได้ และสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำาลองได้

ภาพท่� 8.3 แบบจำาลองปัจจยั่ท่�มอ่ทิธุพิลต่อพฤติกิรรมท่�รบัผิู้ดำชอบและกิารเลือกิจดุำหมาย่ปลาย่ทาง 
ของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

การศึกษาในบทนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงสถิต (static) โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) ค้นหาขนาดน้ำาหนักความสำาคัญ
ของแตล่ะตวัแปรสงัเกตทีเ่ป็นตวับง่ชีต้วัแปรแฝงแตล่ะตวั (ทัง้หมด 6 ตวัแปรแฝง) และแบบจำาลอง
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สมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) ในการตรวจสอบและประมาณค่าขนาด
ความสมัพันธร์ะหวา่งตวัแปรตา่งๆ ในแบบจำาลองความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองปัจจัยทีมี่อิทธพิลตอ่
พฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนตามที่เสนอในภาพที่ 8.3

8.1.4 การที่ดสอบค์วามีไม่ีแปรเปล่�ย่นของแบบจัำาลอง

การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจำาลองในภาพที่ 8.3 เป็นการทดสอบ
สมมตฐิานหลักทีว่่า โครงสรา้งความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองแบบจำาลองในภาพที ่8.3 ไม่แปรเปลีย่น
ไปตามความแตกต่างของคุณลักษณะที่ซ่อนเร้นของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่ 
แตกต่างกัน (หรือสมมติฐานท่ี 12 ในภาพที่ 8.3) โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ  
การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด และการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล 
โครงสร้างท่ีรวมถึงการทดสอบความแตกต่างของเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ ภายในแบบจำาลอง 
สมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและ 
การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน ตามที่ได้นำาเสนอในภาพที่ 8.3

การศึกษาน้ีทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลการวัดใน 2 ระดับ ได้แก่ 1) การทดสอบ 
ความไม่แปรเปลี่ยนของน้ำาหนักองค์ประกอบ (factor loading) หรือ “metric invariance”  
โดยมีสมมติฐานหลักว่า “H0: ΛX1 = … = ΛXn” ซึ่งหากปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าน้ำาหนัก
องค์ประกอบระหวา่งโมเดลการวดัของท้ังสองกรณศีกึษาแตกตา่งกนั และ 2) การทดสอบความไม่
แปรเปล่ียนของค่าคงที ่(intercepts) ของตวัแปรสงัเกต หรอื “scalar invariance” โดยมีสมมตฐิาน
หลักว่า “H0: τX1 = … = τXn” ซึ่งหากปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า โมเดลการวัดของแต่ละ
กรณีศึกษามีค่าคงที่ของตัวแปรสังเกตแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดที่แสดงในตารางที่ 8.4 พบว่า  
ค่า p-value มีค่าต่ำากวา่ระดับนยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.05 (p-value < 0.05) เกอืบทกุกรณ ียกเวน้ กรณ ี
ของโมเดลการวัดมุมมองของผู้เย่ียมเยือนท่ีมีต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (PERT) เพียงกรณีเดียว  
ที่ค่า p-value ของการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของน้ำาหนักองค์ประกอบมีค่ามากกว่าระดับ 
นยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.05 หมายความวา่ ปฏเิสธสมมตฐิานหลัก ณ ระดับนยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.05 
ผลการทดสอบสมมตฐิานดังกลา่ว แสดงใหเ้หน็วา่ โมเดลการวดัทัง้ 5 โมเดล มีความแปรเปล่ียนใน
น้ำาหนกัองค์ประกอบ (factorial/matric invariance) ยกเวน้ โมเดลการวดัมุมมองของผูเ้ยีย่มเยอืน 
ที่มีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่วนค่าคงที่ของตัวแปรสังเกต (scalar invariance) มีความ 
แปรเปล่ียนในโมเดลการวัดท้ัง 6 โมเดล จากผลการทดสอบสมมติฐานในเร่ืองของความไม่แปรเปล่ียน 
ของโมเดลการวดัอาจกล่าวได้วา่ โมเดลการวดัเกอืบทัง้หมดมีค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบแตกตา่งกนั
ระหว่างกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี และโมเดลการวัดทั้งหมดยังมีค่าคงที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มของ
ผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา
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ตารางท่� 8.4 กิารวเิคัราะหค์ัวามไม่แปรเปล่�ย่นิของโมเดำลกิารวดัำของผู้้�เย่่�ย่มเย่ือนิท่�ไปเย่ือนิทั้ง 
2 ชมุชนิ

ตัวแปร Metric Invariance Scalar Invariance 

ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยัง่ย่น [CST] χ2 =149.491* (df = 14) χ2 = 203.748* (df = 18)

การใหค้วามสำาคัญกับการมส่ีวนรว่มในสังคม [SEN] χ2 = 17.958* (df = 2) χ2 = 135.302* (df = 4)

มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ [PERT] χ2 = 8.101 (df = 7) χ2 = 111.977* (df = 10)
การรบัรูถึุ้งการจดัการการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ 
[PCRT]

χ2 = 35.630* (df = 2) χ2 = 41.984* (df = 4)

พฤติกรรมท่ีรบัผิดชอบของผู้เยีย่มเย่อน [RTB] χ2 = 48.132* (df = 2) χ2 = 53.047* (df = 4)

การเล่อกจดุหมายปลายทาง [ChD] - χ2 = 12.928* (df = 1)
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: 2 ชมุชน ประกอบด้วย ชมุชนเชยีงคาน และชมุชนเมอ่งเก่าภัเูก็ต

: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05

สำาหรับผลการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของแบบจำาลองโครงสร้างที่แสดงใน 
ตารางที ่8.5 พบวา่ ค่า p-value มีค่าต่ำากวา่ระดับนยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.10 (p-value < 0.10) ในเกอืบ 
ทุกแบบจำาลอง ยกเว้น แบบจำาลองความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมใน
สังคมและความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของผู้เยี่ยมเยือน (Fix CST on SEN) ที่ผล
การทดสอบแสดงให้เห็นถึงความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจำาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว 

ตารางท่� 8.5 กิารวิเคัราะหค์ัวามไม่แปรเปล่�ย่นิของโมเดำลโคัรงสร�างตามกิลุ่มผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ 
ท่�ไปเยื่อนิทัง้ 2 ชมุชนิ

แบบจำาลอง Chi-square Scaling  
correction factor

Chi-square difference 
tests (ค่า p-value)

Free beta and gamma 1,070.82 (df = 343) 1.2038 -
Fix CST on SEN 1,073.18 (df = 344) 1.2042 -2.44 (0.118) 
Fix PERT on SEN CST 1,128.47 (df = 345) 1.2052 -49.11 (0.000)
Fix PCRT on SEN CST PERT 1,100.19 (df = 346) 1.2035 -29.96 (0.000)
Fix RTB on CST PCRT 1,079.15 (df = 345) 1.2024 -8.86 (0.012)
Fix ChD on RTB PCRT PERT 1,137.83 (df = 346) 1.2035 -68.71 (0.000)
Fix all 1,237.53 (df = 354) 1.2024 -171.70 (0.000)
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: 2 ชมุชน ประกอบด้วย ชมุชนเชยีงคาน และชมุชนเมอ่งเก่าภัเูก็ต

ผลการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของแบบจำาลองโครงสรา้ง แสดงใหเ้หน็วา่ สามารถ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.10 หมายความว่า โมเดลโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของแบบจำาลองตามภาพที่ 8.3 แปรเปล่ียนไปตามกลุ่มของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือน 
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จุดหมายปลายทางทัง้ 2 ชมุชนทีเ่ป็นกรณศีกึษา ผลลัพธดั์งกล่าวสามารถทำาใหป้ฏเิสธสมมตฐิานหลัก 
ที่ 12 ที่ว่า “โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจำาลองมีความไม่แปรเปล่ียนตามความ 
แตกต่างของคุณลักษณะท่ีซ่อนเร้นของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน”  
หรืออาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและ
การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มของผู้เยี่ยมเยือน 
ที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา

ตารางท่� 8.6 ผู้ลกิารตรวจสอบคัวามแตกิต่างของเส�นิอทิธุพิลทางตรงตามลักิษณีะเฉพาะของ
กิลุ่มผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิท่�ไปเยื่อนิทัง้ 2 ชมุชนิ

เส้นอทิธพิลทางตรง Wald Test [βCK = βPH] t-statistic [Vistor_G → β]

SEN → CST 3.116 (p-value = 0.078) -2.016 (p-value = 0.044)

SEN → PERT 83.079 (p-value = 0.000) -3.899 (p-value = 0.000)

CST → PERT 35.968 (p-value = 0.000) 1.721 (p-value = 0.085)

SEN → PCRT 9.686 (p-value = 0.002) -4.099 (p-value = 0.000)

CST → PCRT 8.009 (p-value = 0.005) 1.939 (p-value = 0.053)

PERT → PCRT 6.587 (p-value = 0.010) -3.081 (p-value = 0.002)

CST → RTB 0.224 (p-value = 0.636) -0.044 (p-value = 0.965)

PCRT → RTB 10.004 (p-value = 0.002) 2.712 (p-value = 0.007)

RTB → ChD 28.347 (p-value = 0.000) -6.646 (p-value = 0.000)

PCRT → ChD 8.916 (p-value = 0.003) -5.078 (p-value = 0.000)

PERT → ChD 10.672 (p-value = 0.001) -4.322 (p-value = 0.000)
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: 2 ชมุชน ประกอบด้วย ชมุชนเชยีงคาน และชมุชนเมอ่งเก่าภัเูก็ต

สว่นผลการทดสอบความแตกตา่งของเสน้อิทธพิลตามความแตกตา่งของคุณลักษณะ
ที่ซ่อนเร้นของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน ที่แสดงในตารางที่ 8.6 
คอลัมน์ Wald test พบว่า มีเพียง 1 เส้นอิทธิพลทางตรง คือ อิทธิพลทางตรงของความตระหนัก
ต่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนท่ีมีต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน (CST  RTB)  
จากทั้งหมด 11 เส้นอิทธิพลทางตรง ที่ค่าอิทธิพลทางตรงของทั้ง 2 กลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือน 
จุดหมายปลายทางทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิต ิ
ที ่0.10 (p-value > 0.10) ขณะทีผ่ลการทดสอบอิทธพิลของตวัแปร Visitor_G (คุณลักษณะทีซ่่อนเรน้ 
ของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน) ที่มีต่อค่าอิทธิพลทางตรงทั้ง 11 ตัว 
(คอลัมน ์t-statistic) พบวา่ มีเพียง 1 กรณเีชน่เดียวกนั (กรณเีดียวกนักบัขา้งตน้) ทีค่่า p-value > 0.10  
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ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความแตกต่างของคุณลักษณะที่ซ่อนเร้นของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือน 
จุดหมายปลายทางทีแ่ตกตา่งกนัมีอิทธพิลทำาใหข้นาดอิทธพิลทางตรงระหวา่งตวัแปรตา่งๆ ภายใน 
แบบจำาลองเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.10 หรอือาจกล่าวได้วา่ คุณลักษณะทีซ่่อนเรน้ 
ของผูเ้ยีย่มเยอืนท่ีไปเยอืนจุดหมายปลายทางทีแ่ตกตา่งกนั (ตวัแปร Visitor_G) เป็นตวัแปรกำากบั 
(moderator variable) ที่ทำาให้ขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจำาลองมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.10

จากผลการทดสอบทั้งสองส่วน พบว่า ในภาพรวมสามารถปฏิเสธสมมติฐานที่ 12 
(H12) ได้ หมายความว่า โมเดลการวัดและโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจำาลอง 
ในภาพที ่8.3 แปรเปลีย่นตามกลุ่มของผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนจุดหมายปลายทางทัง้ 2 ชมุชนทีเ่ป็น
กรณีศึกษา และคุณลักษณะที่ซ่อนเร้นของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน
ยงัทำาใหข้นาดอิทธพิลระหวา่งตวัแปรในแบบจำาลองแตกตา่งกนั ดังนัน้ในการศกึษาการวเิคราะหใ์น
ลำาดับตอ่ไปจะแยกวเิคราะหแ์บบจำาลองออกตามกลุม่ของผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนจดุหมายปลายทาง 
ทั้ง 2 ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา (ชุมชนเชียงคาน และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต)

8.2 ผู้ลกิารวิเคัราะหโ์มเดำลกิารวัดำของตัวแปรแฝงต่างๆ ในิ 
แบบจำาลอง

การนำาเสนอในส่วนนี้เป็นการนำาเสนอผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดของตัวแปรแฝง
ตามทีเ่สนอไวใ้นตารางที ่8.1 ท่ีเป็นการประยกุตใ์ชว้ธิวีเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยนืยนั (confirmatory  
factor analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบขนาดน้ำาหนักความสำาคัญที่แตกต่างกันของตัวบ่งชี้ที่ใช้วัด 
ตัวแปรแฝงที่เป็นการแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ถึงขนาดความสำาคัญของตัวแปรสังเกต  
(หรือตัวบ่งชี้) ที่ใช้วัดตัวแปรแฝงตามที่เสนอไว้ในตารางที่ 8.1

ทั้งนี้ เพ่ือความเข้าใจถึงผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์โมเดลการวัดของตัวแปรแฝง
ในที่นี้จึงขอแบ่งการนำาเสนอออกเป็น 6 ส่วน ตามโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 6 ตัว (ดูรายละเอียด
ของตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝงแต่ละตัวในตารางที่ 8.1) เนื่องจาก ตัวแปรการเลือกจุดหมาย 
ปลายทางมีจำานวนตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร จึงกำาหนดให้ตัวแปรสังเกตหนึ่งตัวแปรมีค่าคงที่  
(มีน้ำาหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1) เพื่อให้สามารถทดสอบความเที่ยง (reliability) ได้ โดยสามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดของตัวแปรแฝงทั้ง 6 ตัวแปร ดังมีรายละเอียดพอสังเขป 
ดังต่อไปนี้
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8.2.1 ค์วามีต่ระหนักต่่อการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างยั่�งยื่นของผ้�เย่่�ย่มีเยื่อน

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดความตระหนักต่อ 
การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืของผูเ้ยีย่มเยอืนทีแ่สดงในตารางที ่8.7 พบวา่ ผลการตรวจสอบความเทีย่ง 
ของชดุตวัแปรสงัเกต 5 ตวัแปร ท่ีบ่งชี ้“ความตระหนกัตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืของผูเ้ยีย่มเยอืน”  
แสดงให้เห็นว่า ชุดตัวแปรสังเกตดังกล่าวมีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะใช้สกัดเป็นองค์ประกอบ 
ที่มีความเที่ยงในการวัดความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของผู้เยี่ยมเยือน เนื่องจาก  
ค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability มีค่าสงูกวา่เกณฑข์ัน้ต่ำาทีเ่สนอโดย Hair et al. (2010)  
[0.60 และ 0.70 ตามลำาดับ] โดยมีค่าเทา่กบั 0.89-0 .91 ขณะทีค่่า average variance extracted (AVE)  
ที่คำานวณได้มีค่ามากกว่าร้อยละ 50 โดยมีค่าประมาณร้อยละ 62-67 หมายความว่า ตัวแปรแฝง  
(องค์ประกอบทีส่กดัได้) สามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตได้ประมาณรอ้ยละ 62-67  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่เสนอโดย Hair et al. (2010)

สำาหรับตัวเลขที่นำาเสนอในตารางที่ 8.7 เป็นค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
(standardized factor loading scores) ที่ประมาณค่าด้วยวิธี MLR หากตัวแปรสังเกตใดมี
ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูง แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรที่มีความสำาคัญสูง 
ในการบง่ชี ้“ความตระหนกัตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืของผูเ้ยีย่มเยอืน” ซ่ึงจากค่าสถติ ิt (t-statistic)  
ที่คำานวณได้ (นำาค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานหารด้วยค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐาน) แสดงให้เห็นว่า 
ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 
แสดงว่า ตัวแปรสังเกตแต่ละตัวสามารถบ่งชี้ตัวแปรแฝงได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05  
ดงันั้นหากพิจารณาร่วมกับผลการตรวจสอบความเที่ยงที่นำาเสนอข้างต้น สรุปไดว้่า โมเดลการวัด 
ตัวแปร “ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของผู้เยี่ยมเยือน” มีความเที่ยงในการวัด 
ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของผู้เยี่ยมเยือนได้ทั้งในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน 
ที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าที่เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้

ทั้งนี้เพ่ือความเข้าใจผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่แสดงใน
ตารางที่ 8.7 ขอยกตัวอย่างกรณีกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน ที่ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า “การสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 
เป็นตวัแปรสงัเกตท่ีมีค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมากทีส่ดุ (มีค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเทา่กบั 
0.885) แสดงวา่ ตวัแปรดังกลา่วเป็นตวับง่ชีส้ำาคัญทีว่ดั ความตระหนกัตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
ของผู้เย่ียมเยือนท่ีไปเยือนชุมชนเชียงคาน โดยตัวแปรดังกล่าวประเมินจากการสอบถามความคิดเห็น 
จากผูเ้ยีย่มเยอืนวา่ นกัทอ่งเทีย่วควรสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื เชน่ การคำานงึ
ถึงผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง ฯลฯ 

เม่ือพิจารณาค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของชุดตัวแปรสังเกตที่วัด  
“ความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของผู้เยี่ยมเยือน” ที่แสดงในตารางที่ 8.7 พบว่า  
ผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีความตระหนักต่อการท่อง
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เที่ยวอย่างยั่งยืนแตกต่างกัน เนื่องจากตัวบ่งชี้มีลำาดับและขนาดน้ำาหนักความสำาคัญแตกต่างกัน  
โดยผู้เย่ียมเยือนท่ีไปเยือนชุมชนเชียงคานมีตัวแปร “การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน”  
เป็นตวับง่ชีส้ำาคัญท่ีวัด “ความตระหนกัตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืของผูเ้ยีย่มเยอืน” (มีค่าน้ำาหนกั
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.885) ส่วนผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีตัวแปร 
“การรู้คุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว” เป็นตัวบ่งชี้สำาคัญที่วัด “ความตระหนักต่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของผู้เยี่ยมเยือน” (มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.880) หมายความว่า 
ในกรณขีองผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนชมุชนเชยีงคานมีความคิดเหน็ว่า การตระหนกัตอ่การทอ่งเทีย่ว
อยา่งยัง่ยนืของผูเ้ยีย่มเยอืนเป็นเรือ่งของการใหก้ารสนบัสนนุการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
เชน่ การคำานงึถงึผลกระทบเชงิลบทีเ่กดิจากการทอ่งเทีย่วของตนเอง ฯลฯ ขณะทีผู่เ้ยีย่มเยอืนทีไ่ป
เยอืนชมุชนเมืองเกา่ภูเกต็กลับมีความคิดเหน็ทีแ่ตกตา่งกนัวา่ การรูคุ้ณค่าของทรพัยากรทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การเคารพตอ่วฒันธรรมท้องถิน่ การไม่ทำาลายทรพัยากรธรรมชาต ิฯลฯ เป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็
ถึงความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของผู้เยี่ยมเยือน

ตารางท่� 8.7 ค่ัานิำาหนัิกิองคัป์ระกิอบมาตรฐานิของโมเดำลกิารวดัำคัวามตระหนัิกิต่อกิารท่องเท่�ย่ว
อย่่างยั่�งยื่นิของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

ตัวแปรสังเกต ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนเมืองเก่าภเูก็ต
1. การรูค้ณุีค่าของทรพัยากรท่องเท่ียว (CST1) 0.757* (0.040) 0.880* (0.025)
2. การใชป้ระโยชนท์รพัยากรท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม (CST2) 0.738* (0.040) 0.819* (0.027)
3. การมีส่วนรบัผิดชอบต่อผลกระทบเชงิลบจากการท่องเท่ียว (CST3) 0.845* (0.027) 0.787* (0.033)
4. การสนับสนุนการจดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ย่น (CST4) 0.885* (0.045) 0.739* (0.047)
5. การปฏิิบติัตามกฎกติกา/ขอ้กำาหนดของแหล่งท่องเท่ียว (CST5) 0.862* (0.026) 0.722* (0.043)

Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.910 0.894
Composite reliability [> 0.70] 0.910 0.893

Average variance extracted [> 50] 67.16 62.64
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ ค่อ ค่าคลาดเคล่่อนมาตรฐาน (standard error: SE)

: ประมาณีค่าน�าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานด้วยวธิี ีMLR

8.2.2 การให�ค์วามีสำาคั์ญกับการม่ีส่วนรว่มีในสังค์มีของผ้�เย่่�ย่มีเยื่อน

ตารางที่ 8.8 เป็นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการให้ 
ความสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคมของผูเ้ยีย่มเยอืน พบวา่ ชดุตวัแปรสงัเกตทัง้ 3 ตวัแปร ทีใ่ชว้ดั  
“การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เยี่ยมเยือน” มีค่า Cronbach’s alpha และ  
composite reliability สงูกว่า 0.90 ซึง่สงูกวา่เกณฑข์ัน้ต่ำาทีเ่สนอโดย Hair et al. (2010) หมายความวา่  
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ชุดตัวแปรสังเกตที่ใช้วัด “การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เยี่ยมเยือน”  
มีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะใช้สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยงในการวัดตัวแปรแฝงดังกล่าว 
ขณะทีค่่า average variance extracted (AVE) แสดงใหเ้หน็วา่ ตวัแปรแฝง (องค์ประกอบทีส่กดัได้)  
สามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตทัง้ 3 ตวัแปร ได้ประมาณรอ้ยละ 78-82 ซึง่สงูกวา่ 
เกณฑข์ัน้ต่ำาทีเ่สนอโดย Hair et al. (2010) ขณะทีค่่าสถติ ิt (t-statistic) ทีค่ำานวณได้ กแ็สดงใหเ้หน็วา่  
ค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานแตล่ะค่าแตกตา่งจากศนูยอ์ยา่งมีนยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.05 ทัง้นี้
หากพิจารณารว่มกบัผลการตรวจสอบความเทีย่งทีน่ำาเสนอขา้งตน้ สรปุได้วา่ โมเดลการวดัตวัแปร 
“การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เยี่ยมเยือน” มีความเที่ยงในการวัดการให้ 
ความสำาคัญกับการมสี่วนร่วมในสังคมของผู้เยี่ยมเยือนทั้งในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือน
ชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต

เม่ือพิจารณาค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของชุดตัวแปรสังเกตที่วัด “การให้ 
ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือน” พบว่า ผู้เย่ียมเยือนท่ีไปเยือนชุมชนเชียงคาน 
และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมแตกต่างกัน โดยในกรณี 
ผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนชมุชนเชยีงคานมีตวัแปร “ความหว่งใยตอ่ผูอ่ื้นในสงัคม” เป็นตวับง่ชีส้ำาคัญ
ที่วัด “การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เย่ียมเยือน” (มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.906) ส่วนผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีตัวแปร “ความสนใจ
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม” เป็นตัวบ่งชี้สำาคัญที่วัด “การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม
ของผู้เยี่ยมเยือน” (มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.945) ซึ่งหมายความว่า ในกรณี
ของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมเป็นเรื่อง
ของความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมเป็นสำาคัญ ขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
กลับมองว่า ความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นเรื่องสำาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ 
ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม

ตารางท่� 8.8 ค่ัานิำาหนัิกิองคัป์ระกิอบมาตรฐานิของโมเดำลกิารวดัำกิารให�คัวามสำาคััญกัิบกิารม่
ส่วนิรว่มในิสังคัมของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

ตัวแปรสังเกต ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนเมืองเก่าภเูก็ต
1. ความกระต่อรอ่รน้ท่ีจะชว่ยเหล่อสังคม (SEN1) 0.860* (0.023) 0.864* (0.021)
2. ความสนใจต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม (SEN2) 0.877* (0.018) 0.945* (0.013)
3. ความหว่งใยต่อผู้อ่น่ในสังคม (SEN3) 0.906* (0.018) 0.900* (0.025)

Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.911 0.928
Composite reliability [> 0.70] 0.912 0.930

Average variance extracted [> 50] 77.65 81.65
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ ค่อ ค่าคลาดเคล่่อนมาตรฐาน (standard error: SE)

: ประมาณีค่าน�าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานด้วยวธิี ีMLR
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8.2.3 มุีมีมีองต่่อการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบของผ้�เย่่�ย่มีเยื่อน

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมุมมองต่อการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือนที่แสดงในตารางที่ 8.9 พบว่า ชุดตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ที่บ่งชี้  
“มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน” มีค่า Cronbach’s alpha และ 
composite reliability สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่เสนอโดย Hair et al. (2010) โดยมีค่ามากกว่า 0.90 
หมายความว่า ชุดตัวแปรสังเกตดังกล่าวมีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะใช้สกัดเป็นองค์ประกอบ
ที่มีความเที่ยงในการวัด “มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน” ขณะที่ค่า  
average variance extracted (AVE) ที่คำานวณได้มีค่าประมาณร้อยละ 77 แสดงว่า ตัวแปรแฝง 
(องค์ประกอบที่สกัดได้) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ประมาณร้อยละ 77  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่เสนอโดย Hair et al. (2010) ส่วนค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คำานวณได้  
แสดงให้เห็นว่า ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถติทิี ่0.05 ดังนัน้หากพิจารณารว่มกบัผลการตรวจสอบความเทีย่งทีน่ำาเสนอขา้งตน้ สรปุได้วา่  
โมเดลการวัด “มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน” มีความเที่ยงในการวัด
มุมมองที่ผู้เยี่ยมเยือนมีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้ทั้งในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไป
เยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต

เม่ือพิจารณาค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานของชดุตวัแปรสงัเกตทีว่ดั “มุมมองตอ่
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของผูเ้ยีย่มเยอืน” ทีแ่สดงในตารางที ่8.9 พบวา่ ผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืน
ชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใกล้เคียงกัน  
โดยมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ตัวแปร “การยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่นกับ 
นักท่องเท่ียว” เป็นตัวบ่งช้ีท่ีสำาคัญท่ีสุดท่ีวัด “มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน”  
(มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.975 และ 0.969 สำาหรับกรณีกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไป 
เยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ตามลำาดับ) ทั้งนี้ หากพิจารณาลำาดับน้ำาหนัก 
ความสำาคัญของตวับ่งชีใ้นลำาดับรองลงมา พบวา่ ผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนชมุชนเชยีงคานและชมุชน
เมืองเก่าภเูก็ตมีมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแตกต่างกัน โดยผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือน
ชมุชนเชยีงคาน มีความเหน็วา่ “การลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม” เป็นตวับง่ชีส้ำาคัญทีว่ดั “มุมมองตอ่ 
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของผูเ้ยีย่มเยอืน” (มีค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเทา่กบั 0.871) 
ในลำาดับรองลงมา ขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต มีความเห็นที่แตกต่างว่า 
“พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน” เป็นตัวบ่งชี้สำาคัญที่วัด “มุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่าง
รบัผดิชอบของผูเ้ยีย่มเยอืน” (มีค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเทา่กบั 0.916) ในลำาดับรองลงมา  
ผลลพัธข์า้งตน้ แสดงใหเ้หน็วา่ แม้วา่ผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนชมุชนเชยีงคานและชมุชนเมืองเกา่ภูเกต็ 
จะมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทำาให้เกิดการยอมรับและ 
เคารพกันระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวเป็นสำาคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือน
ชุมชนทั้งสองมีมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างกันในบางประเด็น โดยผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือน
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ชุมชนเชียงคานมองว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมในลำาดับรองลงมา ขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีมุมมองที่ 
แตกต่างและให้ความสำาคัญในลำาดับรองลงมากับประเด็นที่ว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
เป็นการท่องเที่ยวที่ผู้เยี่ยมเยือนต้องมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบ

ตารางท่� 8.9 ค่ัานิำาหนัิกิองคัป์ระกิอบมาตรฐานิของโมเดำลกิารวดัำมุมมองต่อกิารท่องเท่�ย่วอย่่าง
รบัผิู้ดำชอบของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

ตัวแปรสังเกต ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนบ่อสวก
1. ประโยชนข์องการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ (PERT1) 0.823* (0.023) 0.813* (0.029)
2. การยอมรบัและเคารพกันระหวา่งคนท้องถ่ิุนกับนักท่องเท่ียว 

(PERT2) 0.975* (0.009) 0.969* (0.010)

3. การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (PERT3) 0.871* (0.018) 0.810* (0.026)
4. พฤติกรรมท่ีรบัผิดชอบของผู้เยีย่มเย่อน (PERT4) 0.838* (0.021) 0.916* (0.020)

Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.926 0.928
Composite reliability [> 0.70] 0.931 0.932

Average variance extracted [> 50] 77.22 77.38
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ ค่อ ค่าคลาดเคล่่อนมาตรฐาน (standard error: SE)

: ประมาณีค่าน�าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานด้วยวธิี ีMLR

8.2.4 การรบัร้�ถึุงการจัดัการการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบ (ในชมุีชน) ของผ้�เย่่�ย่มีเย่อืน

ตารางที่ 8.10 เป็นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการรับรู ้
ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของผู้เยี่ยมเยือน พบว่า ตัวแปรสังเกต
ทั้ง 3 ตัวแปร มีค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่เสนอ
โดย Hair et al. (2010) โดยมีค่าประมาณ 0.85-0.98 หมายความว่า ชุดตัวแปรสังเกตดังกล่าว
มีความสัมพันธ์เพียงพอสำาหรับใช้สกัดเป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยงในการวัด “การรับรู้ถึง 
การจัดการการทอ่งเท่ียวอยา่งรบัผดิชอบ (ในชมุชน) ของผูเ้ยีย่มเยอืน” ขณะทีค่่า average variance  
extracted (AVE) มีค่าระหว่างรอ้ยละ 66-94 แสดงวา่ ตวัแปรแฝง (องค์ประกอบทีส่กดัได้) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร ได้ประมาณร้อยละ 66-94 ซ่ึงสูงกว่า 
เกณฑข์ัน้ต่ำาทีเ่สนอโดย Hair et al. (2010) ขณะทีค่่าสถติ ิt (t-statistic) ทีค่ำานวณได้ แสดงใหเ้หน็วา่  
ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 
ทั้งนี้ หากพิจารณาร่วมกับผลการตรวจสอบความเที่ยงที่นำาเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดลการวัด  
“การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของผู้เยี่ยมเยือน” มีความเที่ยง
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ในการวัดการรับรู้ของผู้เยี่ยมเยือนต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ทั้งใน 
กรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนท่ีไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต อย่างไรก็ตาม  
เป็นที่น่าสังเกตว่า โมเดลการวัดดังกล่าวสามารถวัด “การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบ (ในชุมชน) ของผู้เยี่ยมเยือน” ในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน 
ได้ดีกว่ากรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต

เม่ือพิจารณาค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของแต่ละตัวแปรสังเกตที่ใช้วัด  
“การรบัรูถ้งึการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ (ในชมุชน) ของผูเ้ยีย่มเยอืน” พบวา่ ผูเ้ยีย่มเยอืน 
ที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีตัวบ่งชี้สำาคัญที่วัดถึงการรับรู้ถึงการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) แตกต่างกัน โดยในกรณีผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชน
เชยีงคาน มีตวัแปร “การรบัรูเ้กีย่วกบัการดูแลแหล่งทอ่งเทีย่ว” เป็นตวับง่ชีส้ำาคัญทีว่ดั “การรบัรูถ้งึ
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของผู้เยี่ยมเยือน” (มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ 
มาตรฐานเทา่กบั 0.988) สว่นผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนชมุชนเมืองเกา่ภูเกต็มีตวัแปร “การรบัรูเ้กีย่วกบั 
การดำาเนินงาน” เป็นตัวบ่งชี้สำาคัญที่วัด “การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
(ในชุมชน) ของผู้เยี่ยมเยือน” (มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.881) หมายความว่า  
ในกรณีของผู้เย่ียมเยือนท่ีไปเยือนชุมชนเชียงคาน การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ  
(ในชุมชน) เป็นเรื่องของการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของ
การดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ และการดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อมในชุมชน  
ขณะท่ีผู้เย่ียมเยือนท่ีไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีการรับรู้ในเร่ืองเก่ียวกับการดำาเนินงานโดยเฉพาะ 
ในเร่ืองของการกำาหนดข้อปฏิบัติสำาหรับผู้มาเยือน การจัดการท่ีลดผลกระทบเชิงลบจากการท่องเท่ียว  
และการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึง
การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ในชุมชน) ของผู้เยี่ยมเยือน 

ตารางท่� 8.10 ค่ัานิำาหนัิกิองคัป์ระกิอบมาตรฐานิของโมเดำลกิารวัดำกิารรับร้�ถึงกิารจัดำกิาร 
กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ (ในิชมุชนิ) ของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

ตัวแปรสังเกต ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนเมืองเก่าภเูก็ต
1. การรบัรูเ้กีย่วกับการดำาเนินงาน (PCRT1) 0.951* (0.008) 0.881* (0.029)
2. การรบัรูเ้กีย่วกับการดแูลแหล่งท่องเท่ียว (PCRT2) 0.988* (0.005) 0.804* (0.026)
3. การรบัรูถึุ้งการเปดิโอกาสใหค้นในชมุชนมส่ีวนรว่ม (PCRT3) 0.970* (0.007) 0.746* (0.036)

Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.972 0.849
Composite reliability [> 0.70] 0.979 0.853

Average variance extracted [> 50] 94.05 65.97
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ ค่อ ค่าคลาดเคล่่อนมาตรฐาน (standard error: SE)

: ประมาณีค่าน�าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานด้วยวธิี ีMLR
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8.2.5 พัฤติ่กรรมีท่ี่�รบัผิดชอบของผ้�เย่่�ย่มีเยื่อน

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดพฤติกรรมที่รับผิดชอบของ
ผู้เยี่ยมเยือน ที่แสดงในตารางที่ 8.11 พบว่า ค่า Cronbach’s alpha และ composite reliability 
ที่คำานวณได้มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่เสนอโดย Hair et al. (2010) โดยมีค่า Cronbach’s alpha 
และ composite reliability ประมาณ 0.89-0.97 หมายความว่า ชุดตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร  
มีความสัมพันธ์เพียงพอท่ีจะใช้สกัดเป็นองค์ประกอบท่ีมีความเท่ียงในการวัด “พฤติกรรมท่ีรับผิดชอบ 
ของผู้เยี่ยมเยือน” โดยตัวแปรแฝง (หรือองค์ประกอบที่สกัดได้) สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรสังเกตทั้ง 3 ตัวแปร ได้ประมาณร้อยละ 74-88 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่เสนอโดย  
Hair et al. (2010) (พิจารณาค่า average variance extracted) ขณะที่ค่าสถิติ t (t-statistic)  
ที่คำานวณได้ แสดงให้เห็นว่า ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.05 ทัง้นีห้ากพิจารณารว่มกบัผลการตรวจสอบความเทีย่งทีน่ำาเสนอขา้งตน้  
สรุปได้ว่า โมเดลการวัด “พฤติกรรมท่ีรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน” มีความเท่ียงในการวัดตัวแปรดังกล่าว  
ทั้งในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต อย่างไรก็ตาม 
เป็นที่น่าสังเกตว่า โมเดลการวัดดังกล่าวสามารถวัด “พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน” 
ในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตได้ดีกว่ากรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน 
ที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน

จากการพิจารณาค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตท่ีวัด “พฤติกรรม
ท่ีรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน” พบว่า ผู้เย่ียมเยือนท้ังสองกลุ่มท่ีเป็นกรณีศึกษา มีตัวแปร “การกระจาย 
ผลประโยชน์ในท้องถ่ิน” เป็นตัวบ่งช้ีสำาคัญท่ีวัด “พฤติกรรมท่ีรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน” โดยมี
ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.959-0.999 โดยตัวแปรดังกล่าวประเมินจากพฤติกรรม
ท่ีเป็นการเลือกท่ีพักแรมท่ีเป็นของคนท้องถ่ินและ/มีการจ้างงานคนท้องถ่ิน การซ้ือของท่ีระลึกและ/
ของฝากท่ีผลิตโดยชุมชน และการเลือกใช้บริการร้านค้าและ/ร้านอาหารของคนท้องถ่ิน  

ตารางท่� 8.11 ค่ัานิำาหนัิกิองคัป์ระกิอบมาตรฐานิของโมเดำลกิารวดัำพฤติกิรรมท่�รบัผิู้ดำชอบของ
ผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

ตัวแปรสังเกต ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนเมืองเก่าภเูก็ต
1. การลดผลกระทบเชงิลบและสรา้งผลประโยชนต่์อชมุชน (RTB1) 0.749* (0.040) 0.927* (0.014)
2. การคำานึงถึุงส่ิงแวดล้อม (RTB2) 0.814* (0.034) 0.924* (0.015)
3. กระจายผลประโยชนใ์นท้องถ่ิุน (RTB3) 0.999* (0.026) 0.959* (0.010)

Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.885 0.968
Composite reliability [> 0.70] 0.894 0.956

Average variance extracted [> 50] 74.05 87.76
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ ค่อ ค่าคลาดเคล่่อนมาตรฐาน (standard error: SE)

: ประมาณีค่าน�าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานด้วยวธิี ีMLR
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8.2.6 การเลือกจัดุหมีาย่ปลาย่ที่างของผ้�เย่่�ย่มีเยื่อน

การออกแบบโมเดลการวดัตวัแปรแฝง “การเลือกจุดหมายปลายทางของผูเ้ยีย่มเยอืน”  
เป็นการออกแบบบนพื้นฐานของแนวคิดที่เสนอโดย Un and Crompton (1990) ที่มีชุดตัวแปร
สังเกตที่ใช้ในการวัด 4 ตัวแปร ได้แก่ จุดหมายปลายทางตอบสนองความต้องการของตนเอง 
ความน่าสนใจของจุดหมายปลายทาง ความต้องการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวหรือ 
ผู้ใกล้ชิด และความสะดวกในการเข้าถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งหลังจากการตรวจสอบสหสัมพันธ์
ระหว่างชุดตัวแปรสังเกต และโมเดลการวัดด้วย CFA ในเบื้องต้น พบว่า มีตัวแปรสังเกตเพียง  
2 ตวัแปร เทา่นัน้ ได้แก ่จุดหมายปลายทางตอบสนองความตอ้งการของตนเอง และความนา่สนใจ 
ของจุดหมายปลายทาง ท่ีมีความสัมพันธ์และน้ำาหนักองค์ประกอบเพียงพอที่จะนำามาสกัด 
องค์ประกอบร่วมกันได้ โดยตัวแปรทั้งสองสอดคล้องกับแนวคิดแรงจูงใจที่แบ่งออกเป็นแรงดึง  
(pull motivation) และแรงผลัก (push motivation) ดังนั้นในการพัฒนาโมเดลการวัดตัวแปรแฝง  
“การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน” จึงมีตัวแปรสังเกตเพียง 2 ตัวแปร ทำาให้ต้อง
กำาหนดใหค่้าน้ำาหนกัองค์ประกอบมีค่าคงท่ี 1 ค่า เพ่ือใหช้ดุตวัแปรสงัเกตในโมเดลการวดัมีสมาชกิ
มากกว่าพารามิเตอร์ในแบบจำาลอง 

ตารางที่ 8.12 เป็นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด  
“การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน” พบว่า ค่า Cronbach’s alpha และ composite 
reliability ทีค่ำานวณได้มีค่าสงูกวา่เกณฑข์ัน้ต่ำาท่ีเสนอโดย Hair et al. (2010) โดยมีค่า Cronbach’s  
alpha สงูกวา่ 0.90 แสดงวา่ ชดุตวัแปรสงัเกตมีความสมัพันธเ์พียงพอทีจ่ะใชส้กดัเป็นองค์ประกอบ
ที่มีความเที่ยงในการวัด “การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน” ขณะที่ค่า average 
variance extracted (AVE) แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรแฝง (องค์ประกอบที่สกัดได้) สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตทัง้ 2 ตวัแปร ได้ประมาณรอ้ยละ 85-90 ซ่ึงสงูกวา่เกณฑข์ัน้ต่ำาที่
เสนอโดย Hair et al. (2010) ขณะที่ค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คำานวณได้ แสดงให้เห็นว่า ค่าน้ำาหนัก 
องค์ประกอบมาตรฐานแต่ละค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้ 
หากพิจารณารว่มกบัผลการตรวจสอบความเทีย่งทีน่ำาเสนอขา้งตน้ สรปุได้วา่ โมเดลการวดั “การเลอืก 
จุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน” มีความเที่ยงในการวัดถึงการเลือกจุดหมายปลายทางของ
ผู้เยี่ยมเยือนทั้งในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต

สำาหรบัผลการพิจารณาค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานของแตล่ะตวัแปรสงัเกตทีว่ดั 
“การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน” พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและ 
ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีตัวบ่งช้ีสำาคัญท่ีวัด “การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เย่ียมเยือน” แตกต่างกัน  
โดยในกรณีของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน มีตัวแปร “จุดหมายปลายทางตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเอง” เป็นตวับง่ชีส้ำาคัญทีว่ดั “การเลือกจุดหมายปลายทางของผูเ้ยีย่มเยอืน”  
(มีค่าน้ำาหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเทา่กบั 0.956) สว่นผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนชมุชนเมืองเกา่ภูเก็ตมี
ตวัแปร “ความนา่สนใจของจุดหมายปลายทาง” เป็นตวับง่ชีส้ำาคัญทีว่ดั “การเลือกจุดหมายปลายทาง 
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ของผู้เยี่ยมเยือน” (มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.939) หมายความว่า ในกรณีของ 
ผู้เย่ียมเยือนท่ีเลือกไปเยือนชุมชนเชียงคาน เน่ืองจาก ชุมชนเชียงคานสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของตนเองได้เป็นสำาคัญ โดยเฉพาะในเร่ืองของการตอบสนองต่อความเพลิดเพลินท่ีจะได้รับ 
จากการมาเยือน ความต้องการผ่อนคลายจากความเครียดในชีวิตประจำาวัน ความต้องการเรียนรู้ 
วิถีชีวิตของคนในชุมชน และความต้องการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ส่วนในกรณีของผู้เยี่ยมเยือน 
ที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต เนื่องจาก ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีความน่าสนใจที่ดึงดูดให้ไปเยือน 
โดยเฉพาะเรื่องของบรรยากาศที่ผ่อนคลายน่าพักผ่อน ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว 
ลักษณะเฉพาะของสิ่งดึงดูดใจ เช่น บ้านเก่า สตรีทอาร์ท เป็นต้น รวมถึงความเป็นมิตรของ 
คนท้องถิ่น และความมีชื่อเสียงของเมืองเก่าภูเก็ต

ตารางท่� 8.12 ค่ัานิำาหนัิกิองคัป์ระกิอบมาตรฐานิของโมเดำลกิารวดัำกิารเลือกิจดุำหมาย่ปลาย่ทาง
ของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

ตัวแปรสังเกต ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนเมืองเก่าภเูก็ต
1. จดุหมายปลายทางตอบสนองความต้องการของตนเอง (ChD1) 0.956* (0.013) 0.906* (0.016)
2. ความน่าสนใจของจดุหมายปลายทาง (ChD2) 0.942* (0.014) 0.939* (0.013)

Cronbach’s alpha [> 0.60] 0.948 0.919
Composite reliability [> 0.70] 0.948 0.920

Average variance extracted [> 50] 90.07 85.13
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และตัวเลขในวงเล็บ ค่อ ค่าคลาดเคล่่อนมาตรฐาน (standard error: SE)

: ประมาณีค่าน�าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานด้วยวธิี ีMLR

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงทั้ง 6 ตัวแปร พบว่า  
การสนับสนุนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนและการรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียวเป็นตัวบ่งช้ี 
สำาคัญทีใ่ชวั้ดความตระหนกัทีผู่เ้ยีย่มเยอืนมีตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ขณะทีก่ารมีความหว่งใย
ต่อผู้อ่ืนในสังคมและความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นสองตัวบ่งชี้สำาคัญที่ใช้วัดการให้ 
ความสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในการสงัคมของผูเ้ยีย่มเยอืน โดยมีการยอมรบัและเคารพกนัระหวา่ง 
คนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวเป็นตัวบ่งชี้สำาคัญที่วัดถึงมุมมองที่ผู้เยี่ยมเยือนมีต่อการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวและการดำาเนินงานของจุดหมาย
ปลายทางเป็นสองตวับง่ชีส้ำาคัญทีใ่ชว้ดัการรบัรูข้องผูเ้ยีย่มเยอืนเกีย่วกบัการจดัการการทอ่งเทีย่ว
อย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทาง สำาหรับตัวบ่งชี้สำาคัญที่ใช้วัดพฤติกรรมที่รับผิดชอบของ 
ผู้เยี่ยมเยือน ได้แก่ กระจายผลประโยชน์ในท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกใช้บริการและ
กจิกรรมตา่งๆ ทีเ่ป็นของคนทอ้งถิน่ ทัง้นี ้หากวดัถงึการเลือกจุดหมายปลายทางของผูเ้ยีย่มเยอืน 
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พบว่า มีตัวบ่งชี้สำาคัญท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีแรงจูงใจ ได้แก่ การที่จุดหมายปลายทางนั้น 
สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของตนเอง (แรงผลกั) และความนา่สนใจของจุดหมายปลายทาง  
(แรงดึง) (ดูรายละเอียดในตารางที่ 8.13)

ตารางท่� 8.13 ตัวบ่งช่ส้ำาคััญท่�ใช�วดัำคัวามตระหนัิกิ มุมมอง กิารรบัร้� พฤติกิรรมท่�รบัผิู้ดำชอบ  
และกิารเลือกิจดุำหมาย่ปลาย่ทางของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

ส่ิงท่ีต้องการวดั ตัวบ่งชี�สำาคัญ
1. ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยน่ของผู้เยีย่มเยอ่น • การสนับสนุนการจดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ย่น 

• การรูค้ณุีค่าของทรพัยากรท่องเท่ียว
2. การมส่ีวนรว่มในสังคมของผู้เยีย่มเย่อน • ความหว่งใยท่ีมต่ีอผู้อ่น่ในสังคม

• ความสนใจต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม
3. มุมมองต่อการท่องเท่ียวอยา่งรบัผิดชอบของผู้เยีย่มเยอ่น • การยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถ่ิุนกับ 

นักท่องเท่ียว
4. การรบัรูถึุ้งการจดัการการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบของ

จดุหมายปลายทางของผู้เยีย่มเย่อน
• การรบัรูเ้กีย่วกับการดแูลแหล่งท่องเท่ียว
• การรบัรูเ้กีย่วกับการดำาเนินงานของจดุหมายปลายทาง

5. พฤติกรรมท่ีรบัผิดชอบของผู้เยีย่มเย่อน • กระจายผลประโยชนใ์นท้องถ่ิุน
6. การเล่อกจดุหมายปลายทางของผู้เยีย่มเย่อน • การตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง (แรงผลัก)

• ความน่าสนใจของจดุหมายปลายทาง (แรงดึง)
ท่ีมา: สังเคราะหจ์ากผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิย่นยัน

8.3 ผู้ลกิารวิเคัราะหค์ัวามสัมพันิธุเ์ชิงสาเหตุของปัจจัย่ท่�ม่
อทิธุพิลต่อพฤติกิรรมท่�รบัผิู้ดำชอบและกิารเลือกิจดุำหมาย่
ปลาย่ทางของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเป็นผลลัพธ์ท่ีได้จากการประยุกต์ใช้แบบจำาลองสมการ
โครงสร้าง (structrual equation mode: SEM) ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง 
ตัวแปรต่างๆ ในแบบจำาลองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทาง 
ของผู้เย่ียมเยือน (ภาพท่ี 8.3) โดยประมาณค่าสัมประสิทธ์ิมาตรฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ ในแบบจำาลองตามภาพท่ี 8.3 ด้วยวิธี MLR เพ่ือแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ถึงขนาด
อิทธิพลท่ีแตกต่างกันของตัวแปรต่างๆ ในแบบจำาลองท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้เย่ียมเยือนท่ีไปเยือนจุดหมายปลายทางท่ีแตกต่างกัน และยังทำาให้ทราบถึงปัจจัยท่ีช่วยเสริมสร้าง
พฤติกรรมท่ีรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือน และช่วยกระตุ้นการตัดสินใจในการเลือกจุดหมายปลายทาง
ท่ีสามารถตอบสนองและมีส่ิงดึงดูดใจท่ีตรงกับความต้องการของผู้เย่ียมเยือน
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จากผลการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลโครงสร้างท่ีนำาเสนอในหัวข้อท่ี 8.1.4  

พบว่า โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจำาลองในภาพท่ี 8.3 แตกต่างกันตาม 
ความแตกต่างของคุณลักษณะท่ีซ่อนเร้นของผู้เย่ียมเยือนท่ีไปเยือนจุดหมายปลายทางท่ีแตกต่างกัน  
ดังน้ันการศึกษาส่วนน้ีจึงแยกวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจำาลองในภาพท่ี 8.3  
ออกตามกลุ่มของผู้เย่ียมเยือนท่ีไปเยือนจุดหมายปลายทางท้ัง 2 ชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษา (ชุมชนเชียงคาน  
และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต)

ทั้งนี้เพื่อให้แบบจำาลองในภาพที่ 8.3 กลมกลืน (fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จาก
การสมัภาษณ์ผูเ้ยีย่มเยือนทีเ่ปน็ตวัอย่างในแต่ละจดุหมายปลายทางทีเ่ปน็กรณศีึกษา จงึปรับปรุง 
แบบจำาลองด้วยการเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนจากการวัด 
(measurement error) ของตวัแปรภายนอกและภายใน รวมทัง้การปรบัเสน้อิทธพิลระหวา่งตวัแปร
ตามคำาแนะนำาที่สอดคล้องกับวรรณกรรมในอดีต เพื่อให้ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนที่แสดงใน
ตารางที่ 8.14 ทั้ง 6 ค่า มีค่าภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนด

ตารางท่� 8.14 ค่ัาสถิติท่�ใช�วดัำคัวามกิลมกิลืนิ (goodness of fit)
ค่าสถิุติท่ีใชว้ดัความกลมกลืน เกณฑ์ก์ารพิจารณา ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนเมืองเก่าภเูก็ต

1. Chi-square (χ2)
(ค่า p-value) low χ2 and not sig.

172.478 (p = 0.174)

☑
172.975 (p = 0.167)

☑
2. χ2/df ≤ 2.00

(Tabachnick
&Fidell,2007)

≤ 3.00
(Kline, 2005)

1.106

☑
1.109

☑

3. RMSEA 
(90% confidence 
interval)

≤ 0.07
(Steiger, 2007)

0.019 (0.000, 0.034)

☑
0.017 (0.000, 0.030)

☑
4. SRMR ≤ 0.08

(Hu & Bentler, 1999)
0.044
☑

0.032

☑
5. Comparative Fit Index 

(CFI)
≥ 0.95

(Hu & Bentler, 1999)
0.996
☑

0.996

☑
6. Tucker Lewis Index 

(TLI)
≥ 0.95

(Hu & Bentler, 1999)
0.995
☑

0.996

☑
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: RMSEA = root mean square error of approximation, SRMR = standardized root mean square residual

: ☑หมายถึุง ผ่านเกณีฑ์ท่ี์กำาหนด และ ☒หมายถึุง ไมผ่่านเกณีฑ์ท่ี์กำาหนด
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จากข้อมูลท่ีแสดงในตารางที่ 8.14 พบว่า ค่าไคสแควร์ (chi-square: χ2) ที่เป็น 

ค่าสถติสิำาหรบัทดสอบสมมตฐิานหลกัทีว่า่ covariance matrix ของขอ้มูลเชงิประจักษ ์(S) เทา่กบั 
covariance matrix ของแบบจำาลอง (Σ) [H0 : S = Σ] (Hair et al., 2010) มีค่า p-value ทีค่ำานวณได้ 
มากกว่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักดังกล่าว  
ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือกล่าวได้ว่า แบบจำาลองกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ขณะทีดั่ชนวีดัความกลมกลืนอีก 4 ตวั รวมทัง้ค่าสถติ ิchi-square ทีป่รบัด้วย degree of freedom  
มีค่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่แสดงให้เห็นว่า แบบจำาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

สำาหรบัผลการทดสอบสมมตฐิาน ณ ระดับนยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.10 พบวา่ แบบจำาลอง 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือก 
จุดหมายปลายทางของผูเ้ยีย่มเยอืนทัง้ในกรณขีองกลุ่มผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนชมุชนเชยีงคานและ
ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 8.15

ตารางท่� 8.15 ผู้ลกิารทดำสอบสมมติฐานิหลักิ
สมมติฐานหลัก ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนเมืองเก่าภเูก็ต

H1 : SEN → CST ✓ ✓

H2 : SEN → PCRT ✓ ✓

H3 : SEN → PERT ✓ ✓

H4 : CST → PERT ✓ ✓

H5 : PERT → PCRT ⁕ ⁕

H6 : PCRT → RTB ✓ ✓

H7 : PERT → RTB ✓ ⨉

H8 : SEN → RTB ⨉ ✓

H9 : RTB → ChD ✓ ✓

H10 : PCRT → ChD ✓ ⨉

H11 : PERT → ChD ✓ ⨉

รวมสมมติฐานิหลักิท่�ย่อมรบั 10 8
หมายเหตุ : SEN ค่อ การใหค้วามสำาคัญกับการมส่ีวนรว่มในสังคม, CST ค่อ ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยน่, PERT ค่อ มุมมองต่อการท่องเท่ียว 
อย่างรบัผิดชอบ, PCRT ค่อ การรบัรูถึุ้งการจดัการการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ, RTB ค่อ พฤติกรรมท่ีรบัผิดชอบของผู้เยี่ยมเย่อน และ ChD ค่อ  
การเล่อกจดุหมายปลายทาง

: ✓หมายถึุง ยอมรบัสมมติฐานหลัก ณี ระดับนัยสำาคัญทางสถิุตท่ี 0.05 ส่วน ⁕ หมายถึุง ยอมรบัสมมติฐานหลัก ณี ระดับนัยสำาคัญทางสถิุติ
ท่ี 0.10 สำาหรบั ⨉ หมายถึุง ปฏิิเสธีสมมติฐานหลัก ณี ระดับ นัยสำาคัญทางสถิุตท่ี 0.10

จากตารางที่ 8.15 พบว่า ในกรณีของจุดหมายปลายทางที่เป็นชุมชนเชียงคาน
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักเพียงสมมติฐานเดียว ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.10 ซึ่งได้แก่  
สมมตฐิานที ่8 ทีเ่ป็นการทดสอบอิทธพิลทางตรงของการใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคม 
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ที่มีต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน (H8: SEN → RTB) ส่วนสมมติฐานอ่ืนๆ  
อีก 10 สมมติฐาน ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.10 ดังนั้น
อาจกล่าวได้ว่า ในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่มาเยือนชุมชนเชียงคาน การให้ความสำาคัญกับ
การมีส่วนร่วมในสังคมและความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของผู้เยี่ยมเยือนมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายของผู้เยี่ยมเยือน โดยมีมุมมอง 
ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดของ 
จุดหมายปลายทางเป็นสองตัวแปรค่ันกลางที่สำาคัญในการส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรดังกล่าว
ไปยังพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายของผู้เยี่ยมเยือน ขณะที่มุมมองต่อ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบและการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบเป็นสองตัวแปร 
ที่มีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน โดยมี
พฤติกรรมที่รับผิดชอบเป็นตัวแปรคั่นกลางที่สำาคัญในการส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรทั้งสองไปยัง
การเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน 

ส่วนในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่มาเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตพบว่า สามารถ
ปฏิเสธสมมติหลักได้ถึง 3 สมมติฐาน ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.10 ได้แก่ สมมติฐานที่ 7  
10 และ 11 (H7: PERT → RTB, H10: PCRT → ChD และ H11: PERT → ChD) แสดงใหเ้หน็วา่  
มุมมองที่ผู้เยี่ยมเยือนมีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
ที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน ขณะที่การรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ไม่มี
อิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (squared multiple correlations: 
R2) พบว่า ชุดตัวแปรในแบบจำาลองสามารถอธิบายตัวแปรตามภายในแบบจำาลองได้แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต โดยในกรณีของกลุ่ม 
ผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนชมุชนเชยีงคาน ชดุตวัแปรในแบบจำาลองสามารถอธบิายความแปรปรวนของ
พฤตกิรรมทีร่บัผดิชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผูเ้ยีย่มเยอืนได้รอ้ยละ 25.4 และ 44.0 
ตามลำาดับ ส่วนมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนเป็นสองตัวแปรตามที่ตัวแปรภายใน 
แบบจำาลองสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ประมาณร้อยละ 58.7 และ 26.7 ตามลำาดับ  
โดยความคิดเห็นต่อมุมมองต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือนเป็นตัวแปรที่ 
ชุดตัวแปรในแบบจำาลองสามารถอธิบายความแปรปรวนได้สูงสุด (ประกอบด้วยตัวแปรการให้ 
ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และความตระหนักถึงการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน) สำาหรับตัวแปร 
ความตระหนกัถงึการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยนืถกูตวัแปรการใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคม
อธิบายความแปรปรวนได้ประมาณร้อยละ 26.0 (ดูรายละเอียดในภาพที่ 8.4ก)
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สำาหรับกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต พบว่า ชุดตัวแปร

ในแบบจำาลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมาย 
ปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนได้เพียงร้อยละ 20.6 และ 1.1 ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม มุมมองของ
ผูเ้ยีย่มเยอืนตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบยงัคงเป็นตวัแปรทีช่ดุตวัแปรในแบบจำาลองสามารถ
อธบิายความแปรปรวนได้สงูสดุ คือ รอ้ยละ 50.8 ในขณะทีช่ดุตวัแปรในแบบจำาลองสามารถอธบิาย
ความแปรปรวนของการรบัรูถ้งึการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของจุดหมายปลายทางของ
ผู้เยี่ยมเยือนได้ประมาณร้อยละ 11.8 ส่วนความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถูกตัวแปร
การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมอธิบายความแปรปรวนได้ประมาณร้อยละ 15.1  
(ดูรายละเอียดในภาพที่ 8.4ข) ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ชุดตัวแปรในแบบจำาลองในกรณีของกลุ่ม 
ผู้เย่ียมเยือนท่ีไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบ 
และการเลอืกจดุหมายปลายทางของผูเ้ยีย่มเยอืนได้นอ้ยกวา่ในกรณขีองกลุม่ผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืน
ชุมชนเชียงคาน ในขณะที่ตัวแปรความคิดเห็นของผู้เยี่ยมเยือนต่อมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบยังคงเป็นตัวแปรที่ตัวแปรการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และ 
ความตระหนักถึงการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนของผู้เยี่ยมเยือนสามารถอธิบายความแปรปรวนได้สูงสุด
ทั้งกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต

ภาพท่� 8.4 ค่ัาสัมประสิทธุิ�มาตรฐานิของแบบจำาลองคัวามสัมพันิธุเ์ชงิสาเหตุของปัจจยั่ท่�มอ่ทิธุพิล
ต่อพฤติกิรรมท่�รบัผิู้ดำชอบและกิารเลือกิจดุำหมาย่ปลาย่ทางของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: SEN ค่อ การใหค้วามสำาคัญกับการมส่ีวนรว่มในสังคม, CST ค่อ ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยน่, PERT ค่อ มุมมองต่อการท่องเท่ียว 
อย่างรบัผิดชอบ, PCRT ค่อ การรบัรูถึุ้งการจดัการการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ, RTB ค่อ พฤติกรรมท่ีรบัผิดชอบของผู้เยี่ยมเย่อน และ ChD ค่อ  
การเล่อกจดุหมายปลายทาง 

: **, * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และ 0.10 ตามลำาดับ
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จากผลการประมาณค่าสมัประสทิธิม์าตรฐานของแบบจำาลองความสมัพันธเ์ชงิสาเหตุ

ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน
ทั้งในกรณีของผู้เยี่ยมเยือนท่ีไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ด้วยวิธี MLR ที่
แสดงในภาพที่ 8.4 พบว่า 

1) ในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน การเลือกไปเยือนชุมชน
เชียงคานของผู้เยี่ยมเยือนได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 3 ตัวแปร โดยได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
ตัวแปรพฤติกรรมที่รับผิดชอบมากที่สุด (มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.325) รองลงมา ได้แก่ 
ตัวแปรมุมมองที่ผู้เยี่ยมเยือนมีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทาง โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.290 
และ 0.224 ตามลำาดับ ขณะที่ในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต พบว่า 
มีเพียงตัวแปรพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือนเท่านั้น ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเลือก 
ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตของผู้เย่ียมเยือน โดยมีเคร่ืองหมายของอิทธิพลทางตรงเป็นเคร่ืองหมายลบ  
หมายความว่า ผู้เยี่ยมเยือนที่มีพฤติกรรมที่รับผิดชอบสูงจะไม่นิยมเลือกไปเยือนชุมชนเมืองเก่า
ภูเก็ตที่ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่า ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตอาจไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เป็นการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบหรือ green destination แต่เป็นจุดหมายปลายทางประเภทวัฒนธรรมที่มาเพื่อ
เยี่ยมชมความเป็นเมืองเก่า หรือสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้

2) ตัวแปรพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือนในแบบจำาลองทั้งสองชุมชนมี
ตวัแปรทีมี่อิทธพิลทางตรงทีแ่ตกตา่งกนั โดยในกรณขีองกลุม่ผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนชมุชนเชยีงคาน
พบว่า พฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือนได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 2 ตัวแปร คือ มุมมอง
ที่ผู้เยี่ยมเยือนมีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง 
รบัผดิชอบของจุดหมายปลายทาง โดยมีขนาดอิทธพิลทางตรงเทา่กบั 0.336 และ 0.253 ตามลำาดับ  
ขณะที่ในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต พบว่า พฤติกรรมที่รับผิดชอบ
ของผู้เยี่ยมเยือนได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 2 ตัวแปร เช่นเดียวกัน ได้แก่ การรับรู้ถึงการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทาง และการให้ความสำาคัญกับการมสี่วนร่วมใน
สงัคมของผูเ้ยีย่มเยอืน โดยมีขนาดอิทธพิลทางตรงเทา่กบั 0.204 และ 0.344 ตามลำาดับ ซึง่แตกตา่ง 
จากกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน

3) การรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางของ
ทั้งสองกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 2 ตัวแปร เหมือนกัน ได้แก่ ตัวแปรมุมมองที่
ผูเ้ยีย่มเยอืนมีตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ และการใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคม 
ของผู้เยี่ยมเยือน แต่มีขนาดอิทธิพลทางตรงที่แตกต่างกันระหว่างกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน 
ที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต กล่าวคือ ในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไป
เยือนชุมชนเชียงคาน ตัวแปรทั้งสองมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.168 และ 0.378 ตามลำาดับ  
ซ่ึงสงูกว่ากรณขีองกลุม่ผูเ้ยีย่มเยอืนท่ีไปเยอืนชมุชนเมืองเกา่ภูเกต็ ทีมี่ขนาดอิทธพิลทางตรงเทา่กบั 
0.116 และ 0.284 ตามลำาดับ 
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4) ตัวแปรมุมมองท่ีผู้เย่ียมเยือนมีต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบได้รับอิทธิพลทางตรง 

จาก 2 ตัวแปร เหมือนกันทั้งสองกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน ได้แก่ ตัวแปรความตระหนักถึงการท่องเที่ยว 
อยา่งยัง่ยนื และการใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคมของผูเ้ยีย่มเยอืน โดยตวัแปรทัง้สอง 
มีขนาดอิทธิพลทางตรงต่อมุมมองที่ผู้เยี่ยมเยือนมีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนระหว่าง 2 กรณีศึกษา โดยในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน 
ตวัแปรทัง้สองมีขนาดอิทธพิลทางตรงตอ่มุมมองทีผู่เ้ยีย่มเยอืนมีตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 
เท่ากับ 0.197 และ 0.647 ตามลำาดับ ขณะที่กรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่า
ภูเก็ต ตัวแปรทั้งสองมีขนาดอิทธิพลทางตรงต่อมุมมองที่ผู้เยี่ยมเยือนมีต่อการท่องเที่ยวอย่าง 
รับผิดชอบเท่ากับ 0.665 และ 0.104 ตามลำาดับ 

5) ตัวแปรการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เยี่ยมเยือนเป็น 
ตัวแปรเดียวที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของผู้เยี่ยมเยือน 
โดยมีความแตกต่างของขนาดอิทธิพลทางตรงเพียงเล็กน้อยระหว่างกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี โดยมี
ขนาดอิทธิพลดังกล่าวเท่ากับ 0.510 สำาหรับกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน 
และ 0.388 สำาหรับของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต

ตารางที่ 8.16 เป็นผลการประมาณค่าขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ
อิทธพิลรวมทีช่ดุตวัแปรในแบบจำาลองมีตอ่พฤตกิรรมทีร่บัผดิชอบและการเลอืกจุดหมายปลายทาง 
ของผู้เยี่ยมเยือน ซ่ึงพบว่า ในกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี มีความแตกต่างกันของขนาดอิทธิพล 
และทิศทางของตัวแปรต่างๆ โดยในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน ตัวแปร
ในแบบจำาลองทั้งหมดมีทิศทางของอิทธิพลในทิศทางบวก หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
ของตัวแปรเหล่านี้ เช่น การที่ผู้เยี่ยมเยือนให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น  
มีความตระหนกัตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืเพ่ิมขึน้ มีมุมมองตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบดีขึน้  
และได้รบัขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบในชมุชนเพ่ิมขึน้ ตา่งกมี็สว่นชว่ย
กระตุ้นให้ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวของตนเองเพิ่มขึ้น และกระตุ้นให้ 
ผู้เยี่ยมเยือนตัดสินใจเลือกไปเยือนเชียงคานเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ การที่ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรม 
ที่รับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวของตนเองเพ่ิมขึ้นยังมีผลต่อเนื่องในการเพ่ิมโอกาสที่จะตัดสินใจ 
เลือกไปเยือนเชียงคานเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

แต่สำาหรับในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตพบว่า การที่ 
ผู้เยี่ยมเยือนให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชนเพ่ิมขึ้นมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนภูเก็ต
มีพฤติกรรมที่รับผิดชอบเพ่ิมขึ้น แต่กลับทำาให้ผู้เยี่ยมเยือนลดโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกมาเยือน
ชมุชนเมืองเกา่ภูเกต็ เชน่เดียวกบัการทีผู่เ้ยีย่มเยอืนทีมี่พฤตกิรรมทีร่บัผดิชอบตอ่การทอ่งเทีย่วของ
ตนเองเพ่ิมขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะตัดสินใจมาเยือนเมืองเก่าภูเก็ตลดลงเช่นเดียวกัน (ดูรายละเอียด
ในตารางที่ 8.16)
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ตารางท่� 8.16 ขนิาดำของอทิธุพิลท่�ตัวแปรต่างๆ ม่ผู้ลต่อพฤติกิรรมท่�รบัผิู้ดำชอบและกิารเลือกิ 
จดุำหมาย่ปลาย่ทางของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

ตัวแปร
ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนเมืองเก่าภเูก็ต

DE IE TE DE IE TE
พฤติกิรรมท่�รบัผิู้ดำชอบของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ
1. การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วม

ในสังคม - 0.359** 0.359** 0.344** 0.067** 0.411**

2. ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยัง่ย่น - 0.061** 0.061** - 0.016ns 0.016ns

3. มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ 0.253** 0.057* 0.310** - 0.024ns 0.024ns

4. การรับรู้ถึุงการจัดการการท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ 0.336** - 0.336** 0.204** - 0.204**

ค่ัาสัมประสิทธุิ�ของกิารพย่ากิรณี ์(R2) 0.254 0.206
กิารเลือกิจดุำหมาย่ปลาย่ทางของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ
1. การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วม

ในสังคม - 0.446** 0.446** - -0.043** -0.043**

2. ความตระหนักต่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยัง่ย่น

- 0.084** 0.084** - -0.002ns -0.002ns

3. มุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ 0.290** 0.138** 0.428** - -0.002ns -0.002ns

4. การรับรู้ถึุงการจัดการการท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ

0.224** 0.109** 0.333** - -0.021* -0.021*

5. พฤติกรรมท่ีรบัผิดชอบของผู้เยีย่มเยอ่น - 0.325** 0.325** -0.105** - -0.105**

ค่ัาสัมประสิทธุิ�ของกิารพย่ากิรณี ์(R2) 0.440 0.011
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: DE ค่อ อทิธีพิลทางตรง, IE ค่อ อทิธีพิลทางออ้ม และ TE ค่อ อทิธีพิลรวม

: **, * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05 และ 0.10 ตามลำาดับ ส่วน ns = ไมม่นัียสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.10

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขนาดอิทธิพล พบว่า ชุดตัวแปรในแบบจำาลองของทั้งสอง
กรณีศึกษามีลำาดับของขนาดอิทธิพลรวมแตกต่างกัน โดยในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือน
ชุมชนเชียงคาน การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้เยี่ยมเยือนเป็นตัวแปรที่มี
ขนาดอิทธพิลรวมตอ่พฤตกิรรมท่ีรบัผดิชอบของผูเ้ยีย่มเยอืนมากทีส่ดุ (มีขนาดอิทธพิลรวมเทา่กบั 
0.359) ซ่ึงสงูกวา่ขนาดอิทธพิลรวมของตวัแปรการรบัรูถ้งึการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งผดิชอบของ 
จุดหมายปลายทาง และมุมมองตอ่การท่องเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของผูเ้ยีย่มเยอืนทีมี่ขนาดอิทธพิล
รวมรองลงมา ประมาณ 1.1 และ 1.2 เท่า ตามลำาดับ ขณะที่การเลือกจุดหมายปลายทางของ 
ผู้เยี่ยมเยือนก็ได้รับอิทธิพลรวมจากการที่ผู้เยี่ยมเยือนให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม 
มากทีส่ดุเชน่เดียวกนั (มีขนาดอิทธพิลรวมเทา่กบั 0.446) ซึง่สงูกวา่ตวัแปรมุมมองตอ่การทอ่งเทีย่ว 
อย่างรับผิดชอบ และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างผิดชอบของจุดหมายปลายทาง 
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ของผูเ้ยีย่มเยอืนทีมี่ขนาดอิทธพิลรวมรองลงมาประมาณ 1.04 และ 1.34 ตามลำาดับ และยงัสงูกวา่ 
พฤตกิรรมทีร่บัผดิชอบของผูเ้ยีย่มเยอืนทีมี่เฉพาะอิทธพิลทางตรงตอ่การเลือกจุดหมายปลายทาง
ของผู้เยี่ยมเยือนประมาณ 1.34 เท่า ท้ังนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ความตระหนักต่อการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืนที่มีเพียงอิทธิพลทางอ้อมเท่านั้น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบ และการเลือก
จุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนน้อยที่สุดเพียง 0.061 และ 0.084 เท่านั้น (ดูรายละเอียดใน
ตารางที่ 8.16 คอลัมน์ชุมชนเชียงคาน)

ส่วนในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตพบว่า การให้ 
ความสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคม และการรบัรูถ้งึการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของ 
จุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน ยังคงเป็นสองตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อพฤติกรรม 
ที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือนเช่นเดียวกับกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน  
โดยมีขนาดอิทธิรวมเท่ากับ 0.411 และ 0.204 ตามลำาดับ ขณะที่การเลือกจุดหมายปลายทางของ 
ผู้เย่ียมเยือนได้รับอิทธิพลรวมจากตัวแปรพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบของผู้เย่ียมเยือนมากท่ีสุด (แต่เป็นไป 
ในทิศทางลบ) โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ -0.105 ซึ่งสูงกว่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรการให้
ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ของจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนประมาณ 2.4 และ 5.0 เท่า ตามลำาดับ ส่วนตัวแปรอื่นๆ 
เป็นชดุตวัแปรทีไ่ม่มีทัง้อิทธพิลทางตรง อิทธพิลทางอ้อม และอิทธพิลรวมตอ่พฤตกิรรมทีร่บัผดิชอบ 
และการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 8.16 คอลัมน์ชุมชน
เมืองเก่าภูเก็ต)

ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าจุดหมายปลายทางที่เป็นกรณีศึกษาจะมี 
ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางที่คล้ายคลึงกันในลักษณะของการเป็นจุดหมายปลายทาง 
การทอ่งเทีย่วเชงิสถาปัตยกรรมบา้นเมืองเกา่ท่ีได้รบัการอนรุกัษ ์แตด้่วยคุณลักษณะทีซ่อ่นเรน้และ
ลักษณะเฉพาะบางประการของผู้เยี่ยมเยือน จึงทำาให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่รับผิดชอบ
และการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  
อยา่งไรกต็าม การใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคม และการรบัรูถ้งึการจัดการการทอ่งเทีย่ว 
อย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนยังคงเป็นสองปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพล 
ต่อการแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือน และยังมีผลต่อเนื่องถึงการตัดสินใจเลือก 
จุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวของตนเองด้วย
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8.4 ผู้ลกิารวเิคัราะหปั์จจยั่ท่�มอ่ทิธุพิลต่อคัวามพึงพอใจในิกิาร
มาเยื่อนิจดุำหมาย่ปลาย่ทางของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

จากแบบจำาลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ 
มาเยือนจุดหมายปลายทางที่เป็นสมการ reduced form ที่นำาเสนอในบทที่ 1 ถูกนำามาเป็นกรอบ 
แนวคิดพ้ืนฐานในการกำาหนดชุดตัวแปรที่คาดว่าจะใช้พัฒนาแบบจำาลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
ความพึงพอใจในการมาเยือนจุดหมายปลายทาง ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดและคำาอธิบาย
ตัวแปรแต่ละตัวได้พอสังเขป ดังแสดงในตารางที่ 8.17

ตารางท่� 8.17 ตัวแปรท่�คัาดำว่าจะใช�ในิแบบจำาลองปัจจัย่ท่�อิทธุิพลต่อคัวามพึงพอใจในิกิาร 
ไปเยื่อนิจดุำหมาย่ปลาย่ทางของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

ตัวแปร สัญลักษณ์ คำาอธบิายตัวแปร
ความพึงพอใจในการมาเย่อน
จดุหมายปลายทาง

TS/FTS ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้จากการหาค่าเฉล่ียของ 
ชุดตัวแปรท่ีใช้วัดความพึงพอใจในการมาเย่อนจุดหมาย 
ปลายทาง หรอ่ค่าคะแนนองคป์ระกอบ (factor score) ท่ีได้
จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยน่ยนัของชดุตัวแปรทีใ่ชว้ดั
ความพึงพอใจในการมาเย่อนจดุหมายปลายทาง หรอ่

ค่าใชจ้า่ย ณี จดุหมายปลายทาง 
(บาท/คน/ทรปิ)

Cost เปน็ค่าใชจ้า่ยท่ีใชร้ะหวา่งไปเย่อนจดุหมายปลายครัง้นีทั้ง้หมด
ของผู้เยีย่มเย่อน

อายุ (ป)ี Age อายุของผู้เยีย่มเย่อน

เพศึ Gen เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = เพศึหญิง, 0 = อ่น่ๆ

มรีายได้ไมเ่กิน 30,000 บาท/เด่อน DInc เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = มรีายได้ไมเ่กิน 30,000 บาท/
เด่อน, 0 = อ่น่ๆ

มกีารศึึกษาสูงสุดไมเ่กินประถุมศึึกษา DEdu1 เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกำาหนดให้ 1 = มีการศึึกษาสูงสุดไม่เกิน
ประถุมศึึกษา, 0 = อ่น่ๆ

มกีารศึึกษาสูงสุดระดับมธัียมศึึกษา/
อาชวีะ

DEdu2 เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกำาหนดให้ 1 = มีการศึึกษาสูงสุดเกิน 
ประถุมศึึกษา แต่ไมเ่กินมธัียมศึึกษา/อาชวีะ, 0 = อ่น่ๆ

อาชพีขา้ราชการ/พนักงานของรฐั/
รฐัวสิาหกิจ

DOCC1 เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = ขา้ราชการ/พนักงานของรฐั/
รฐัวสิาหกิจ, 0 = อ่น่ๆ

อาชพีพนักงานบรษัิทเอกชน/โรงงาน DOCC2 เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกำาหนดให้ 1 = พนักงานบริษัทเอกชน/
โรงงาน, 0 = อ่น่ๆ

อาชพีนักธีรุกิจ DOCC3 เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = นักธีรุกิจ, 0 = อ่น่ๆ

พำานักอยู่ในเขตเทศึบาล DCity เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกำาหนดให้ 1 = พำานักอาศัึยในเขตเทศึบาล, 
0 = อ่น่ๆ

ใชบ้รกิารสถุานท่ีพักแรมของคนในชมุชน DAcom เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = มกีารใชบ้รกิารสถุานท่ีพักแรม
ของคนในชมุชน, 0 = อ่น่ๆ
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ตารางท่� 8.17 (ต่อ)

ตัวแปร สัญลักษณ์ คำาอธบิายตัวแปร
ใชบ้รกิารรา้นค้าของคนในชมุชน DComS เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกำาหนดให้ 1 = มีการใช้บรกิารรา้นค้าของ

คนในชมุชน, 0 = อ่น่ๆ
เดินเท่ียวหรอ่ซึ่่อ้ของในถุนนคนเดิน DWWS เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = มกีารเดินเท่ียวหรอ่ซึ่่อ้ของใน

ถุนนคนเดิน, 0 = อ่น่ๆ
เยีย่มชมสถุานท่ีท่องเท่ียวของชมุชน DVATT เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = มกีารเยีย่มชมสถุานท่ีท่องเท่ียว 

ของชมุชน, 0 = อ่น่ๆ
เยีย่มชมฐานเรยีนรูข้องชมุชน DVCLB เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = มกีารเยีย่มชมฐานเรยีนรูข้อง

ชมุชน, 0 = อ่น่ๆ
รว่มกิจกรรมกับคนในชมุชน DPAct เป็นตัวแปรหุ่นท่ีกำาหนดให้ 1 = มีการรว่มกิจกรรมกับคนใน

ชมุชน, 0 = อ่น่ๆ
มีการใช้บรกิารรา้นอาหารและเคร่อ่งด่่ม
ของชมุชนสูงกวา่คนทัว่ไป

DFB เปน็ตัวแปรหุน่ท่ีกำาหนดให ้1 = มกีารใชบ้รกิารรา้นอาหารและ
เคร่อ่งด่่มของชมุชนสูงกวา่ค่าเฉลีย่, 0 = อ่น่ๆ

ตารางที ่8.18 เป็นค่าสถติพิรรณาของตวัแปรทีค่าดวา่จะใชใ้นการพัฒนาแบบจำาลอง
ปัจจยัทีมี่อิทธพิลตอ่ความพึงพอใจในการไปเยอืนจุดหมายปลายทางของผูเ้ยีย่มเยอืน ซ่ึงมีจำานวน
ตัวอย่างรวมทั้งหมด 416 ตัวอย่าง แบ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือน
ชมุชนเชยีงคาน 297 ตวัอยา่ง และไปเยอืนชมุชนเมืองเกา่ภูเกต็ 119 ตวัอยา่ง (เลือกเฉพาะตวัอยา่ง
ที่มีข้อมูลของตัวแปรท่ีคาดว่าจะใช้ในแบบจำาลองครบถ้วนสมบูรณ์) โดยตัวแปรที่มีลักษณะข้อมูล
ต่อเนื่องทั้งหมด (มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ความพึงพอใจในการมาเยือนจุดหมายปลายทาง ค่าใช้จ่าย  
ณ จุดหมายปลายทาง และอายุ) มีการแจกแจงแบบปกติอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05  
ส่วนตัวแปรหุ่นที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ระดับรายได้ 
อาชพี เป็นตน้ และการรว่มและ/ใชบ้รกิารทีเ่ป็นลกัษณะของกจิกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 
เช่น การเดินเยี่ยมชมหรือซื้อของในถนนคนเดิน การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน เป็นต้น 
มีการแจกแจงสัดส่วนที่สามารถใช้ในการพัฒนาแบบจำาลองได้ 

ในภาพรวมของชุดตัวอย่างทั้งหมดพบว่า ผู้เยี่ยมเยือนมีคะแนนความพึงพอใจ
ในการไปเยือนจุดหมายปลายทางเฉลี่ยประมาณ 8.81 (พึงพอใจมากที่สุด) โดยผู้เยี่ยมเยือน
ที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานมีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงกว่าผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่า 
ภูเก็ตอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.051 และยังมีการใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนต่อทริปสูงกว่า 
 

1 ผู้เยีย่มเยอ่นท่ีไปเยอ่นชมุชนเชยีงคานมีความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากับ 9.02 ส่วนท่ีไปเยอ่นชุมชนเมอ่งภัเูก็ตมคีวามพึงพอใจเฉล่ียเท่ากับ 8.21  
(t-statistic = 6.972, p-value = 0.00)



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

277
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 อีกด้วย2 ทั้งนี้ยังพบว่า ผู้เยี่ยมเยือนที่เป็นตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย
ประมาณ 37 ปี เป็นเพศชายและเพศหญิงในสดัสว่นทีใ่กล้เคียงกนั มีรายได้เกนิกวา่ 30,000 บาท/เดือน  
ประมาณร้อยละ 57 และกว่าร้อยละ 67 มีการศึกษาเกินกว่าระดับมัธยมศึกษา/อาชีวะ มีอาชีพ 
ข้าราชการ พนักงาน และนักธุรกิจมากกว่าครึ่งหนึ่ง พำานักอยู่ในเขตเทศบาลเกือบประมาณ 
ร้อยละ 70 นอกจากนี้ ในการไปเยือนจุดหมายปลายทางนี้ครั้งนี้ตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งใช้บริการ
สถานที่พักแรมของคนในชุมชน และกว่าร้อยละ 70-90 ใช้บริการร้านค้าชุมชน ร้านอาหาร 
และเครื่องด่ืมของชุมชน และเดินเที่ยวหรือซ้ือของในถนนคนเดิน ส่วนตัวอย่างที่มีการเยี่ยมชม 
สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน และฐานเรียนรู้ของชุมชนมีสัดส่วนร้อยละ 43 และ 2 ตามลำาดับ  
และร้อยละ 11 ได้ร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 8.18)

ตารางท่� 8.18 ค่ัาสถิติพรรณีาของตัวแปรท่�คัาดำว่าจะใช�ในิแบบจำาลองปัจจัย่ท่�อิทธุิพลต่อ 
คัวามพึงพอใจในิกิารไปเยื่อนิจดุำหมาย่ปลาย่ทางของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

n = 416 (เชยีงคาน n = 297, เม่องเก่าภัเูก็ต n = 119)
ตัวแปร สัญลักษณ์ ค่าตำาสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย S.D. Jarque-Bera

ความพึงพอใจในการไปเย่อนจดุหมาย
ปลายทาง

TS 5 10 8.81 1.01 98.15*

FTS -3.180 1.240 0.170 0.891 98.13*

ค่าใชจ้า่ย ณี จดุหมายปลายทาง 
(บาท/คน/ทรปิ) Cost 60 12,100 2,286 2,156 > 1,000*

อายุ (ป)ี Age 18 74 37 13.72 25.41*

เพศึ Gen 0 1 0 = 47.84%, 1 = 52.16%

มรีายได้ไมเ่กิน 30,000 บาท/เด่อน Inc 0 1 0 = 56.97%, 1 = 43.03%

มกีารศึึกษาสูงสุดไมเ่กินประถุมศึึกษา DEdu1 0 1 0 = 96.39%, 1 = 3.61%

มกีารศึึกษาสูงสุดระดับมธัียมศึึกษา/อาชวีะ DEdu2 0 1 0 = 66.59 %, 1 = 33.41%

อาชพีขา้ราชการ/พนักงานของรฐั/
รฐัวสิาหกิจ DOCC1 0 1 0 = 75.00 %, 1 = 25.00%

อาชพีพนักงานบรษัิทเอกชน/โรงงาน DOCC2 0 1 0 = 84.13%, 1 = 15.87%

อาชพีนักธีรุกิจ DOCC3 0 1 0 = 72.84%, 1 = 27.16%

พำานักอยู่ในเขตเทศึบาล DCity 0 1 0 = 30.77%, 1 = 69.23%

ใชบ้รกิารสถุานท่ีพักแรมของคนในชมุชน DAcom 0 1 0 = 50.24%, 1 = 49.46%

ใชบ้รกิารรา้นค้าของคนในชมุชน DComS 0 1 0 = 9.61%, 1 = 90.38%

เดินเท่ียวหรอ่ซึ่่อ้ของในถุนนคนเดิน DWWS 0 1 0 = 12.98%, 1 = 87.02%

2 ผู้เยีย่มเย่อนท่ีไปเย่อนชุมชนเชยีงคานมีการใชจ้า่ยเฉลี่ยประมาณี 2,500 บาท/คน/ทรปิ ส่วนท่ีไปเย่อนชุมชนเม่องภัูเก็ตมีการใชจ้า่ย
เฉลีย่ประมาณี 1,750 บาท/คน/ทรปิ (t-statistic = 4.214, p-value = 0.00)
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ตารางท่� 8.18 (ต่อ)

n = 416 (เชยีงคาน n = 297, เม่องเก่าภัเูก็ต n = 119)
ตัวแปร สัญลักษณ์ ค่าตำาสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย S.D. Jarque-Bera

เยีย่มชมสถุานท่ีท่องเท่ียวของชมุชน DVATT 0 1 0 = 56.73%, 1 = 43.27%

เยีย่มชมฐานเรยีนรูข้องชมุชน DVCLB 0 1 0 = 97.84%, 1 = 2.16%

รว่มกิจกรรมกับคนในชมุชน DPAct 0 1 0 = 88.94%, 1 = 11.05%

ใชบ้รกิารรา้นอาหารและเคร่อ่งด่่มของชมุชน
สูงกวา่คนทัว่ไป DFB 0 1 0 = 29.33%, 1 = 70.67%

ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.05

เนือ่งจาก การวดัความพึงพอใจในการไปเยอืนจุดหมายปลายทางในการศกึษานีใ้ชช้ดุ
คำาถาม 4 ขอ้ ในการวดั ซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชว้ธิยีบุรวมค่าคะแนนของขอ้คำาถามทัง้ 4 ขอ้ ด้วยวธิี
ที่แตกต่างกัน 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิต (arithmatic mean) ในการการยุบรวม 
ขอ้คำาถามทัง้สีข่อ้ใหเ้ป็นค่าคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย (TS) และ 2) การวเิคราะหอ์งค์ประกอบยนืยนั 
(confirmatory factor analysis) ในการหาค่าคะแนนองค์ประกอบ (factor score) ของตัวแปร 
ความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมายปลายทาง (FTS) โดยค่าคะแนนของตัวแปรความพึงพอใจท่ีได้จาก 
ทั้ง 2 วิธี มีลักษณะต่อเนื่องและตัดปลาย ดังนั้นเพื่อให้แบบจำาลองที่พัฒนามีความเหมาะสมกับ
คุณลักษณะของตวัแปรตาม จึงได้พัฒนาแบบจำาลองในเบือ้งตน้เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของ  
2 แบบจำาลอง ประกอบด้วย tobit model และ regression model ซึ่งจากการพิจารณาค่าสถิติ
การตัดสินใจที่แสดงในตารางที่ 8.19 พบว่า แบบจำาลอง regression ที่ใช้คะแนนองค์ประกอบ
ความพึงพอใจ (FTS) เป็นแบบจำาลองที่มีค่าสถิติการตัดสินใจในภาพรวมที่ดีที่สุด หมายความว่า  
แบบจำาลอง regression มีความเหมาะสมและกลมกลืน (fit) กับคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจ (FTS)  
จนทำาให้แบบจำาลองที่พัฒนามีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ตัวแปรอิสระในแบบจำาลองสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ดีที่สุด ดังนั้นจึงเลือกแบบจำาลองดังกล่าวมาใช้ในการ
ศึกษา

แบบจำาลอง regression ถูกประยุกต์ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนใน 3 กรณี ได้แก่  
1) กรณีกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน 2) กรณีกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชน
เมืองเก่าภูเก็ต และ 3) กรณีที่รวมข้อมูลทั้งสองกรณีเข้าด้วยกันโดยในการศึกษาจะประมาณค่า
สัมประสิทธิ์ของแบบจำาลองด้วยวิธีการถดถอยน้อยที่สุด (ordinary least square: OLS) และมี
การ robust standard errors
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ตารางท่� 8.19 ค่ัาสถิติกิารตัดำสินิใจสำาหรบัพิจารณีาเลือกิแบบจำาลองท่�เหมาะสม

ค่าสถิุติการตัดสินใจ
คะแนนรวมความพึงพอใจ (TS) คะแนนองคป์ระกอบความพึงพอใจ (FTS)

Tobit 
model

Regression 
model

Tobit 
model

Regression 
model

log-likelihood -541.384 -541.384 -493.158 -493.197

R2 /Pseudo R2 0.086 0.207 0.090 0.209

AIC 2.680 2.675 2.453 2.448
residual sum of squares 328.855 328.855 260.888 260.851
S.E. of regression 0.907 0.906 0.809 0.808
ท่ีมา: จากการคำานวณี

ตารางท่� 8.20 ค่ัาสัมประสิทธุิ�ของแบบจำาลองปัจจยั่ท่�มอ่ทิธุพิลต่อคัวามพึงพอใจในิกิารไปเยื่อนิ
จดุำหมาย่ปลาย่ทางของผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิ

ตัวแปร สัญลักษณ์
ของตัวแปร

ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนเมืองเก่าภเูก็ต รวม
Coeff. t-stat. Coeff. t-stat. Coeff. t-stat.

ค่าคงท่ี α -1.519 -4.150*** -2.458 -2.791*** -2.079 -4.457***
ค่าใชจ้า่ย ณี จดุหมาย
ปลายทาง (บาท/คน/ทรปิ) β 0.114 2.593** 0.317 2.462** 0.172 3.201***

อายุ (ป)ี αAge 0.007 2.404** - - 0.008 2.850***
เพศึ αGen 0.192 2.391** - - 0.278 3.415***
มรีายได้ไมเ่กิน 
30,000 บาท/เด่อน αDIn - - 0.283 1.636 0.165 1.862*

อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
ของรฐั/รฐัวสิาหกิจ αDOCC1 - - - - -0.139 -1.306

อาชพีพนักงานบรษัิท
เอกชน/โรงงาน αDOCC1 - - - - -0.224 -1.772*

อาชพีนักธีรุกิจ αDOCC3 - - - - -0.219 -2.061**
พำานักอยู่ในเขตเทศึบาล αDCity - - - - -0.098 -1.397
ใชบ้รกิารสถุานท่ีพักแรม
ของคนในชมุชน αDAcom 0.058 0.455 -0.008 -0.023 0.034 0.249

ใชบ้รกิารรา้นค้าของ
คนในชมุชน αDComS - - -0.126 -0.419 0.223 1.287

เดินเท่ียวหรอ่ซึ่่อ้ของ
ในถุนนคนเดิน αDWWS 0.469 1.989** 0.154 0.699 0.373 2.633***

เยีย่มชมสถุานท่ีท่องเท่ียว
ของชมุชน αDVATT 0.236 2.866*** -0.382 -2.092** 0.006 0.066

เยีย่มชมฐานเรยีนรูข้อง
ชมุชน αDVCLB 0.125 1.198 -0.692 -1.424 -0.434 -1.144
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ตารางท่� 8.20 (ต่อ)

ตัวแปร สัญลักษณ์
ของตัวแปร

ชมุชนเชยีงคาน ชมุชนเมืองเก่าภเูก็ต รวม
Coeff. t-stat. Coeff. t-stat. Coeff. t-stat.

รว่มกิจกรรมกับคนในชมุชน αDPAct -0.156 -1.122 0.274 1.646 -0.013 -0.102
ใชบ้รกิารรา้นอาหารและ
เคร่อ่งด่่มของชมุชนสูงกวา่
คนทัว่ไป

αDFB 0.138 0.989 -0.176 -0.780 0.206 1.757*

log-likelihood -293.725 -169.957 -493.197
F-statistic 5.938*** 1.714* 7.029***

R2 0.157 0.124 0.209

adjusted R2 0.131 0.052 0.180

residual sum of squares 125.688 121.227 260.851
S.E. of regression 0.662 1.055 0.809
AIC (Akaike information 
criterion) 2.045 3.024 2.448

Breusch-Pagan-Godfrey 
test 1.264 1.038 2.590***

ชว่งของค่า VIF (variance 
inflation factors) 0.000-0.134 0.017-0.776 0.000-0.217

จำานวนตัวอย่าง 297 119 416
ท่ีมา: จากการคำานวณี
หมายเหตุ: Coeff. ค่อ ค่าสัมประสิทธีิ� (coefficients), t-stat. ค่อ ค่าสถิุติ t (t-statistic)

***, **, * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลำาดับ
ตัวแปรหุน่เกีย่วกับระดับการศึึกษาทัง้สองตัวแปรไมม่นัียสำาคัญทางสถิุติท่ี 0.10 จงึตัดออกจากแบบจำาลอง

: บรรเทาปญัหา heteroscedasticity ด้วยวธิี ีheteroscedasticity-consistent covariance matrix estimator

จากตารางที่ 8.20 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดในแต่ละแบบจำาลองสามารถ
อธบิายความแปรปรวนของตวัแปรตามได้แตกตา่งกนัโดยมีค่าระหว่างรอ้ยละ 12.4-20.9 (พิจารณา
จากค่า R2) และเฉพาะแบบจำาลองกรณีกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตที่ค่า  
adjusted R2 แตกตา่งจากค่า R2 ค่อนขา้งมาก แสดงวา่ การเพ่ิมจำานวนตวัอยา่งหรอืตวัแปรอิสระ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า R2 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าสถิติ F (F-statistic) พบว่า ทั้ง 3 กรณี  
มีค่า p-value ของค่าสถติ ิF นอ้ยกวา่ระดับนยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.05 ซ่ึงหมายความวา่ ตวัแปรอิสระ 
ทั้งหมดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมายปลายของผู้เยี่ยมเยือนอย่างมี 
นยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.05 นอกจากนี ้ค่า Breusch-Pagan-Godfrey test ทีค่ำานวณได้มีค่าต่ำากวา่ 
ค่าวิกฤติ ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเว้น กรณีที่รวมข้อมูลทั้งสองกรณีเข้าด้วยกัน 
แสดงว่า เฉพาะแบบจำาลองกรณีที่มีการรวมข้อมูลทั้งสองกรณีเข้าด้วยกันเพียงแบบจำาลองเดียวที่
เผชิญกับปัญหา heteroscedasticity ซึ่งได้บรรเทาปัญหาดังกล่าวด้วยวิธี heteroscedasticity- 
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consistent covariance matrix estimator ในขณะที่ค่า VIF (variance of inflation factos) 
แสดงให้เห็นว่า แบบจำาลองทั้ง 3 กรณี ไม่เผชิญกับปัญหา multicollinearity (VIF มีค่าน้อยกว่า 5)

ทั้งนี้ หากพิจารณาค่า p-value ของค่าสถิติ t ของตัวแปรอิสระที่ใช้ในแต่ละ 
แบบจำาลอง พบวา่ แบบจำาลองแตล่ะกรณมีีตวัแปรอิสระทีมี่อิทธพิลตอ่ความพึงพอใจในการไปเยอืน 
จุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อทริป  
ณ จุดหมายปลายทางของแบบจำาลองทุกกรณีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมาย
ปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
ต่อคนต่อทริป ณ จุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนจะส่งผลให้ผู้เยี่ยมเยือนมีความพึงพอใจ 
ในการไปเยอืนจุดหมายปลายทางเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสำาคัญทางสถติ ิหรอือาจกล่าวได้วา่ ผูเ้ยีย่มเยอืน 
มีการใช้จ่าย ณ จุดหมายปลายทางเพ่ือให้ตนเองได้รับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมาเยือน 
จุดหมายปลายทาง 

สำาหรับการใช้บริการหรือการทำากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว  
(อย่างรับผิดชอบ) ในท้องถิ่นท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการไปเยือนจุดหมายปลายทางของ 
ผูเ้ยีย่มเยอืนอยา่งมีนยัสำาคัญทางสถติทิี ่0.05 ในแตล่ะกรณกีมี็ความแตกตา่งกนั โดยในกรณขีอง
กลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานพบว่า การเดินเยี่ยมชมหรือซื้อของในถนนคนเดิน และ
การเยีย่มชมสถานทีท่อ่งเท่ียวของชมุชน (ไม่ได้เป็นกจิกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบโดยตรง) 
เป็นสองกิจกรรมท่องเที่ยวที่ทำาให้ผู้เยี่ยมเยือนมีความพึงพอใจในการไปเยือนชุมชนเชียงคาน 
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิตท่ี 0.05 ส่วนกรณีของกลุ่มผู้เย่ียมเยือนท่ีมาเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
พบว่า เฉพาะการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนเท่านั้นที่ทำาให้ผู้เยี่ยมเยือนมีความพึงพอใจ 
ในการไปเยือนชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิตที่ 0.05 (ดูรายละเอียดใน
ตารางที่ 8.20)

เม่ือนำาค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณค่าได้ (เฉพาะที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ 
มาเยือนจุดหมายปลายทางอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10) ไปประเมินราคาเงา (shadow price)  
ภายใตแ้นวคิด tourist satisfaction approch (TSA) ดังทีแ่สดงในตารางที ่8.21 ทัง้นีเ้พ่ือความเขา้ใจ 
ผลการประเมินดังกล่าว จึงขอยกตัวอย่างในกรณีของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน ซ่ึง
จากผลการประเมินราคาเงาพบว่า การที่ผู้เยี่ยมเยือนไม่ได้เดินเยี่ยมชมหรือซ้ือของที่ถนนคนเดิน 
ของเชียงคานต้องชดเชยด้วยจำานวนเงินประมาณ 2,500 บาท/คน/ทริป เพ่ือให้ความพึงพอใจ
ในการมาเยือนเชียงคานของบุคคลนั้นๆ เท่ากับผู้เยี่ยมเยือนที่ได้เดินเยี่ยมชมหรือซ้ือของ 
ที่ถนนคนเดินของเชียงคาน หรืออาจกล่าวได้ว่า ราคาเงาของการที่ผู้เยี่ยมเยือนได้เดินเยี่ยมชม
หรอืซ้ือของทีถ่นนคนเดินของเชยีงคานเม่ือตดัสนิใจเดินทางไปเยอืนชมุชนเชยีงคานมีค่าประมาณ 
2,500 บาท/คน/ทรปิ ซึง่จากการสำารวจพบวา่ ผูเ้ยีย่มเยอืนทีเ่ป็นตวัอยา่งเกอืบทัง้หมด (รอ้ยละ 99)  
มีการเดินเยี่ยมชมหรือซ้ือของที่ถนนคนเดินของเชียงคานเม่ือเดินทางมาเยือนชุมชนเชียงคาน  
โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาในการเดินเยี่ยมชมหรือซื้อของที่ถนนคนเดินประมาณ 2-3 ชั่วโมง/คน/ทริป
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ตารางท่� 8.21 ผู้ลกิารประเมินิราคัาเงาของกิิจกิรรมท่องเท่�ย่วของจุดำหมาย่ปลาย่ทางท่� 
ผู้้�เย่่�ย่มเยื่อนิไปเยื่อนิ

กิจกรรมการท่องเท่ียว
ราคาเงา (บาท/คน/ทรปิ)

ชมุชน
เชยีงคาน

ชมุชน
เมืองเก่าภเูก็ต รวม

ค่ัาใช�จา่ย่เฉล่�ย่ต่อทรปิ ณี จดุำหมาย่ปลาย่ทาง (บาท/คันิ/ทรปิ) 2,500 1,750 2,290
การเดินเยีย่มชมหรอ่ซึ่่อ้ของในถุนนคนเดิน 2,500 - 2,000
การเยีย่มชมสถุานท่ีท่องเท่ียวของชมุชน 2,200 1,200 -
การใชบ้รกิารรา้นอาหารและเคร่อ่งด่่มของชมุชนสูงกวา่คนทัว่ไป - - 1,600
ท่ีมา: จากการคำานวณี

ผลการประเมินราคาเงาในตารางที ่8.21 แสดงใหเ้หน็วา่ การใชบ้รกิารและ/การเขา้รว่ม
กจิกรรมการทอ่งเท่ียว (กจิกรรมสว่นใหญ่ไม่ได้เกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบโดยตรง) 
ของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีราคาเงาที่แตกต่างกัน 
ตามกิจกรรมท่องเที่ยวที่ทำาให้ผู้เยี่ยมเยือนท่ีไปเยือนชุมชนทั้งสองมีความพึงพอใจในการไปเยือน
เพ่ิมขึ้นแตกต่างกัน โดยในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคานพบว่า กิจกรรม 
การเดินเยีย่มชมหรอืซือ้ของในถนนคนเดิน และการเยีย่มชมสถานทีท่อ่งเทีย่วของชมุชน มีราคาเงา 
ประมาณ 2,500 และ 2,200 บาท/คน/ทริป ตามลำาดับ ส่วนในกรณีของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือน
ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตพบว่า กิจกรรมการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน มีราคาเงาประมาณ 
1,200 บาท/คน/ทริป 
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บทท่� 9

สรปุและข�อเสนิอแนิะ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา (ก่อนการระบาดของ
โรคโควิด-19) ประสบความสำาเร็จอย่างเด่นชัดในด้านการเพิ่มขึ้นของรายรับและขีดความสามารถ
ในการแขง่ขนั ซ่ึงเหน็ได้จากการเพ่ิมขึน้ของจำานวนและรายรบัจากการทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะในกลุ่ม
นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีไ่ทยสามารถกา้วสูก่ารเป็นหนึง่ในสีป่ระเทศทีมี่รายรบัจากนกัทอ่งเทีย่ว 
ชาวต่างชาติมากที่สุดในโลก ขณะเดียวกัน ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวยังกลายมาเป็นหนึ่งใน 
ภาคเศรษฐกิจสำาคัญของไทยทั้งในแง่ของการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม  
กว่าทศวรรษทีผ่า่นมา การทอ่งเทีย่วไทยยงัคงมีปัญหาในเรือ่งความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม และความปลอดภัยภายในประเทศ ตลอดจนความเสีย่งทางเศรษฐกจิของการพ่ึงพา 
การท่องเที่ยว และประเด็นความท้าทายเกี่ยวกับความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทย

การสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวถูกกำาหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนา 
การทอ่งเทีย่วแหง่ชาตฉิบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) ตอ่เนือ่งจนถงึแผนพัฒนาการทอ่งเทีย่วแหง่ชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) ที่ได้มีการระบุเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ว่าด้วยการบริหาร
จัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื โดยเนน้ไปทีมิ่ตสิงัคมและสิง่แวดล้อม โดยมุงหวงัใหก้ารทอ่งเทีย่ว 
ของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่า มีความสามารถในการปรับตัว เติบโตอย่างยั่งยืน 
และสร้างการมีส่วนร่วมในสังคม โดยหนึ่งในแนวทางที่สามารถทำาให้เดินไปสู่เป้าหมายนั้นได้  
คือ การจัดการและการดำาเนินการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เป็นหนึ่งใน 
การทอ่งเทีย่ววถิใีหม่ (regenerative tourism) ทีไ่ด้รบัความสนใจมากขึน้ในชว่งตัง้แต ่พ.ศ. 2560  
เป็นต้นมา เนื่องจาก การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism: RT) เป็นหนึ่งใน 
รูปแบบการท่องเที่ยวท่ีมีบทบาทความสำาคัญที่จะทำาให้จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว 
มีความยั่งยืน และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง (journey) มุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
(sustainable tourism) ที่เป็นรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทั้งใน
ระดับผูป้ระกอบการ ชมุชน ทอ้งถิน่ และประเทศ บนพ้ืนฐานของการสรา้งความสมดุลและประโยชน์
สูงสุดในด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ 
นักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่นที่เป็นเจ้าบ้าน
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การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีความสอดคล้องและเป็นแนวทางการดำาเนินการ 

ที่จะนำาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมักจะเกี่ยวข้องกับประเด็น 
ในระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และพยายามเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม (มุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงในระยะยาว) ในขณะที่การ 
ทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบจะมุ่งเนน้ท่ีการดำาเนนิการของแตล่ะบคุคล และแตล่ะจุดหมายปลายทาง 
ของการท่องเที่ยว ดังนั้นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจึงเกี่ยวข้องกับการระบุประเด็นทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความสำาคัญในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการนำา 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันดำาเนินการเพ่ือรับผิดชอบในประเด็นดังกล่าวด้วย หรืออาจจะกล่าวได้ว่า  
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของผู้คน ธุรกิจ และรัฐบาล ในการเพ่ิม 
ผลกระทบเชงิบวกทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมจากการทอ่งเทีย่ว (มุ่งเนน้การเปล่ียนแปลง
ในระยะสั้น)

ดังนั้นแนวนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจึงเป็น
หนึ่งในแนวทางท่ีจะนำาพาการท่องเที่ยวไทยไปสู่การเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (และ/กิจกรรม)  
การท่องเที่ยว และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทยในอนาคต ซ่ึงการออกแบบและวางแนว
นโยบาย มาตรการ และการปฏิบัติตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีความจำาเป็นต้อง
มีความเข้าใจถึงผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งใน
ส่วนของภาคธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน รวมทั้งจำาเปน็ต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สำาคัญสำาหรับ
ประกอบการวางนโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน-ผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รวม
ถึงความรับผิดชอบของนักท่องเท่ียวต่อผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวของตนเอง
แทนการผลักภาระให้กับสังคม หรือชุมชน หรือผู้ให้บริการ และความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว รวมถึงปจัจัยต่างๆ ที่กระตุ้นและ/มี
อิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
และเพ่ือให้ได้ชุดข้อมูลเชิงประจักษ์ดังกล่าว การศึกษานี้พยายามประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎี 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวในการศึกษาทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ โดยการศึกษาด้าน
อุปทานจะทำาให้ทราบขนาดของต้นทุน-ผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ รวมถึงผลจากการจัดการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต 
ของคนทอ้งถิน่ทีพ่ำานกัอาศยัในจุดหมายปลายทางทีมี่การจัดการตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่ง
รับผิดชอบ ซ่ึงอาจมีผลต่อเนื่องถึงการสนับสนุนและ/การมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่นในการดำาเนิน
การจัดการตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ ณ จุดหมายปลายทางทีต่นเองพำานกัอาศยั 
ขณะทีก่ารศกึษาด้านอุปสงค์จะทำาใหท้ราบในเบ้ืองตน้ถงึมูลค่าทีน่กัทอ่งเทีย่วใหก้บัผลติภัณฑ ์(และ/
กิจกรรม) การท่องเท่ียว (อย่างรับผิดชอบ) และปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรม
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และตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือจุดหมายปลายทางที่มีการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาทั้งสองส่วนจะเป็นสารสนเทศสำาคัญสำาหรับนำาไปใช้
ประกอบในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์  
(เช่น ค่าธรรมเนียม การเก็บและ/ลดหย่อนภาษี เป็นต้น) ที่จะช่วยกระตุ้นและ/สนับสนุนส่งเสริม 
ให้เกิดการจัดการและ/การดำาเนินการและ/การพัฒนาตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท่ีจะ 
นำาไปสู่การเพ่ิมคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวไทย และยังส่งผลต่อเนื่องต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย รวมถึงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทยในอนาคต

การศึกษานี้ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาที่สำาคัญ 3 วิธี ได้แก่ 1) การประเมิน 
ต้นทุน-ผลตอบแทนตามแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์
ของการดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในกรณีศึกษา 3 กรณี 
ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมบูติก ธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์ และชุมชนท่องเที่ยว (ถนนคนเดินเชียงคาน)  
2) การประยุกต์ใช้แนวคิด life satisfaction approach (LSA) ในการประเมินราคาเงา (shadow 
price) ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยว 
ที่แตกต่างกัน 2 แห่ง สำาหรับกรณีของคนท้องถิ่น ได้แก่ ชุมชนบ่อสวก และชุมชนเชียงคาน  
ส่วนกรณีของผู้เยี่ยมเยือน เป็นการประเมินราคาเงาของการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว  
(อย่างรับผิดชอบ) ของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทาง 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเชียงคาน 
และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต และ 3) การประยุกต์ใช้สมการโครงสร้าง (structural equation  
model: SEM) ในการคน้หาปจัจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ของคนท้องถิ่น (ศึกษา 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ่อสวก และชุมชนเชียงคาน) และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน  
(ศึกษา 2 จุดหมายปลายทาง ได้แก่ ชุมชนเชียงคาน และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต)

9.1 สรปุผู้ลกิารศึกิษา

ผลการศึกษาท่ีได้สามารถสรุปได้เป็น 4 เร่ือง ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน 
ของการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบใน 3 กรณศีกึษา คือ ธรุกจิโรงแรมบตูกิ ธรุกจิรา้นอาหาร 
อินทรีย์ และชุมชนท่องเที่ยว (ถนนคนเดินเชียงคาน) 2) ผลการสำารวจมุมมองและการรับรู้
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นและผู้เยี่ยมเยือน 3) ผลการศึกษา 
ความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองปัจจัยทีอ่ธบิายการสนบัสนนุการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ
ของคนท้องถิ่น และผลการประเมินราคาเงาของการมีส่วนร่วม การรับรู้ การให้ความสำาคัญกับ 
การมีส่วนร่วมในสังคม และการสนับสนุนการจัดการและการดำาเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
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อยา่งรบัผดิชอบของคนทอ้งถิน่ และ 4) ผลการศกึษาความสมัพันธเ์ชงิสาเหตขุองปัจจัยทีมี่อิทธพิล
ต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน และผล
การประเมินราคาเงาของการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว (อย่างรับผิดชอบ) เช่น การใช้บริการ 
ทีพั่กแรม รา้นค้า รา้นอาหารและเครือ่งด่ืมของคนในชมุชน การเดินเยีย่มชมหรอืซ้ือของในถนนคนเดิน  
การเยีย่มชมสถานทีท่อ่งเทีย่วของชมุชน การรว่มกจิกรรมกบัคนในชมุชน เป็นตน้ ดังมีรายละเอียด
ในแต่ละเรื่องพอสังเขป ดังนี้

9.1.1 ต่�นทีุ่น-ผลต่อบแที่นของการจัดัการการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบ

1) กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมบูติก

โรงแรมบูติกที่เป็นกรณีศึกษาเป็นโรงแรมที่อยู่ในจังหวัดน่าน ที่มีการจัดการและ 
การดำาเนินงานภายใต้มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (green hotel) โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงแรม 
สเีขยีวระดับทอง (Green Hotel Gold Class) ของกรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม เม่ือ พ.ศ. 2558  
มีห้องพักให้บริการ 32 ห้อง (ขนาด 35 ตารางเมตร 28 ห้อง ขนาด 50 ตารางเมตร 4 ห้อง)  
ใน พ.ศ. 2562 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีประมาณร้อยละ 55 และมีราคาห้องพักที่ขายได้เฉลี่ย
ประมาณ 1,900 บาท/หอ้ง/คืน มีรายรบัจากการขายหอ้งพักประมาณปีละ 12 ล้านบาท โดยประมาณ
ร้อยละ 60 ของรายรับ จะเป็นต้นทุนการดำาเนินการ โรงแรมมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเข้าข่าย 
การจดัการและการดำาเนนิงานตามแนวทางการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 4 กจิกรรม ได้แก ่กจิกรรม
การประหยัดพลังงาน กิจกรรมการประหยัดน้ำา กิจกรรมการใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน  
และกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของท้ัง 4 กิจกรรม ใน พ.ศ. 2562 พบว่า โรงแรม
มีผลตอบแทนสุทธิจากการดำาเนินกิจกรรมท้ัง 4 กิจกรรม ซ่ึงหากไม่นับรวมการต่อยอดทางธุรกิจ 
อันเกิดจากการใช้สินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่ีทำาให้โรงแรมได้รับผลตอบแทนสุทธิต่อเดือน
สูงถึงประมาณ 25,510 บาท กิจกรรมการประหยัดพลังงานเป็นกิจกรรมท่ีทำาให้โรงแรมได้รับ 
ผลตอบแทนสุทธิมากท่ีสุด (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 ของผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจาก  
3 กิจกรรม) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการประหยัดน้ำาท่ีมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของผลตอบแทน
ท่ีเกิดข้ึนจาก 3 กิจกรรม สำาหรับกิจกรรมการจัดการและการดูแลส่ิงแวดล้อมท่ีส่วนใหญ่เป็นภาระ
ต้นทุนท่ีโรงแรมต้องแบกรับ แต่ยังคงได้รับผลตอบแทนสุทธิจำานวนมากจากการเปล่ียนมาใช้ขวดน้ำา 
ท่ีเป็นขวดแก้วแทนขวดพลาสติก ทำาให้กิจกรรมในส่วนน้ีได้รับผลตอบแทนสุทธิประมาณร้อยละ 2 ของ 
ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจาก 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมท้ัง 3 จะทำาให้โรงแรมได้รับผลตอบแทนสุทธิ 
ต่อห้องท่ีขายได้รวมกันประมาณ 7.91 บาท/วัน/ห้องท่ีขายได้ หรือประมาณ 4.39 บาท/ผู้เข้าพัก  
1 คน ดังน้ัน เม่ือเทียบกับกำาไรท่ีโรงแรมได้รับจากการขายห้องพัก 1 ห้อง การจัดการและการดำาเนินงาน 
ตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบจะทำาให้โรงแรมมีผลตอบแทนสุทธิในสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 1.05 ของกำาไรจากการขายห้องพัก (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 9.1)
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ตารางท่� 9.1 ประมาณีกิารผู้ลตอบแทนิสุทธุขิองกิารจดัำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทาง 
กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของกิรณ่ีศึกิษาโรงแรมบ้ติกิ พ.ศ. 2562

กิจกรรม
ผลตอบแทนสุทธต่ิอห้องท่ีขายได้

บาท/วนั บาท/คน บาท/เดือน
1. การประหยัดพลังงาน 5.83 3.24 3,100
2. การประหยัดน�า 1.95 1.08 1,040
3. การใชสิ้นค้าท่ีเปน็ผลิตภััณีฑ์ข์องชมุชนท้องถ่ิุน 1,167 - 25,510
4. การจดัการและการดแูลส่ิงแวดล้อม 0.13 0.07 100

สัดำส่วนิต่อกิำาไร (ร�อย่ละ) (ไมนั่ิบรวมกิิจกิรรมท่� 3) 1.05
ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ

2) กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหารอินทรีย์
ร้านอาหารอินทรีย์ที่เป็นกรณีศึกษา นอกจากจะมีการประกอบธุรกิจร้านอาหารแล้ว  

ยงัมีการดำาเนนิกจิกรรมในรปูแบบของการท่องเทีย่วเชงิเกษตร (agro-tourism) ทีอ่ยูบ่นพ้ืนฐานของ
การทำาการเกษตรอินทรยี ์(organic agriculture) ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของโครงการหมู่บา้นอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่
ในฟาร์มอินทรีย์ (organic farm) ขนาด 4 ไร่ และมีการขายอาหารอินทรีย์ที่ใช้ผลิตผลทางการ
เกษตรอินทรีย์เป็นวัตถุดิบสำาคัญในการประกอบอาหาร รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ร้านอาหารอินทรีย์แห่งนี้มีกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องหรือเข้าข่ายการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
3 กจิกรรม ได้แก ่กจิกรรมการผลติขา้วสารอินทรยีบ์รรจุถงุ กจิกรรมรา้นอาหารอินทรยี ์และกจิกรรม
การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ซึง่มตีน้ทุน-ผลตอบแทนทีแ่ตกต่างกนัออกไป แตอ่ย่างไรก็ตาม กิจกรรม
ร้านอาหารอินทรีย์ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลัก โดยมีสัดส่วนของรายรับประมาณร้อยละ 75 ของ
รายรับทั้งหมดของทั้ง 3 กิจกรรม

ผลการวเิคราะหต์น้ทนุ-ผลตอบแทนของทัง้ 3 กจิกรรม พบวา่ พ.ศ. 2562 รา้นอาหาร 
อินทรยีแ์หง่นีมี้ผลตอบแทนสทุธจิากการดำาเนนิกจิกรรมทัง้ 3 กจิกรรม ประมาณ 868,100 บาท/ปี 
หรือประมาณ 72,300 บาท/เดือน โดยร้านอาหารอินทรีย์เป็นกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนสุทธิสูงสุด 
โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 68 ของผลตอบแทนสุทธิทั้งหมด รองลงมาได้แก่ การขายข้าวสาร
อินทรีย์บรรจุถุง ที่มีผลตอบแทนสุทธิในสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 ของผลตอบแทนสุทธิทั้งหมด 
สำาหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีผลตอบแทนสุทธิในสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของ
ผลตอบแทนสุทธิทั้งหมด ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่า ร้านอาหาร
อินทรยีแ์หง่นีมี้ผลตอบแทนจากการลงทนุเทา่กบั 0.37 โดยกจิกรรมการขายขา้วสารอินทรยีบ์รรจุถงุ 
เป็นกิจกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด รองลงมาได้แก่ ร้านอาหารอินทรีย์  
ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีอัตราการผลตอบแทนจากการลงทุน 0.29 ซึ่งน้อยที่สุด 
เมื่อเทียบกันใน 3 กิจกรรม (ดูรายละเอียดในตารางที่ 9.2)
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ตารางท่� 9.2 ประมาณีกิารผู้ลตอบแทนิสุทธุขิองกิารจดัำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทาง 
กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของกิรณ่ีศึกิษาร�านิอาหารอนิิทรย่่ ์พ.ศ. 2562

กิจกรรม ผลตอบแทนสุทธต่ิอป ี
(บาท)

อตัราผลตอบแทน
จากการลงทุน

1. การขายขา้วสารอนิทรยีบ์รรจถุุงุ 1 กิโลกรมั 147,100 1.75
2. รา้นอาหารอนิทรยี์ 593,000 0.33
3. กิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิเกษตร 128,000 0.29

รวมทัง้ 3 กิิจกิรรม 868,100 0.37
ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ

3) กรณีศึกษาชุมชนท่องเที่ยว (ถนนคนเดินเชียงคาน)

ชมุชนทอ่งเทีย่วบรเิวณถนนคนเดินเชยีงคานเป็นจุดหมายปลายทางของการทอ่งเทีย่ว 
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย และเป็นพ้ืนท่ีที่มีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำาบล)  
ภาคธุรกิจ (ที่พักแรม) และชุมชน (รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ทั้งหมด โดยบริเวณถนนคนเดินเชียงคานมีมรดกสำาคัญที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว  
ได้แก ่1) มรดกทางวัฒนธรรมประเพณทีีมี่เสนห่ ์เชน่ การแตง่กาย การใสบ่าตรขา้วเหนยีว พิธกีรรม
ผาสาดลอยเคราะห์ เป็นต้น และ 2) มรดกบ้านไม้เก่าที่มีชีวิตที่เป็นศิลปะดั้งเดิมแบบล้านนาผสม
ล้านช้างที่มีความเก่าแก่กว่า 100 ปี ตั้งอยู่ตลอดริมฝั่งแม่น้ำาโขงกว่า 2 กิโลเมตร

พ.ศ. 2562 เชียงคานมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประมาณ 1.11 ล้านคน คิดเป็นรายรับ
ประมาณ 2.76 พันล้านบาท (มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 15.11 และ 30.80 ต่อปี  
ตามลำาดับ ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2558-2562) ผู้มาเยือนกว่าร้อยละ 95 เป็นคนไทย อย่างไรก็ตาม  
การท่องเที่ยวของเชียงคานมีความเป็นฤดูกาลสูง โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  
(4 เดือน) เป็นช่วงฤดูท่องเท่ียวของเชียงคาน ส่วนช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-ตุลาคม (8 เดือน)  
จะเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวของเชียงคาน

เทศบาลตำาบลเชียงคานมีการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบใน 3 เรื่องสำาคัญ ได้แก่ การจัดการและการดำาเนินงานเกี่ยวกับชุมชน การจัดการ
ขยะ และการดูแลในเรือ่งโครงสรา้งพ้ืนฐานและอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการจัดการและการดำาเนนิงาน 
เกีย่วกบัชมุชนทีส่ำาคัญจะเป็นเรือ่งของการอนรุกัษบ์า้นไม้เกา่รว่มกับชมุชน และการสนบัสนนุสง่เสรมิ 
ภายใตก้ารบรูณาการและการมีสว่นรว่มในการบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่วกบัชมุชน สำาหรบัในสว่น
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลในเรือ่งโครงสรา้งพ้ืนฐานและอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการดูแล
สาธารณปูโภคและความปลอดภัยเป็นสำาคัญ รวมถงึการสนบัสนนุกจิกรรมสง่เสรมิด้านวฒันธรรม
ที่สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงคาน

สำาหรับการจัดการและการดำาเนินงานเกี่ยวกับขยะถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่สุดของ 
เทศบาลฯ ในการดำาเนินการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งจากการประมาณการ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวพบว่า พ.ศ. 2562 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำาบลเชียงคาน 
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จะมีปริมาณขยะที่เกิดจากการมาเยือนของนักท่องเที่ยวประมาณ 663.24 ตัน หรือประมาณ 
รอ้ยละ 28.37 ของปรมิาณขยะทัง้หมดทีเ่ทศบาลฯ จัดเกบ็ได้ (ประมาณ 2,337.77 ตนั) โดยปรมิาณ
ขยะที่เกิดขึ้นจากการท่องเท่ียวดังกล่าวทำาให้เทศบาลฯ มีภาระทางด้านงบประมาณสำาหรับใช้ใน 
การจัดการขยะดังกล่าวประมาณ 0.49 ล้านบาท/ปี หรือประมาณร้อยละ 28 ของงบประมาณ 
รายจ่ายงานกำาจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เปน็งบดำาเนินการ โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในเขต
พื้นที่เทศบาลตำาบลเชียงคาน 1 คน จะมีอัตราการก่อขยะประมาณ 0.60 กิโลกรัม/คน หรือคิดเป็น
ภาระทางด้านงบประมาณของเทศบาลฯ ประมาณ 0.47 บาท/คน

ส่วนกรณีของที่พักแรมซ่ึงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนมากที่สุด
ในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน โดยสูงกว่าธุรกิจร้านอาหารประมาณ 4 เท่า (พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ 
เทศบาลฯ มีจำานวนที่พักแรมประมาณ 222 แห่ง เป็นโรงแรมจำานวน 5 แห่ง และที่พักแบบ 
เกสตเ์ฮ้าส/์โฮมสเตยร์วมกนัประมาณ 217 แหง่ สว่นรา้นอาหารมีจำานวน 50 แหง่) มีรปูแบบการให ้
บริการตามลักษณะของสถานที่พักแรม 4 รูปแบบหลักที่สำาคัญ ได้แก่ ที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ 
ที่พักแรมแบบเกสต์เฮาส์ที่เป็นบ้านไม้เก่า ที่พักแรมแบบเกสต์เฮาส์ที่เป็นบ้านไม้ที่ก่อสร้างใหม่  
และทีพั่กแรมทีเ่ป็นโรงแรมประเภทบูตกิโฮเทล โดยทัง้ 4 รปูแบบ มีกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและเขา้ขา่ย
การจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่สำาคัญใน 4 กิจกรรม
สำาคัญ ได้แก่ กิจกรรมการประหยัดพลังงาน กิจกรรมการประหยัดน้ำา กิจกรรมการจัดการและ 
การดูแลสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่า

ทั้งนี้ด้วยข้อจำากัดของข้อมูลและขนาดของที่พักแรม จึงประเมินต้นทุน-ผลตอบแทน
ของทัง้ 4 กจิกรรมเฉพาะในสว่นของทีพั่กแรมทีเ่ป็นโรงแรมประเภทบตูกิโฮเทลเทา่นัน้ โดยโรงแรม
ดังกล่าวได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับเงิน (Green Hotel Silver Class) ของ 
กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม เม่ือ พ.ศ. 2563 มีหอ้งพักใหบ้รกิาร 20 หอ้ง (ขนาด 25 ตารางเมตร)  
ใน พ.ศ. 2562 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีประมาณร้อยละ 40 สามารถขายห้องพักได้ประมาณ 
2,900 ห้อง และมีราคาห้องพักเฉลี่ยที่ขายได้ประมาณ 1,600 บาท/ห้อง/คืน มีรายรับจากการขาย 
ห้องพักทั้งปปีระมาณ 7.5 ล้านบาท จากการเก็บข้อมูลของโรงแรมทำาให้ทราบว่า ผู้เข้าพักใน พ.ศ. 
2562 มีการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 6.94 หน่วย/คน/คืนพัก หรือประมาณ 21.86 บาท/คน/คืนพัก 
มีการใช้น้ำาเฉลี่ยประมาณ 240 ลิตร/คน/คืนพัก หรือประมาณ 6.72 บาท/คน/คืนพัก และมีอัตรา
การก่อขยะประมาณ 0.51 กิโลกรัม/คน/คืน

ผลการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของทั้ง 4 กิจกรรม ในกรณีของโรงแรมประเภท 
บูติกโฮเทลท่ีเปิดให้บริการในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน พบว่า พ.ศ. 2562 โรงแรมมีผลตอบแทนสุทธิ 
จากการดำาเนินกิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมการประหยัดพลังงาน กิจกรรมการประหยัดน้ำา  
และกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 3 กิจกรรม มีผลตอบแทนสุทธิรวมกัน 
ประมาณ 3,250 บาท/เดือน หรอืคิดเป็น 13.36 บาท/หอ้งพักทีข่ายได้/วนั หรอื 7.22 บาท/ผูเ้ขา้พัก  
1 คน โดยกจิกรรมการประหยดัพลงังานเป็นกจิกรรมทีท่ำาใหโ้รงแรมได้รบัผลตอบแทนสทุธมิากทีส่ดุ  
(คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 63 ของผลตอบแทนสุทธิที่เกิดจาก 3 กิจกรรม) ส่วนกิจกรรม
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การประหยัดน้ำาและกิจกรรมการจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมมีผลตอบแทนสุทธิในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 18 สำาหรับกิจกรรมการอนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้เก่าเป็นกิจกรรมที่
โรงแรมตอ้งแบกรบัภาระตน้ทนุ ซึง่มีประมาณ 5,700 บาท/เดือน หรอืคิดเป็น 23.79 บาท/หอ้งพัก 
ที่ขายได้/วัน หรือ 13.22 บาท/ผู้เข้าพัก 1 คน ดังนั้นเมื่อนำาไปหักลบกับผลตอบแทนสุทธิของทั้ง 
3 กิจกรรมข้างต้น พบว่า การดำาเนินกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเข้าข่ายการจัดการและ
การดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใน พ.ศ. 2562 จะทำาให้โรงแรมมีภาระ
ต้นทุนต่อห้องที่ขายได้ประมาณ 10.43 บาท/วัน/ห้องที่ขายได้ หรือประมาณ 6.00 บาท/ผู้เข้าพัก 
1 คน หรือประมาณเดือนละ 2,450 บาท/เดือน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 9.3)

ตารางท่� 9.3 ประมาณีกิารผู้ลตอบแทนิสุทธุขิองกิารจดัำกิารและกิารดำำาเนิินิงานิตามแนิวทาง 
กิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบของกิรณ่ีศึกิษาโรงแรมบ้ติกิโฮเทลท่�ตัง้อย่้่บนิถนินิคันิเดิำนิเชย่่งคัานิ 
พ.ศ. 2562

กิจกรรม
ผลตอบแทนสุทธต่ิอห้องท่ีขายได้

บาท/วนั บาท/คน บาท/เดือน
1. กิจกรรมการประหยัดพลังงาน 8.51 4.57 2,040
2. กิจกรรมการประหยัดน�า 2.54 1.37 610
3. กิจกรรมการจดัการและการดแูลส่ิงแวดล้อม 2.31 1.28 600

รวมผู้ลตอบแทนิสุทธุขิองทัง้ 3 กิิจกิรรม 13.36 7.22 3,250
4. กิจกรรมการดแูลและอนุรกัษค์วามเปน็บา้นไมเ้ก่า1/ -23.79 -13.22 -5,700

ผู้ลตอบแทนิสุทธุขิองทัง้ 4 กิิจกิรรม -10.43 -6.00 -2,450
ท่ีมา: ประมาณีการจากขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภัาษณีผู้์ประกอบการ และขอ้สมมติเบ่อ้งต้นบางประการ
หมายเหตุ : 1/เปน็กิจกรรมท่ีเปน็ต้นทนุท่ีผู้ประกอบการต้องแบกรบัภัาระ

9.1.2 มุีมีมีองและการรบัร้�ต่่อการจัดัการการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบ

จากการสำารวจคนท้องถิน่ในชมุชนเชยีงคาน จงัหวดัเลย และชมุชนบอ่สวก จังหวดันา่น  
และผูเ้ยีย่มเยอืนทีม่าเยอืนชมุชนเชยีงคานเกีย่วกบัมุมมองและการรบัรูต้อ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว 
อยา่งรบัผดิชอบ พบวา่ ในภาพรวมแล้วคนทอ้งถิน่ทัง้สองพ้ืนทีมี่มุมมองตอ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว 
อย่างรับผิดชอบที่ต่างก็เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะ 
คนทอ้งถิน่ในชมุชนบอ่สวกทีซ่ึง่มีทศันคตทิีเ่หน็ด้วยกบัประโยชนข์องการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 
ที่มีบทบาทสำาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 
ทำาให้นักท่องเที่ยวเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชน รวมถึงสนใจวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน เช่น ดนตรี อาหาร งานฝีมือ ฯลฯ ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับในกรณีของชุมชน
เชียงคานที่คนท้องถิ่นมีมุมมองท่ีเห็นด้วยกับประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
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ในระดับมาก โดยเฉพาะประโยชน์ที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม และการเคารพกันระหว่างนักท่องเที่ยว
และคนท้องถิ่น ขณะที่ผลการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
พบว่า คนท้องถ่ินของทั้งสองชุมชนมีการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใน
ชุมชนในระดับมาก อย่างไรก็ตาม คนท้องถิ่นในชุมชนบ่อสวก มีการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ช่วย
ลดผลกระทบเชงิลบจากการทอ่งเทีย่ว และการแบง่ปันผลประโยชนท์างเศรษฐกจิจากการทอ่งเทีย่ว
ในระดับปานกลางเท่านั้น

ส่วนผลการสำารวจในกรณีของผู้เย่ียมเยือนท่ีไปเยือนชุมชนเชียงคาน พบว่า ผู้เย่ียมเยือน 
ที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน โดยรวมแล้วมีมุมมองที่เห็นด้วยกับประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบในระดับมาก โดยเฉพาะประโยชน์ที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม และการเคารพกันระหว่าง
ผู้มาเยือนและคนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับกรณีของคนท้องถิ่นในชุมชนเชียงคาน ขณะที่ผลการ
ประเมินการรบัรู ้พบว่า ผูเ้ยีย่มเยอืนท่ีไปเยอืนชมุชนเชยีงคานมีการรบัรูถ้งึการจัดการการทอ่งเทีย่ว 
อย่างรับผิดชอบในชุมชนในระดับมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับการรับรู้ของ 
คนท้องถ่ินในชุมชนเชียงคานแล้ว พบว่า ผู้เย่ียมเยือนมีสัดส่วนของผู้ท่ีรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบในชุมชนในระดับมากต่ำากว่าคนท้องถิ่น

สำาหรับส่ิงท่ีบ่งช้ี (หรือวัด) ถึงมุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบตามมุมมองของ
คนท้องถ่ินและผู้เย่ียมเยือน พบว่า การยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถ่ินกับนักท่องเท่ียวเป็น
ตัวบ่งช้ีสำาคัญถึงมุมมองต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ โดยท้ังคนท้องถ่ินและผู้เย่ียมเยือนต่างก็มี
มุมมองดังกล่าวท่ีสอดคล้องกัน และยังสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสำาหรับชุมชนท่ีจัดการท่องเท่ียว  
และแนวทางปฏิบัติสำาหรับนักท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบท่ีนำาเสนอในบทท่ี 2 นอกจากน้ี ในกรณีของ 
คนท้องถ่ินยังพบว่า การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมยังเป็นอีกหน่ึงตัวบ่งช้ีถึงมุมมองต่อการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบ ส่วนส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงการรับรู้ถึงการจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในชุมชน  
พบว่า ท้ังในกรณีของคนท้องถ่ินและผู้เย่ียมเยือนต่างก็มีการรับรู้เก่ียวกับการดูแลแหล่งท่องเท่ียวเป็น
ส่ิงสำาคัญ และในกรณีของผู้เย่ียมเยือนยังพบว่า การรับรู้เก่ียวกับการดำาเนินงานของจุดหมายปลายทาง 
เป็นอีกหน่ึงตัวบ่งช้ีท่ีใช้ในการวัดในเร่ืองดังกล่าว (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 9.4)

ตารางท่� 9.4 ตัวบง่ช่ส้ำาคััญท่�ใช�วดัำมุมมอง และกิารรบัร้�ต่อกิารท่องเท่�ย่วอย่่างรบัผิู้ดำชอบ
ส่ิงท่ีต้องการวดั คนท้องถ่ิุน ผู้เยีย่มเยือน

1. มุมมองต่อการท่องเท่ียว
อย่างรบัผิดชอบ

• การยอมรับและเคารพกันระหว่าง 
คนท้องถ่ิุนกับนักท่องเท่ียว

• การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

• การยอมรบัและเคารพกันระหวา่งคนท้องถ่ิุน
กับนักท่องเท่ียว

2. การรบัรูถึุ้งการจดัการการ
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ
ในชมุชน

• การรับรู้ เ กี่ยวกับการดูแลแหล่ง 
ท่องเท่ียว

• การรบัรูเ้กีย่วกับการดแูลแหล่งท่องเท่ียว
• การรบัรูเ้กีย่วกับการดำาเนินงานของจดุหมาย 

ปลายทาง
ท่ีมา: สังเคราะหจ์ากการผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิย่นยัน
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9.1.3 ปัจัจัยั่ท่ี่�อธ์บิาย่การสนับสนุนการจัดัการการท่ี่องเท่ี่�ย่วอย่่างรบัผิดชอบของ

ค์นที่�องถิุ�น

จากการตรวจสอบความไม่แปรเปลีย่นของโมเดลโครงสรา้ง (structural invariance) 
และความแตกต่างของเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแบบจำาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น พบว่า  
ความแตกต่างของชุมชน และลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันของชุมชนส่งผลทำาให้โมเดลโครงสร้าง
และขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ภายในโมเดลโครงสร้างมีความแตกต่างกัน หมายความว่า 
ควรแยกวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่นออกตามชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา 2 ชุมชน ได้แก่  
ชุมชนบ่อสวก และชุมชนเชียงคาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโมเดลโครงสร้างมีขนาดของอิทธิพล 
ระหวา่งตวัแปรตา่งๆ ในแบบจำาลองแตกตา่งกนั แตล่ำาดับของขนาดอิทธพิลระหวา่งตวัแปรตา่งๆ 
ในแบบจำาลองมีรูปแบบที่สอดคล้องกันในบางประเด็น ดังสรุปได้พอสังเขปดังนี้

1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับคนท้องถิ่น  
โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลแหล่งท่องเที่ยว เป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดที่กระตุ้นให้คนท้องถิ่น 
เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 
ของตนเอง ดังนั้น ในการส่งเสริมให้คนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยว 
อยา่งรบัผดิชอบตอ้งมีการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งของการดูแลแหล่งทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการรับรู้ถึงการดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ และการดูแลในเรื่องความสะอาด 
และสภาพแวดล้อมของชุมชน

2) การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคมได้ช่วยเสริมสร้างให้คนท้องถิ่น
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้น และมากกว่าการได้รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามด้วยความแตกต่างของบริบทของสังคมและชุมชน 
ทำาให้ในกรณีของชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท (ชุมชนเชียงคาน) เป็นชุมชนที่มองและให้ความสำาคัญ
กับการมีส่วนร่วมทางสังคมในเรื่องของความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมเป็นสำาคัญ ขณะที่ชุมชน
ชนบท (ชุมชนบ่อสวก) นอกจากจะให้ความสำาคัญในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังให้ความสำาคัญกับ 
ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วย

3) มุมมองทีดี่ตอ่การจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบมีสว่นชว่ยใหค้นทอ้งถิน่ให้
ความสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคมเพ่ิมขึน้ รวมทัง้ยงัทำาใหค้นทอ้งถิน่รบัรูเ้พ่ิมขึน้ถงึการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชน ดังนั้นในการกระตุ้นให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบสามารถกระตุ้นผ่านการให้ข้อมูลและความรู้ท่ีทำาให้คนท้องถ่ินมีมุมมอง 
ที่ดีต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะในเรื่องของการยอมรับและการเคารพ
กันระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากมีการจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบภายในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

293
นอกจากนี ้ขนาดอิทธพิลโดยรวม (total effect) ของตวัแปรตา่งๆ ทีมี่ตอ่ความพึงพอใจ 

ต่อคุณภาพชีวิต และการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของคนท้องถิ่น  
แสดงให้เห็นว่า ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาท้ังสองกรณี ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มี
อิทธพิลตอ่คุณภาพชวีติของคนทอ้งถิน่ และการสนบัสนนุการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ
ของคนทอ้งถิน่แตกตา่งกนั อยา่งไรกต็าม การทีค่นทอ้งถิน่ใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคม 
โดยเฉพาะในเรื่องของความห่วงใยต่อผู้อ่ืนในสังคมเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีผลทำาให้คนท้องถิ่นมี 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้น สำาหรับการกระตุ้นให้คนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบภายในท้องถ่ินตนเอง ควรให้ความสำาคัญกับการให้ข้อมูลกับคนท้องถ่ิน 
เกี่ยวกับการจัดการและดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่เกิดขึ้นภายใน 
ท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่
ภายในท้องถิ่นของตนเอง

สำาหรับผลการประเมินราคาเงาของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบของแหล่งท่องเท่ียว พบว่า การจัดการการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบในชุมชนเชียงคาน 
และบ่อสวกมีราคาเงาที่แตกต่างกันตามผลที่ทำาให้คนท้องถิ่นของทั้งสองชุมชนมีความพึงพอใจ 
ในชีวิตเพ่ิมขึ้นแตกต่างกัน และตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันของทั้งสองชุมชน  
โดยในกรณีของชุมชนเชียงคาน พบว่า การมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว 
ภายในท้องถิ่นของตนเอง ความยินดีในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ทีส่งูกวา่คนทัว่ไป ความหว่งใยทีมี่ตอ่ผูอ่ื้นในสงัคมทีส่งูกวา่คนทัว่ไป และการรบัรูถ้งึการดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นที่สูงกว่าคนทั่วไป มีราคาเงาประมาณ 10,300 9,800 9,600 
และ 8,500 บาท/เดือน ตามลำาดับ ส่วนในกรณีของชุมชนบ่อสวก พบว่า การที่คนท้องถิ่นรับรู้ถึง
การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่น 
ที่สูงกว่าคนทั่วไป และการรับรู้ถึงการดูแลแหล่งท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นที่สูงกว่า 
คนทั่วไปมีราคาเงาประมาณ 11,800 และ 9,200 บาท/เดือน ตามลำาดับ

9.1.4 ปัจัจัยั่ท่ี่�ม่ีอทิี่ธ์พิัลต่่อพัฤติ่กรรมีท่ี่�รบัผิดชอบและการเลือกจัดุหมีาย่ปลาย่ที่าง
ของผ้�เย่่�ย่มีเยื่อน

ผลการตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลโครงสร้าง และความแตกต่างของ
เส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแบบจำาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน พบว่า  
กลุ่มของผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมือนกัน แต่มี
คุณลักษณะซ่อนเรน้ของผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนจุดหมายปลายทางทีแ่ตกตา่งกนั ทำาใหข้นาดอิทธพิล
ระหวา่งตวัแปรในแบบจำาลองแตกตา่งกนั ดังนัน้จึงควรแยกวเิคราะหแ์บบจำาลองออกตามกลุ่มของ



ผลของการจัดัการการท่่องเท่่�ยวอย่างรบัผิดชอบต่่อธุรุกิจั ชมุชน และผ้�เย่�ยมเยือน

294
ผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางทั้ง 2 พื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษา (ชุมชนเชียงคาน และชุมชน
เมืองเก่าภูเก็ต) ซึ่งผลการวิเคราะห์แบบจำาลองทั้งสองด้วยแบบจำาลองสมการโครงสร้าง พบว่า  
ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยสามารถสรุปสาระสำาคัญของผลการ
วิเคราะห์ทั้ง 2 กรณี ได้พอสังเขปดังนี้

1) การทีผู่เ้ยีย่มเยอืนมีพฤตกิรรมทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบมีผลตอ่การตดัสนิใจเลือก
มาเยือนชุมชนเชียงคานของผู้เยี่ยมเยือนมากที่สุด ขณะที่ในกรณีของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือน
ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตกลับให้ผลลัพธ์ในทางกลับกันว่า ผู้เยี่ยมเยือนที่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่าง
รบัผดิชอบสงูจะไม่นยิมเลอืกไปเยอืนชมุชนเมืองเกา่ภูเกต็ ซ่ึงอาจเป็นไปได้วา่ ชมุชนเมืองเกา่ภูเกต็
อาจไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือ green destination แต่เป็น
จุดหมายปลายทางประเภทวฒันธรรมทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนตอ้งการมาทอ่งเทีย่วเพ่ือเยีย่มชมความเป็น
เมืองเก่า หรือสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้

2) มุมมองท่ีดีของผู้เย่ียมเยือนท่ีมีต่อการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ และการได้รับข้อมูล 
เกีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของจดุหมายปลายทางเป็นสองสิง่สำาคัญทีก่ระตุน้
ให้ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในขณะที่ไปเยือนจุดหมายปลายทางนั้นๆ 
ดังนั้น การให้ข้อมูลและความรู้ที่ทำาให้ผู้เยี่ยมเยือนมีมุมมองที่ดีต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ (โดยเฉพาะในเรื่องของความตระหนักต่อการยอมรับและเคารพกันระหว่างคนท้องถิ่น
กับนักท่องเที่ยว) และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมาย
ปลายทาง โดยเฉพาะในเรื่องของการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลแหล่งท่องเที่ยวและการรับรู้เกี่ยวกับ 
การดำาเนินงานของจุดหมายปลายทาง จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมเยือนมีพฤติกรรมท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบในขณะที่ไปเยือนจุดหมายปลายทาง

3) การใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มในสงัคมของผูเ้ยีย่มเยอืน โดยเฉพาะในเรือ่ง
ของความหว่งใยตอ่ผูอ่ื้นในสงัคมและความสนใจตอ่สิง่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมได้กระตุน้ใหผู้เ้ยีย่มเยอืน
ให้ความสำาคัญกับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมาย
ปลายทาง และยงัชว่ยกระตุน้ใหผู้เ้ยีย่มเยอืนมีมุมมองทีดี่ตอ่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ รวมทัง้ 
ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เยี่ยมเยือนมีความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย

4) การที่ผู้เยี่ยมเยือนมีความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในสิ่งที่ 
กระตุ้นให้ผู้เยี่ยมเยือนมีมุมมองที่ดีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะในเรื่องของ 
การตระหนกัและใหค้วามสำาคัญกบัการสนบัสนนุการจัดการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืของนกัทอ่งเทีย่ว  
เช่น การคำานึงถึงผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดจากการท่องเที่ยวของตนเอง เป็นต้น และการรู้คุณค่า
ของทรัพยากรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เช่น การเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น การไม่ทำาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

ผลลัพธ์จากการประเมินอิทธิพลโดยรวมแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าจุดหมายปลายทาง 
ที่เป็นกรณีศึกษาจะมีภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางที่คล้ายคลึงกันในลักษณะของการเป็น 
จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวเชิงสถาปัตยกรรมบ้านเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ แต่ด้วย
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คุณลักษณะที่ซ่อนเร้นและลักษณะเฉพาะบางประการของผู้เยี่ยมเยือน จึงทำาให้ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการเลือกจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือน 
มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม และการรับรู้
ถึงการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทางของผู้เยี่ยมเยือนยังคงเป็น 
สองสิง่สำาคัญทีมี่ผลตอ่การแสดงพฤตกิรรมทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบของผูเ้ยีย่มเยอืนเม่ือไปเยอืน
จุดหมายปลายทาง และยงัมีผลตอ่เนือ่งถงึการตดัสนิใจเลือกจุดหมายปลายทางเพ่ือการทอ่งเทีย่ว
ของตนเองด้วย

สำาหรับผลการประเมินราคาเงาของการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียว (อย่างรับผิดชอบ)  
ของผู้เยี่ยมเยือน พบว่า การใช้บริการและ/การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบของผู้เยี่ยมเยือนท่ีไปเยือนชุมชนเชียงคานและชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตมีราคาเงา 
ที่แตกต่างกันตามกิจกรรมที่ทำาให้ผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนทั้งสองมีความพึงพอใจในการ 
ไปเยอืนเพ่ิมขึน้แตกตา่งกนั และตามการใชจ่้ายทีแ่ตกตา่งกนัของผูเ้ยีย่มเยอืน โดยในกรณขีองกลุ่ม
ผู้เยี่ยมเยือนที่ไปเยือนชุมชนเชียงคาน พบว่า กิจกรรมการเดินเยี่ยมชมหรือซื้อของในถนนคนเดิน 
และการเยีย่มชมสถานทีท่อ่งเทีย่วของชมุชน มีราคาเงาประมาณ 2,500 และ 2,200 บาท/คน/ทรปิ 
ตามลำาดับ สว่นในกรณขีองผูเ้ยีย่มเยอืนทีไ่ปเยอืนชมุชนเมืองเกา่ภูเกต็ พบวา่ กจิกรรมการเยีย่มชม 
สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน มีราคาเงาประมาณ 1,200 บาท/คน/ทริป

9.2 ข�อเสนิอแนิะ

1) เนื่องด้วยผลตอบแทนสุทธิที่เกิดจากการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทาง
การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบทีมี่มูลค่าเพียงเลก็นอ้ย ดังนัน้ภาครฐัจึงควรมีนโยบายสนบัสนนุและ
สร้างแรงจูงใจทางธุรกิจที่เพียงพอในการจูงใจให้ภาคธุรกิจที่สนใจหันมาจัดการและดำาเนินงาน
ตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ เช่น การกำาหนดระเบียบราคาการเบิกค่าใช้จ่ายของ 
หน่วยงานราชการให้มีระดับราคาสูงขึ้นหากเลือกใช้บริการธุรกิจที่พักหรือร้านอาหารที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน green hotel หรือ green restaurant หรือมีการจัดการและการดำาเนินงาน 
ตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ การลดค่าไฟฟ้าและ/ค่าน้ำาประปาให้กับสถานประกอบการ 
หากมีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำา เป็นต้น

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นในระยะยาวจากการจัดการและการดำาเนินงานตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ใหก้บัผูป้ระกอบการ รวมท้ังการจดัหาแหลง่สนิเชือ่ดอกเบีย้ต่ำาใหก้บัผูป้ระกอบการทีต่อ้งการจัดการ
และดำาเนนิงานตามแนวทางดังกล่าว เพราะแม้วา่การจัดการและการดำาเนนิการในเรือ่งการประหยดั
พลังงานไฟฟ้า การประหยัดการใช้น้ำา และการดูแลและการจัดการสิ่งแวดล้อม จะมีการลงทุนสูง
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ในระยะแรก แต่จะสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาว โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่เป็นคุณค่าที่
สามารถนำามาสูก่ารเพ่ิมมูลค่าได้ในอนาคต เชน่ การกำาหนดราคาขายหอ้งพักได้เพ่ิมขึน้ จากการมี 
ภาพลักษณ์ของ green hotel หรือ green restaurant

3) เนื่องด้วยภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น 
ภาระทางด้านงบประมาณในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงควรปรับปรุง
และออกกฎหมายที่ให้อำานาจกับหน่วยงานและ/องค์กรท้องถิ่น (เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
ในการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมการก่อขยะและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรทอ้งถิน่ของการทอ่งเทีย่ว 
เพื่อนำารายรับดังกล่าวมาใช้ในการจัดการขยะ และดูแลพัฒนาสาธารณูปโภค รวมถึงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น

4) เนือ่งจากการสนบัสนนุและการดำาเนนิโครงการตา่งๆ ของภาครฐัหรอืหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งในบางครัง้เป็นไปในลักษณะของการจัดตัง้กลุ่มขึน้มาใหม่ในชมุชน ซ่ึงอาจทำาใหท้นุชมุชน 
(social capital) มีความอ่อนแอลง เนือ่งจาก แตล่ะกลุม่จะมุ่งทำางานใหก้บักลุ่มของตนเองมากขึน้ 
จึงไม่มีเวลามาทำางานสาธารณะร่วมกัน และขาดจิตสาธารณะในการทำางานในลักษณะของ 
การเช่ือมโยงเครือข่าย ดังน้ัน การเข้าไปสนับสนุนและดำาเนินโครงการต่างๆ จึงควรเป็นไปในลักษณะ 
ของการเสริมให้ชุมชนมีทุนสังคมที่เข้มแข็งมากขึ้น ผ่านการทำางานร่วมกันในลักษณะของการเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงกันแทนการทำางานเป็นกลุ่มหรือแบ่งแยกการทำางานภายในชุมชนเดียวกัน

5) เนือ่งจากการมีสว่นรว่มในการจัดการทอ่งเทีย่ว และรบัรูถ้งึการดูแลแหล่งทอ่งเทีย่ว 
อยา่งรบัผดิชอบในทอ้งถิน่เป็นสองสิง่ท่ีคนท้องถิน่ใหค้วามสำาคัญในอันดับแรก ดังนัน้หากตอ้งการ
กระตุ้นให้คนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของท้องถิ่น ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรเปิดโอกาสและจัดเวทีให้คนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ 
การจัดการและการดำาเนนิงาน รวมทัง้การใหข้อ้มูลกบัคนทอ้งถิน่เกีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่ว 
อย่างรับผิดชอบในท้องถิ่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล 
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

6) เนื่องจากการให้ข้อมูลและความรู้ทำาให้ผู้เยี่ยมเยือนมีมุมมองที่ดีต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (โดยเฉพาะในเรื่องของความตระหนักต่อการยอมรับและเคารพกัน 
ระหว่างคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว) และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบของจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะในเรื่องของการรับรู้เกี่ยวกับการดูแล 
แหล่งทอ่งเทีย่วและการรบัรูเ้กีย่วกบัการดำาเนนิงานของจุดหมายปลายทาง จะชว่ยใหผู้เ้ยีย่มเยอืน
มีพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในขณะที่ไปเยือนจุดหมายปลายทาง และมีผลต่อเนื่อง
ต่อการเลือกจุดหมายปลายทางที่มีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนั้น ภาคส่วน 
ทีเ่กีย่วขอ้งจึงควรมีการจัดทำาและเผยแพรช่ดุขอ้มูลดังกลา่วในรปูแบบทีห่ลากหลาย เชน่ คลปิวดีิโอ 
การสือ่สารผา่นสือ่ออนไลน/์โซเชยีลมีเดีย (social media) การใชอิ้นฟูลเอนเซอร ์(influencer) ฯลฯ 
ที่สามารถสื่อสารได้โดยตรงกับนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจ เป็นต้น 
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