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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคม
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 3) ศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน และ 4) เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน  (Mixed Methods 
Research) ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่1, 2 และ 3 นั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน ที่เป็นประชากรที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ และใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติ t-test สถิติ F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression)ในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (Structured Interview) ในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 7 ท่าน เพ่ือเสนอแนว
ทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบโดย
รวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ 
(ค่าเฉลี่ย 3.93 และ 3.51 ตามล าดับ) ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
เพศ ช่วงอายุ การจบการศึกษา ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยา รายได้ต่อ
เดือน (บาท) อาชีพ สถานที่เกิด ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ ความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลี
เป๊ะ ความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยว การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว  และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการ
ท่องเที่ยว และพบว่าทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบฯนั้นส่งผล
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ต่อการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการ

พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในเชิงนโยบาย  ได้แก่ นโยบายการการสร้างรายได้เสริมให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ นโยบายการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ นโยบายการส่งเสริมทักษะการ
ให้บริการ นโยบายด้านคุณภาพของการเดินทาง นโยบายด้านการก าหนดและควบคุมราคาที่พัก บัตร
โดยสาร และค่าธรรมเนียม นโยบายการเรียนรู้ระบบการท างานทั้งระบบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว นโยบายการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ และ 
นโยบายการบริหารจัดการในพื้นท่ีเกาะหลีเป๊ 
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The aims of this research are to; 1) examine resident’s attitudes toward social 

impacts from tourism development, 2) examine the factors affecting to resident’s 

attitudes toward social impacts from tourism development, 3) explore levels of tourism 

support from residents in the area and 4) present the guidelines of Social impacts 

management. Lipe island in Satun province has been selected for this study. This is a 

mixed methods research; for quantitative research, questionnaire was used as an 

instrument to collect data from 384 samples with were the residents who live on Lipe 

island. Both descriptive and inferential statistics were used; which consists of 

percentage, mean, standard deviation, t-tes, F-test and multiple regression analysis and 

used a structured interview to collect data from 7 key informants to present the 

guidelines of Social impacts management. 

The results of the research found that the overall of resident’s attitudes toward 

social positive impacts of tourism development were agreed (Mean = 3.93) and overall 

of resident’s attitudes toward social negative impacts of tourism development were 

agreed (Mean = 3.51). The result of the factors affecting to resident’s attitudes toward 
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social impacts from tourism development are; gender, age, education, the distant from 

living area to tourism activities zone, the length of residence, bound with the area, the 

host's feelings to tourists, groups memberships and the participation in planning, 

proceeding, using resources and following and evauating. The finding also revealed that 

both resident’s attitudes toward social positive and negative impacts from tourism 

development has an influence on their levels of support on tourism development on 

Lipe island. 

The social impacts management presented in policies, which consist of The 

policy of making extra income to people in the area, Foreign language skills promotion 

policy, Service skills promotion policy, Quality policy of travel, Pricing policy and 

regulations on accommodation, ticketing and fees, The learning system of government 

officials involved in tourism, Integrated policy for tourism development on Lipe island 

and management policy in Lipe island. 
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ผู้ประกอบการในเกาะหลีเป๊ะที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณร.ต.ท.ชินกร อินทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะอาดังที่อ านวยความ
สะดวกในการด าเนินการเก็บข้อมูล และขอขอบพระคุณประชาชนในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะที่ให้ความร่วมมือ
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บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญอันน ามาซึ่งความเจริญที่
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้ให้กับประเทศ
มากที่สุด (นิศา ชัชกุล, 2557: 1) อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ในด้านการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่างๆ การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ตลอดจนการค้าการลงทุนเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น  การ
คมนาคมขนส่ง โรงแรมและที่พัก บริษัทน าเที่ยว ร้านจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก เป็นต้น และยัง
เป็นอุตสาหกรรมที่มี อัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2558: 1-5) 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยต่างๆที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
จึงท าให้อุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น 
ก่อให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งผลกระทบเชิงบวกที่ท าให้เศรษฐกิจดีขึ้น คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น สาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา สร้างความเจริญให้กับแหล่งท่องเที่ยว
นั้น และผลกระทบเชิงลบอันเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาวะ
แวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้มากมายเช่นกัน(ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2551: 24)  

 องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ได้คาดการณ์
แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกในปี  พ.ศ.2563 ว่านักท่องเที่ยวจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยจะมี
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจ านวน 1,400 ล้านคน และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
หนึ่ ง ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ยมที่ เป็ น จุ ดมุ่ งหมายของการท่ อ งเที่ ย ว  (World Tourism 
Organization, 2012: 9) และจากปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนนั้นนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งด้านบวกและด้านลบโดยส่วนรวม (Postma & Schmuecker, 2017: 144) และแนวโน้ม
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest 
Tourism) คือ นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่จะเรียนรู้ ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ซึ่งประเทศ
ไทยมีความพร้อมของทรัพยากรพื้นฐานส าหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ โดยแหล่งท่องเที่ยว
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ทางทะเลในประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักมากทีสุ่ด (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2558: 15)  

แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558: 15 
 

จากภาพจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดมากท่ีสุดเมื่อเทียบ
กับประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นความได้เปรียบในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวและหนึ่งในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย คือ เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้
ของประเทศไทย ในฝั่งทะเลอันดามัน และอยู่ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดสตูล และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554: 72)  

เกาะหลีเป๊ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามและได้รับการจัด
อันดับแหล่งท่องเที่ยวจากเว็บไซต์ต่างประเทศ อาทิเช่น เว็บไซต์ Spot cool stuff ได้จัดให้เกาะหลี
เป๊ะเป็นเกาะที่ดีที่สุดในด้านภาพรวมทั้งหมด เนื่องจากมีน้ าทะเลที่ใสดุจคริสตัล อาหารทะเลสด 
รสชาติดี ที่พักเป็นกระท่อมเล็กๆและจึงมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่ไปเที่ยว มีกิจกรรมการด าน้ าและ
พายเรือ (Spot cool Stuff, 2009) เว็บไซต์ National Geographic ได้จัดให้เกาะหลีเป๊ะนั้นเป็นหนึ่ง
ในทริปที่ดีที่สุดจากท่ัวโลกซึ่งมีทั้งหมด 20 แหล่งท่องเที่ยวของปีค.ศ. 2012 (National Geographic, 
2012) และเว็บไซต์ Touropia ได้มีการจัดอันดับเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยเกาะหลีเป๊ะถูกจัด
อยู่ในล าดับที่ 10 (Touropia, 2013) นอกจากนี้แล้วยังได้รับการยกย่องจากสื่อต่างประเทศ คือ 
International Living และ NuWire Investor ว่าเป็น “อัญมณีล้ าค่าที่ถูกซ่อนไว้” หมายถึง แหล่ง
ท่องเที่ยวเที่ยวทางทะเลที่มีความงดงามตามธรรมชาติแบบดั้งเดิม เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านการ
ก่อสร้างและการท าการประมงขนาดใหญ่และปลอดภัยจากมลภาวะ ในขณะที่เกาะอ่ืนๆในประเทศ
ไทยนั้นถูกรุกล้ าจากความเจริญทางด้านการท่องเที่ยว และสื่อทั้งสองยังแสดงความเป็นห่วงว่าเกาะ 

ภาพที่ 1.1 แสดงจ านวนแหล่งท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ 
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หลีเป๊ะอาจจะไม่สามารถเอาตัวรอดจากกระแสการเติบโตด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อน
โดยเงินและความต้องการทั้งของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้  (ไทยรัฐออนไลน์, 
2554)  
 นับตั้งแต่พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน การเติบโตด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะหลีเป๊ะ
ได้ปรากฏชัดอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น นายทุนต่างๆเข้ามาซื้อที่ดินเพ่ือสร้างที่พักและรีสอร์ท
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้น ามาซึ่ง
ผลกระทบเชิงบวก และสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกแง่มุมคือผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นในสั งคม ในรูปแบบการ
น าเสนอข่าวออกสู่สายตาประชาชน ดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 แสดงการน าเสนอข่าวของสื่อต่างๆเกี่ยวกับผลกระทบจากการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
 

แหล่งข่าว 
ปีท่ีน าเสนอข่าว เนื้อหาของข่าวเกี่ยวกับผลกระทบ 

2556 2557 2558* ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
ผู้จัดการออนไลน ์ 5 17 10 26 17 

เดลินิวส ์ 1 1 1 3 3 
มติชนออนไลน ์ 1 2 4 6 3 

แนวหน้า 1 0 1 1 1 
ข่าวสด 1 2 3 5 3 
ไทยรัฐ 0 8 3 8 7 

โพสต์ทูเดย ์ 0 7 1 7 4 

รวมการน าเสนอข่าว** 9 37 23 56 37 

 

แหล่งที่มา:  ผู้วิจัย (ข้อมูลในตารางจาก ห้องสมุดออนไลน์ My Frist Info) 
หมายเหตุ: * มกราคม 2558 – เมษายน 2558 
          ** ตัวเลขรวมของปีที่น าเสนอข่าว และเนื้อหาของข่าวไม่สัมพันธ์กันเนื่องจาก  
                   บางข่าวใน1เรื่องน าเสนอข้อมูลทั้งสองประเด็น 
 

จากตารางพบว่าสื่อต่างๆมีการน าเสนอข่าวในประเด็นปัญหาผลกระทบด้านสังคมมากกว่า
ประเด็นปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นปัญหาผลกระทบทางสังคมนั้นเกี่ยวกับนายทุน
ไล่ที่ชาวบ้านเพ่ือด าเนินการทางธุรกิจการท่องเที่ยวบ้างมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน บ้างก็ไม่มีเอกสารดังกล่าว 
ปัญหาการมั่วสุมและสิ่งเสพติดจากแรงงานที่เข้ามาในพ้ืนที่และจากนักท่องเที่ยว ปัญหาอาชญากรรม 
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(ห้องสมุดออนไลน์ My Frist Info, 2558) และปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่ที่ภาครัฐ
ให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวมากกว่าการพัฒนาเยาวชน (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) 
และประเด็นปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ปัญหาขยะล้นพ้ืนที่อันเนื่องมาจากจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้นทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวและแรงงาน นักท่องเที่ยวจับปลานีโมซึ่งเป็นเหตุให้ระบบ
นิเวศทางทะเลถูกท าลาย ปัญหาการรุกล้ าที่ดินอุทยานและปัญหาการรุกล้ าชายหาด และในปัจจุบันได้
มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นเพ่ือจัดการกับบางปัญหาที่ เกิดขึ้นบนเกาะหลีเป๊ะ ได้แก่ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน ซ่ึงได้
เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การด าเนินงานของ มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิ 3R 
โดยผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานภาคราชการส่วนกลาง-ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รวมทั้งชาวเกาะหลีเป๊ะ (มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน, 2560) โครงการรักษ์เล 
ป่า ฟ้า สตูล  เป็นโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันในการดูแลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเป็น
การดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดสตูลในรูปแบบกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1) เพ่ือร่วมบูรณาการใน
การรักษาธรรมชาติของจังหวัดสตูลให้มีความยั่งยืน 2) เพ่ือเป็นการควบคุมปริมาณสุนัขและแมวให้ลด
น้อยลง 3) เพ่ือลดปัญหาขยะและปัญหาน้ าเสียบนเกาะหลีเป๊ะและใต้ท้องทะเลให้มีปริมาณลดน้อยลง 
และ 4) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้มีมาตรฐาน 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล , 2559) โครงการต่อมา คือ โครงการท าความสะอาดของกลุ่ม 
"Trash Hero" หรือ "ผู้พิชิตขยะเกาะหลีเป๊ะ" (ASTVผู้จัดการรายวัน , 2557) ที่ร่วมกับกลุ่ม Reef 
Guardian Thailand และโครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ, 2552) จะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆที่กล่าวนี้ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้าน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาผลกระทบทางสังคม
ที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะ และเพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (กองแผนงานและงบประมาณ, 2559: 4) ในการศึกษาครั้งนี้จะ
เป็นการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นทั้งด้านที่เป็นประโยชน์และด้านที่เป็น
ปัญหา ซึ่งเป็นผลกระทบทางสังคมที่ได้มาจากการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนทีเ่กาะ
หลีเป๊ะ  
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เมื่อกล่าวถึงการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมของการท่องเที่ยว ใน
การทบทวนวรรณกรรมเรื่องทัศนคติของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวของ  Li (2013: 39-4) 
ได้ระบุไว้ว่า  
 

“…นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวหลายท่านได้ยอมรับถึงความส าคัญของ
ทัศนคติของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และได้แนะน าว่ามี
ความจ าเป็นที่จะต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
ท่องเที่ยว (Lankford & Howard, 1994; Sirakaya & Teye, 2002) โดยเหตุผลของ
การแนะน าดังกล่าวประกอบด้วย 

1) เพ่ือทราบถึงลักษณะความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบของ
ทัศนคติของประชาชนที่มตี่อการพัฒนาการท่องเที่ยว (Andereck & Vogt, 2000)  

2) สะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรท้องถิ่น เพ่ือท าให้มั่นใจ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดการสนับสนุนจากชุมชนเจ้าบ้าน (Chen, 
2001; Sirakaya & Teye, 2002)  

3) ให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นในการพัฒนาชุมชนและการวางแผน หาก
นักวางแผนเข้าใจว่าท าไมประชาชนสนับสนุนหรือต่อต้านการท่องเที่ยว ข้อมูลดังกล่าว
จะช่วยนักวางแผนในการพัฒนาแผนที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน  (Mcgehee & 
Meares, 1998; Williams & Lawson, 2001)  

4) มีความส าคัญต่อความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเท่ียวซ้ า เป็นต้น (Goeldner 
& Ritchie, 2003) ความโกรธ ความไม่แยแสหรือความไม่เชื่อใจของเจ้าบ้านจะถูกส่ง
ต่อไปยังนักท่องเที่ยวและท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าไม่ได้ รับการต้อนรับ (Fridgen, 
1990) และทัศนคติเชิงบวกของประชาชนท้องถิ่นจะน าไปสู่ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่สูง 

5) มีความเป็นได้ที่จะเพ่ิมผลกระทบเชิงบวกของการท่องเที่ยวและ
ล ด ผ ล ก ระท บ เชิ งล บ  (Pauline J. Sheldon & Abenoja, 2001; Williams & 
Lawson, 2001)  

6) หากไม่มีการสนับสนุนของประชาชนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การด าเนินการด้านการท่องเที่ยวและความยั่งยืนของการท่องเที่ยวจะไม่
สัมฤทธิ์ผล (Gursoy, Jurowski, & Uysal, 2002)  
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 การศึกษาการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นมีความส าคัญต่อนัก
วางแผน นักพัฒนา และมีความส าคัญต่อผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน (Andriotis & 
Vaughan, 2003: 172) เพราะการศึกษาในเรื่องนี้เป็นตัวชี้วัดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มา
จากมุมมองของชุมชน และเครื่องมือวัดจ านวนมากได้รับการพัฒนาในงานวิจัยทางการท่องเที่ยวเพ่ือ
ท าความเข้าใจการรับรู้และทัศนคติของประชาชนในท้องถิ่น (Andereck & Nyaupane, 2011: 248-
260; Choi & Sirakaya, 2005: 380-394; Mcgehee & Meares, 1998: 47-50) และจะช่วยให้นัก
วางแผน เน้ นสิ่ งที่ ป ระชาชนมองว่ าส าคัญ (Dyer, Gursoy, Sharma, & Carter, 2007: 419) 
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันและการรับรู้การพัฒนาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวแปร เช่น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาที่อยู่อาศัยของประชาชน 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น การที่นักวางแผนมี
ความรอบรู้เกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนอาจส่งผลดีต่อการก าหนดนโยบายที่สามารถลดผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกได้ (Prayag, Hosany, 
Nunkoo, & Alders, 2013: 638; Stylidis, Biran, Sit, & Szivas, 2014: 260; Vargas-Sánchez, 
Porras-Bueno, & Plaza-Mejía, 2011: 478) 
  การศึกษาในปัจจุบันได้เน้นการระบุชุดของตัวแปรที่ช่วยพัฒนาข้อมูลของประชาชนด้าน
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบของการท่องเที่ยว ทัศนคติของประชาชนจึงได้เป็นประเด็นการศึกษาของ
หลายการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อหรือปัจจัยที่ก าหนดทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อผลกระทบของการท่องเที่ยว (Garcia-Sanchez, Siles, Artal-Tur, & Kozak, 2016: 
12-23) ซึ่งปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม-ประชากรศาสตร์ (Socio-Demographic Factors) 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) ปัจจัยเชิงพ้ืนที่ (Spatial Factor) และทฤษฎีที่ใช้เป็น
พ้ืนฐานในอธิบายทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทาง
สังคม (Social Exchange Thoery) โมเดล Irridex (Doxey’s Irridex Model) วงจรชีวิตของพ้ืนที่

ท่ องเที่ ยว (The Tourism Area Life Cycle: TALC) ทั ศนคติ /พฤติกรรมของเจ้ าบ้ าน  (Host 

Attitudinal / Behavioural) และการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) จากการ

ค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่มีต่อผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่ผู้วิจัย
สามารถหาได้มีจ านวน 41 งานวิจัย และผู้วิจัยจึงได้แบ่งกลุ่มงานวิจัยดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยต่างประเทศและกลุ่มงานวิจัยภายในประเทศ ในส่วนของกลุ่มงานวิจัยต่างประเทศ
สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ได้แก่  

1) กลุ่ม A ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้/ทัศนคติด้านผลกระทบ , การมีส่วนร่วมด้านการ
ท่องเที่ยว, การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว และ การรับรู้/ทัศนคติด้านผลกระทบ 
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2) กลุ่ม B ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้/ทัศนคติด้านผลกระทบ , การสนับสนุนการ
พัฒนาการท่องเที่ยว และ การรับรู้/ทัศนคติด้านผลกระทบ 

3) กลุ่ม C ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้/ทัศนคติด้านผลกระทบ  และ การรับรู้/ทัศนคติ
ด้านผลกระทบ 

4) กลุ่ม D ศึกษาการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว  และ การรับรู้/ทัศนคติด้าน
ผลกระทบ 

5) กลุ่ม E ศึกษาการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว และ การรับรู้/ทัศนคติด้านผลกระทบ 
กลุ่มงานวิจัยภายในประเทศสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่  

6) กลุ่ม F ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้/ทัศนคติด้านผลกระทบ , การมีส่วนร่วมด้านการ
ท่องเที่ยว และ การรับรู้/ทัศนคติด้านผลกระทบ 

7) กลุ่ม G ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้/ทัศนคติด้านผลกระทบ  และ การรับรู้/ทัศนคติ
ด้านผลกระทบ 

8) กลุ่ม H ศึกษาการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว และ การรับรู้/ทัศนคติด้านผลกระทบ 

9) กลุ่ม I ศึกษาการรับรู้/ทัศนคติด้านผลกระทบ 

 
ตารางท่ี 1.2 กลุ่มงานวิจัย 
 

กลุ่ม จ านวน ผู้วิจัย 
งานวิจัยต่างประเทศ 

A 7 Choi & Murray (2010), Latkova (2008), Li (2013), Mohammadia & Khalifah 
(2014), Nunkoo & Ramkissoon (2012), Nunkoo & So (2016), 
Rasoolimanesh et al. (2015) 

B 4 Ling et al. (2011), Long & Kayat (2011), McGehee & Andereck (2004), 
Schofield (2011) 

C 1 Oviedo Garcia, Castellanos Verdugo, & Martin Ruiz (2008) 

D 9 Almeida-García, Pelaez-Fernandez, Balbuena-Vazquez, & Cortes-Macias 
(2016), Chuang (2010), Nurhazani Mohd & Tahir (2003), Sánchez, Bueno, 
Mejía, & Ángeles (2014), Tovar & Lockwood (2008), TÜRKER & ÖZTÜRK 
(2013), Vargas-Sanchez, Valle, Mendes, & Silva (2015), Wang, Pfister, & 
Morais (2006) 
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ตารางท่ี 1.2 (ต่อ) 
 

กลุ่ม จ านวน ผู้วิจัย 
งานวิจัยต่างประเทศ 

E 1 Doh (2006) 

งานวิจัยภายในประเทศ 

F 1 เกวลิน หนูสุทธิ์ (2559) 

G 6 Huttasin (2008), คล้องขวัญ อดุลย์วิโรจน์  (2554), พิรานันท์ จันทาพูน  (2558), 
ภัณฑิลา กมลศิริพิชัยพร (2554), วิมาดา ไกรเดช (2556), สุชาติ กิตติธรกุล (2550) 

H 3 นิวัฒน์ อมาตยกุล (2549), ปฏิมา พักตร์ผ่อง (2551), วิภาดา ศุภรัฐปรีชา (2553) 

I 9 เกศประภา วะนาพันธ์ (2553), ธงชัย ประเทือง (2555), ปรียา บัวทองจันทร์ (2551), 
พิมนภัทร์ พันทนา (2556), เริงวิชญ์ นิลโคตร (2547), วาณี อ่ิมเอม (2549), ศิริพงษ์ 
กิจด าเนิน (2550), อธิฏฐาน พงศ์พิศาล (2549), อัสมา สิมารักษ์ (2551) 

 
แหล่งที่มา: ผู้วิจัย 
 

 แม้ว่าจะมีงานวิจัยที่ศึกษาทั้ ง 4 เรื่องอยู่ถึง 7 งานวิจัย แต่งานวิจัยดังกล่าวยังขาด
รายละเอียดในด้านการศึกษาการมีส่วนร่วม ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นการศึกษาการมีส่วนร่วมเพียง
แค่การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการวางแผน และในทั้ง 7 งานวิจัยนี้ยังไม่มีงานวิจัยใดที่

ใช้แนวคิด ทัศนคติ/พฤติกรรมของเจ้าบ้าน (Host Attitudinal / Behavioural) ในการศึกษาการ

สนับสนับสนุนของประชาชนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งผู้วิจัยมองเห็นว่าแนวคิดนี้มีประโยชน์ต่อ
การวิจัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังไม่พบว่างานวิจัยภายในประเทศที่ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มี
ต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวนั้นศึกษาทั้ง 4 เรื่อง จากที่กล่าวมาผู้วิจัยได้เห็นช่องว่างทางการศึกษา
นี้จึงได้รวมเอาปัจจัย ทฤษฎี และแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาทัศนคติของประชาชน (การศึกษา
เชิงปริมาณ) เพ่ือให้ได้ค าอธิบายเกี่ยวกับผลการศึกษาด้านทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีความครอบคลุมมากขึ้น จากนั้นน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลปฐมภูมิ
ในการหาแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยว (การศึกษาเชิง
คุณภาพ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนที่ที่ศึกษาและพ้ืนที่อ่ืนๆที่คล้ายคลึงในการหาแนว
ทางการแก้ไขและการจัดการผลกระทบดังกล่าวต่อไป  
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1.2 ค าถามวิจัย 
 
 แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะที่ได้จาก
การศึกษาดังต่อไปนี้เป็นอย่างไร 
 1.2.1 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะ
หลีเป๊ะในปัจจุบัน 
 1.2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 
 1.2.3 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรม
ของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน  
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน  

1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 

1.3.3 เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการสนับสนุน 
(พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 

1.3.4 เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะ
หลีเป๊ะในปัจจุบัน  
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 
  ในการศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
        ผู้วิจัยเลือกศึกษาผลกระทบทางสังคมโดยเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ ต าบล
เกาะสาหร่าย อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ในพ้ืนความยาวที่จากหัวเกาะถึงท้ายเกาะประมาณ 3 
กิโลเมตร 
 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         1.4.2.1 ขอบเขตด้านประชากร 
         ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่
เกาะหลีเป๊ะ      

         1.4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
          ขนาดกลุ่มตัวอย่างการศึกษาเชิงปริมาณ    จ านวน  384 คน 
          ขนาดกลุ่มตัวอย่างการศึกษาเชิงคุณภาพ    จ านวน     7 คน 
 1.4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
          ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude), ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนต่อการท่องเที่ยว, 
โมเดล 'Irridex' ของ Doxey หรือ ดัชนีความขุ่นเคือง (Irritation Index), ทัศนคติ/พฤติกรรมของเจ้า
บ้าน (Host Attitudinal/Behavioural), วงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (The Tourism Area Life 
Cycle: TALC), ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory), ทฤษฎีล าดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs), แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว, ผลกระทบทางสังคมของการท่องเที่ยว (Social Impacts of Tourism), 
แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management), แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community 
Participation) 

1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
         ระยะเวลาในด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 
2558 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2561  



11 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 องค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการการท่องเที่ยวสามารถน าข้อมูลจากผลการศึกษา
ที่ได้ เป็นแนวทางในการจัดการ แก้ไข พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะที่เหมาะสม 
 1.5.3 ภาคการศึกษาที่สนใจสามารถน างานวิจัยฉบับนี้เป็นแนวทางในการศึกษา ปรับใช้และ
ต่อยอดในงานวิจัยของตนที่คล้ายคลึงในแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นเกาะ (Island Destination) 

1.5.3 องค์กรที่มีบทบาทที่ส าคัญในการจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะ
เป็นเกาะอ่ืนๆ (Island Destination) สามารถน าเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลจากงานวิจัยฉบับนี้ใช้เก็บ
ข้อมูลหรือน าไปปรับใช้ได้ 
  

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ในการศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาเกาะหลีเป๊ะ ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์
เฉพาะเพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
 1.6.1 ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นได้ทั้งผลเชิงบวกหรือเชิงลบและเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม
จากวิธีที่การท่องเที่ยวทั้งที่เกิดจากการกระท าส่วนบุคคลและส่วนรวมน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชากรมนุษย์ในวิถีการด ารงชีวิต การท างาน บทบาทต่างๆ ความสัมพันธ์ต่อบุคลอ่ืน ระบบค่านิยม 
พฤติกรรมของบุคคล การจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการ การด าเนินชีวิตร่วมกัน ระดับความ
ปลอดภัย การแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนพิธีแบบดั้งเดิม และองค์กรชุมชน 
ประชากรมนุษย์ในท่ีนี้ หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นทีเ่กาะหลีเป๊ะ 

1.6.2 ผลกระทบทางสังคมเชิงบวก หมายถึง ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลดีต่อบุคคลที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ 

1.6.3 ผลกระทบทางสังคมเชิงลบ หมายถึง ผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยวที่
ก่อให้เกิดปัญหา น ามาซึ่งความเดือดร้อนต่อบุคคลที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ 

1.6.4 การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ท าให้งานกิจกรรมต่างๆส าเร็จลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การ ซึ่งต ามความหมายนี้
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ได้แก่ ขบวนการ (Process) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ในความหมายของการจัดการนี้ หมายถึง หน้าที่ต่างๆด้านการจัดการ 
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ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การโน้มน าองค์กร และการควบคุม (DeCenzo & Robbins, 
2005) 

1.6.5 การจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินด้านการการวางแผน การจัดองค์กร การโน้มน าองค์กร และการควบคุมภายในของแหล่ง
ท่องเที่ยวในการพัฒนาและส่งเสริมผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและการแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบ
ทางสังคมเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  

1.6.6 ทัศนคติ คือ ผลที่เกิดจากจิตวิเคราะห์ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความรู้สึก อารมณ์ 
ความเชื่อ ความคิด ความคิดเห็น และความเข้าใจ ที่ส่งผลต่อการตอบสนองและการรับรู้ ที่มีการ
ประเมินออกมาในลักษณะของความพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ หรือความชอบและไม่ชอบ หรือ
การยอมรับหรือปฏิเสธ หรือระดับของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ 
หรือสภาวะแวดล้อมของบุคคลนั้น 
 



  

 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือ
เสนอแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเกาะหลีเป๊ะ 
จังหวัดสตูล ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักความเป็น
เหตุเป็นผลและขั้นตอนกระบวนการในการศึกษาของผู้วิจัยเอง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีสองประเด็น
หลักที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ประเด็นแรก คือ การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยศึกษาจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคม และประเด็นที่สอง คือ การ
หาแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
หลัก 

การศึกษาในประเด็นแรกผู้วิจัยจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทัศนคติว่า 
ทัศนคติคืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีหน้าที่และมีประโยชน์อย่างไร เพ่ือยืนยันว่าทัศนคตินั้น
เหมาะสมส าหรับการวิจัยในครั้งนี้และเป็นสิ่งส าคัญในการน าไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็น
ผลลัพธ์สุดท้ายของงานวิจัยนี้ หลังจากศึกษาเรื่องทัศนคติผู้วิจัยเกิดค าถามที่ว่า  อะไรที่ส่งผลให้
ประชาชนมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ศึกษา การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติจึงมีประโยชน์ต่อการหาค าตอบดังกล่าว ซึ่งในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคตินั้ นมีความ
เกี่ยวข้องกับโมเดล Irridex ของ Doxey วงจรวิวัฒนาการของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (The Tourism Area 
Life Cycle :TALC), ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นประโยชน์ในการก าหนดตัวแปรต้นของงานวิจัยและมีความส าคัญต่อ
การอธิบายผลการศึกษางานวิจัย เมื่อมีความรู้ความเข้าใจถึงทัศนคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติแล้ว 
เรื่องต่อไปที่จ าเป็นจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรม คือ ผลกระทบทางสังคมของการท่องเที่ยว 
(Social Impacts of Tourism) เพ่ือให้เข้าใจถึงขอบเขตและประเด็นผลกระทบทางสังคมของการ
ท่องเที่ยวที่ปรากฏในวรรณกรรมของงานวิจัยต่างๆจ านวนมาก ซึ่งมีความส าคัญต่อการก าหนดตัวแปร
ตามของงานวิจัยครั้งนี้ (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2) ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง 
ทัศนคติ/พฤติกรรมของเจ้าบ้านที่ (Host Attitudinal / Behavioural) นั้นมีความส าคัญในการศึกษา
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ว่าทัศนคติของประชาชนที่ได้จากการเก็บข้อมูลนั้นส่งผลต่อการ
สนับสนุนของประชาชน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) อย่างไร และใช้ทฤษฎีทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ
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ของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) ในการเชื่อมโยงเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ท าความเข้าใจ
การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประชาชน  เพ่ือตอบปรากฎการณ์จากการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การศึกษาในประเด็นที่สอง คือ การเสนอแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคม
จากการพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวโดยรวม หลักการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) แนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community Participation)  และเพ่ือให้งานวิจัยได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพจึงน าไปสู่การศึกษา
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สิ่งที่ผู้ วิจัยกล่าวมานี้ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างร่วมกับผลการวิจัยจากประเด็นการศึกษาแรก และ
มีความส าคัญต่อการเพ่ือให้ได้แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ศึกษา (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4) ในการนี้ผู้วิจัยจึงจัดท ารายการหัวข้อในการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้ตามล าดับ ดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ (Attitude) 
2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนต่อการท่องเที่ยว 
2.3 โมเดล 'Irridex' ของ Doxey หรือ ดัชนีความขุ่นเคือง (Irritation Index) 
2.4 ทัศนคติ/พฤติกรรมของเจ้าบ้าน  
      (Host Attitudinal/Behavioural Responses to Tourist Activities) 
2.5 วงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (The Tourism Area Life Cycle:    
     TALC) 
2.6 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) 
2.7 ทฤษฎีทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) 
2.8 แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการท่องเที่ยว 
2.9 ผลกระทบทางสังคมของการท่องเที่ยว (Social Impacts of Tourism) 
2.10 แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) 
2.11 แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) 
2.12 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) 
2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัทัศนคติ (Attitude) 
 

2.1.1 ทัศนคติ (Attitude) 
         ทัศนคติเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญแนวคิดหนึ่งทางจิตวิทยาสังคมเพราะทัศนคติ
สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความคิดและความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่อยู่รอบข้าง อาทิเช่น สิ่งแวดล้อม 
สังคม หรือเหตุการณ์ต่างๆ และได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความที่คล้ายคลึงกันว่า 
ทัศนคติ คือ ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมด้านการตอบสนองของบุคคลต่อทุกสิ่งและทุก
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น (Allport, 1935: 43; Fishbein & Ajzen, 1975: 6; Hogg & 
Vaughan, 2005: 150; Insko, 1967: 361-362; McGuire, 1985: 239; Petty & Cacioppo, 
1981: 7; Rokeach, 1970: 112; Smith, Bruner, & White, 1956: 29; Triandis, 1971: 2; พงศ์ 
หรดาล, 2540: 42; ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2545: 138; สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2541: 
64) และยังมีนักวิชาการอีกบางส่วนได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าทัศนคติที่แตกต่างออกไป โดย
ทัศนคติ หมายถึง อารมณ์ ความเชื่อ ความคิดเห็น และการประเมินที่เกิดจากการรับรู้ต่อสิ่งหนึ่ง ใน
ลักษณ ะที่ พึ งประสงค์ และไม่ พึ งประสงค์  (Eagly & Chaiken, 1993; Katz, 1960; Krech & 
Crutchfield, 1948; Murphy & Likert, 1938) แต่  Thurstone (1931) ได้ ให้ ค าจ ากั ดความที่
แตกต่างจากนักวิชาการท่านอ่ืนๆออกไปโดยกล่าวว่า ทัศนคติ คือ สิ่งที่ส่งผลหรือต่อต้านจิตวิเคราะห์
ในรูปแบบดั้งเดิมซึ่งอธิบายว่าเป็นความปรารถนา (Appetition) หรือความเกลียดชัง (Aversion) 
ความปรารถนา (Appetition) คือ รูปแบบการส่งผลเชิงบวก ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและ
ปรากฏเป็นความชอบทางจิตวิเคราะห์ ได้แก่ การปกป้อง/แก้ต่าง ความนิยมในรูปแบบต่างๆ ส่วน
ความเกลียดชัง (Aversion) คือ รูปแบบการส่งผลเชิงลบ ซึ่งอธิบายว่าเป็นความเกลียดทางจิต
วิเคราะห์ ได้แก่ ความไม่ชอบ การท าลาย หรือปฏิกิริยาต่อต้าน  
 จากความหลากหลายของการให้ค าจ ากัดความดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์แยกสิ่งที่เน้น
เฉพาะในค าจ ากัดความเก่ียวกับทัศนคติของนักวิชาการแต่ละท่านไว้ดังตารางที่ 2.1  

เมื่อศึกษาค าจ ากัดความของนักวิชาการหลายท่านในตารางที่ 2.1 พบว่ามีสิ่งที่เน้นเฉพาะใน
การให้ความหมายของค าว่าทัศนคติของนักวิชาการหลายท่านนั้นมีความไม่สอดคล้องกันอยู่มาก แต่สิ่ง
หนึ่งที่นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกัน คือ ทัศนคตินั้นเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความคิด และการ
ตอบสนอง ที่มีต่อสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวบุคคล ดังนั้นผู้วิจัยมีความเข้าใจว่า
ทัศนคติ คือ ผลที่เกิดจากจิตวิเคราะห์ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความรู้สึก  อารมณ์ ความเชื่อ ความคิด 
ความคิดเห็น และความเข้าใจ ที่ส่งผลต่อการตอบสนองและการรับรู้ ที่มีการประเมินออกมาใน
ลักษณะของความพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ หรือความชอบและไม่ชอบ หรือการยอมรับหรือ
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ปฏิเสธ หรือระดับของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ หรือสภาวะ
แวดล้อมของบุคคลนั้น 
 
ตารางท่ี 2.1 สิ่งที่เน้นเฉพาะในค าจ ากัดความเกี่ยวกับทัศนคติ 
 

ผู้ให้ค าจ ากัดความ 
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กา

รต
อบ

สน
อง

 

กา
รก

ระ
ท า

 

อา
รม

ณ ์

กา
รป

ระ
เม

ิน 

คว
าม

รู้ส
ึก 

พฤ
ติก

รร
ม 

กา
รร

บัร
ู ้

คว
าม

คิด
เห

็น 

คว
าม

คิด
 

คว
าม

เชื่
อ 

คว
าม

พึง
ปร

ะส
งค์

แล
ะไ

ม่พ
งึป

ระ
สง

ค์ 

อื่น
ๆ 

Thurstone, (1931: 261)            จิตวิเคราะห์ ความปรารถนา(รูปแบบเชิงบวก) 
ความเกลียดชัง(รูปแบบเชิงลบ) 

Allport  (1935: 43)  Allport (1935: 43)            การจัดการผ่านประสบการณ์  

Murphy & Likert (1938: 27-28)             ความเอนเอียง ความมั่นคง 

Krech & Crutchfield (1948: 152)            แรงจงูใจ  

Rosenberg & Hovland (1960)            การเรียนรู ้

(Smith et al. (1956: 29)             

Katz (1960: 162-204)             

Insko (1967: 361-362)             

Bem (1970: 14)            ความชอบและไม่ชอบ 

Rokeach (1970: 112)            ความเช่ือ  

Triandis (1971:2)            ระดับของสถานการณ์ทางสังคม 

Fishbein & Ajzen (1975: 6)             

Petty & Cacioppo (1981: 7)             

McGuire (1985: 239)            มิติของการตัดสิน 

Eagly & Chaiken (1993:1)            ระดับความพึงพอใจและไม่พงึพอใจ 

Hogg & Vaughan (2005: 150)             

พงศ์ หรดาล (2540: 42)            และ การยอมรบัหรือปฏิเสธ 

 สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์ อรรถมานะ 
(2541: 64) 

           ความรู้  และ การยอมรับหรือปฏิเสธ 

ศักดิ์ไทย สุรกจิบวร (2545: 138)             

  
แหล่งที่มา: ผู้วิจัย 
 

2.1.2 คุณลักษณะของทัศนคติ 
          คุณลักษณะของทัศนคติมีดังนี้ (Breckler & Wiggins, 1989: 7; Chein, 1948: 176; 

Johns, 1996; Leonard, 1967: 136; จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์วัฒน์ และ คณะ, 2547: 4-5; ศักดิ์ไทย สุร

กิจบวร, 2545: 138)  

2.1.2.1 ทัศนคติ เป็นสิ่ งที่ เกิดจากการเรียนรู้  ไม่ ใช่สิ่ งที่ มีติดตัวมาแต่ก าเนิด 
ประสบการณ์นั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติ การสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย



17 
 
ผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในสังคม เช่น บุคคล สิ่งของ สถานการณ์แวดล้อม และความ
ผันแปรในสังคม ฯลฯ ก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อทัศนคติ ในลักษณะของความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ 

2.1.2.2 ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน (Evaluative Nature) ทัศนคติเกิด
จากการประเมินความคิดหรือความเชื่อท่ีบุคคลมีอยู่ อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งของ บุคคลอ่ืน หรือเหตุการณ์ 
ฯลฯ (Attitude Object) ซึ่งจะเป็นสื่อกลางท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง Anderson & Fishbein 
(1965: 437-438) และ Doob (1967: 137) ได้เน้นย้ าว่า ทัศนคติมีลักษณะของการประเมิน เป็น
ความคิดหรือความเชื่อที่มีความรู้แฝงอยู่ด้วย การที่บุคคลหนึ่งจะมีทัศนคติอย่างไรต่อสิ่งใด ขึ้นอยู่กับ
ผลการประเมินความรู้ ความคิด หรือความเชื่อที่มีเกี่ยวกับสิ่งนั้น ซึ่งจะท าให้ผู้ประเมินเกิดความรู้สึก
เชิงบวกหรือเชิงลบต่อสิ่งดังกล่าว ผลการประเมินอาจแตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
ตัวอย่างเช่น ทัศนคติต่อสิ่งเดียวกันอาจจะแตกต่างกันตามเพศ อายุ หรือ อาชีพ ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจาก
กลุ่มดังกล่าวมีความรู้และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน  และผลการประเมินอาจแตกต่างกันตาม
แรงผลักดันภายในอื่นๆ เช่น นิสัย แรงขับหรือแรงจูงใจ Fishbein & Ajzen (1975) กล่าวว่า ทัศนคติ
เป็นคุณลักษณะที่บ่งชี้ความแตกต่างดังกล่าวได้แน่นอนกว่าคุณลักษณะที่  Newcomb (1960: 104-
119) ได้เคยเสนอไว้ในเรื่องทัศนคติต้องมีสิ่งที่หมายถึง (Attitude object) ยิ่งกว่านั้นนักวิชาการด้าน
ทัศนคติต่างก็มีความคิดเห็นตรงกันโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งในเรื่องที่ว่า ความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญที่สุดของ
ทัศนคติmเป็นคุณลักษณะที่ขาดไม่ได้ แม้ว่าในค าจ ากัดความของทัศนคติส่วนใหญ่ จะไม่ได้ระบุค านี้ไว้
อย่างชัดเจนนักก็ตาม (จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์วัฒน์ และ คณะ, 2547: 4-5)  

2.1.2.3 ทัศนคติมีคุณภาพและความเข้ม (Quality and Intensity) คุณภาพและ
ความเข้มของทัศนคติจะเป็นตัวบ่งชี้ถึง ความแตกต่างของทัศนคติที่แต่ละคนมีต่อสิ่งต่างๆ Krech, 
Ballachey, & Crutchfield (1962) และ Newcomb (1956) กล่าวว่า คุณภาพของทัศนคติเป็นสิ่งที่
ได้จากการประเมิน เมื่อบุคคลประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็อาจมีทัศนคติเชิงบวก (ความรู้สึกชอบ) หรือ
ทัศนคติเชิงลบ (ความรู้สึกไม่ชอบ) ต่อสิ่งนั้น ส่วนความเข้มบ่งบอกถึงความมากน้อยของทัศนคติ
ทางบวกหรือทางลบ หรือบ่งชี้ระดับการประเมิน เช่น ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบน้อย  

2.1.2.4 ทัศนคติมีความคงทนไม่เปลี่ยนง่าย (Permanence) ทัศนคติมีความคงทน
และเปลี่ ยนได้ ไม่ ง่ายนัก (Stable and Enduring) Newcomb (1956), Rokeach (1970) และ 
Sherif & Sherif (1953) กล่าวถึงทัศนคติที่ฝังแน่นลึกซึ้ง เกิดจากการสะสมประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่ง
นั้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้มานานพอ หากมีการเพ่ิมความรู้ใหม่  หรือประสบการณ์ใหม่ หรือ
แม้แต่การบังคับให้แสดงพฤติกรรมนั้นๆอยู่ เสมอ ก็อาจจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ 
ทัศนคติในลักษณะนี้สามารถใช้ท านายหรืออธิบายพฤติกรรมในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันในเวลา
ต่อมาได้อย่างถูกต้อง เช่น จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์วัฒน์ และ คณะ (2547) กล่าวว่า ทัศนคติต่อการท า
เกษตรตามแบบบรรพบุรุษ เนื่องจากมีการเรียนรู้และพัฒนาโดยการกระท าซ้ า ได้สะสมประสบการณ์
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มาเป็นเวลานาน มีความเคยชินในวิธีที่ท า ด้วยเหตุนี้การเผยแพร่วิทยาการเกษตรแผนใหม่ จึงมัก
ประสบปัญหาเพราะการเปลี่ยนทัศนคติดังกล่าว เป็นสิ่งที่ท าได้ยาก 

2.1.2.5 ทัศนคติต้องมีสิ่งที่หมายถึง (Attitude Object) หมายถึง ทัศนคติของ
บุคคลหนึ่งนั้นจะต้องมีต่อบุคคลอ่ืน หรือสิ่งของหรือสถานการณ์  บุคคลนั้นจะต้องมีความรู้ หรือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้น ทัศนคติจะแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับจ านวน ชนิด และคุณลักษณะของ
ส่วนประกอบของสิ่งหมายถึง (Object) Krech et al. (1962) ได้ก าหนดค าว่า “ลักษณะที่ซับซ้อน” 
(Complexity) ใน กรณี ที่ พู ด ถึ ง  บุ คคล  สิ่ งของ ห รือ สถาน การณ์  (Attitude Objects) ที่ มี
ส่วนประกอบซับซ้อน แตกต่างกันมากและมีหลายองค์ประกอบ และก าหนดค าว่า “ลักษณะเฉพาะ” 
(Definitive) ในกรณีที่สิ่งที่หมายถึงนั้นมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน ไม่ซับซ้อนและมีองค์ประกอบ
น้อย เขากล่าวว่าทัศนคติที่มีต่อสิ่งที่หมายถึงถึงที่มีลักษณะเฉพาะ จะมีความเข้ม และลึกซึ้งมากกว่า
ทัศนคติที่มีต่อสิ่งแรก มีความคงทนและเปลี่ยนได้ยากกว่า  

2.1.2.6 ทัศนคติลักษณะความสัมพันธ์ หมายถึง ทัศนคติแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับสิ่งของ หรือบุคคลอื่นหรือสถานการณ์ และความสัมพันธ์นี้เป็นความรู้สึกจูงใจ (Motivation 
Affect) นอกจากความสัมพันธ์ข้างต้นแล้ว ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละทัศนคติท่ีมีต่อสิ่งที่หมายถึง 
และมีระดับความสัมพันธ์แตกต่างกัน ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันเองสูงก็จะรวมตัวเป็นมิติตาม
คุณลักษณะ หรือองค์ประกอบของสิ่งนั้น หรือสิ่งที่ทัศนคติหมายถึง มิติเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน และเมื่อรวมกันก็จะเป็นมิติของความรู้สึก (Affective) หรือทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น 
ความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงเกิดจากคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันของส่วนต่างๆของสิ่งที่กล่าวถึง ยิ่ง
ความสัมพันธ์นี้อยู่ในระดับที่สูงมากขึ้นเท่าใด ทัศนคติแต่ละทัศนคติที่รวมตัวกันจะมีความแน่นแฟ้น 
มากข้ึน และความแน่นแฟ้นนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ความคงทนของทัศนคติ และความแม่นตรงในการท านาย
พฤติกรรม อีกทั้งยังเป็นทัศนคติที่มีความส าคัญต่อผู้เป็นเจ้าของ ทัศนคติในลักษณะนี้อาจเกิดได้หลาย
กรณี เช่น เกิดจากสิ่งที่ทัศนคติหมายถึง มีลักษณะเฉพาะ (Definitiveness) หรือ การสะสมความรู้ 
ประสบการณ์ และความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน (จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์วัฒน์ 
และ คณะ, 2547)  
  จากคุณลักษณะของทัศนคติดังกล่าวข้างต้น มีนักวิชาการท่านหนึ่งมีแนวคิดที่ขัดแย้ง กมล
รัตน์ หล้าสุวงษ์ (2528) มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในเรื่องที่ว่า ทัศนคตินั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ที่บุคคลนั้นได้รับ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด และเป็นตัวบ่งชี้ถึงการแสดง
พฤติกรรม แต่นักวิชาการท่านนี้ได้เสนอคุณลักษณะของทัศนคติที่แตกต่างออกไปจากคุณลักษณะของ
ทัศนคติทั้งหมดข้างต้นว่า ทัศนคตินั้นสามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลอ่ืนที่ใกล้ชิด เช่น พ่อ
และแม่ไม่ชอบบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลให้ลูกไม่ชอบบุคคลนั้นด้วย อีกทั้งยังเสนอว่าทัศนคตินั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากทัศนคติคือผลที่เกิดจากการเรียนรู้และการได้รับประสบการณ์ เมื่อใดที่การ
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เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับของบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลท าให้ทัศนคตินั้นเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย 

2.1.3 หน้าที่และประโยชน์ของทัศนคติ (Function of Attitude)  
         ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องหน้าที่และประโยชน์ของทัศนคติพบว่า Loudon & 
Bitta (1993),  Nelson & Shavitt (2002), Pratkanis et al. (1989), Smith & Mackie (2007) 
และ จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์วัฒน์ และ คณะ , 2547) นักวิชาการดังกล่าวได้เขียนในเรื่องหน้าที่และ
ประโยชน์ของทัศนคติทั้งหมดนั้นได้อ้างถึง Katz (1960) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Smith et al. 
(1956) ที่ได้กล่าวถึงหน้าที่และประโยชน์ของทัศนคติดังนี้  
   2.1.3.1 ห น้ าที่ ใน การป รับ ตั ว  (Adjustive Function or Need Satisfaction) 
ทัศนคติจะช่วยบุคคลในด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคม อีกทั้งยังช่วยให้บุคคล
หลีกเลี่ยงต่อสิ่งที่ไม่ปรารถนา ไม่พอใจหรือให้โทษ และโดยปกติบุคคลมักจะค านึงถึงผลประโยชน์ที่ตน
จะได้รับเป็นส าคัญ และจะพัฒนาทัศนคติของตนเองไปในทิศทางที่คาดว่าจะสนองความต้องการของ
ตนได้ เช่น คนหันมาชอบการศึกษาเล่าเรียน เพราะเชื่อว่าการศึกษาสูงจะช่วยให้มีชีวิตที่ดีข้ึน 

2.1.3.2 หน้าที่ป้องกันตนเอง (Ego-Defense or Protect Their Self-Esteem)    
ผลที่แสดงออกมาในลักษณะของกลไกที่ป้องกันตนเองที่เกิดจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
บุคคล เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พอใจและใช้ในการป้องกันตัวเองโดยการสร้างความนิยมนับถือตนเอง หรือ
สร้างทัศนคติข้ึนมาเพ่ือรักษาหน้า  

2.1.3.3 หน้ าที่ แสดงออกซึ่ งค่ านิ ยม (Value Expression) ทัศนคติท าหน้ าที่
แสดงออกถึงค่านิยมจะพยายามแสดงลักษณะที่แท้จริงของทัศนคติ ส่งผลให้บุคคลได้แสดงออกซึ่ง
ค่านิยมของตนเอง ในลักษณะที่จ าเพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น คนที่มีความซื่อสัตย์มาก ก็จะแสดงออก
โดยการไม่ชอบพวกฉ้อราษฎร์บังหลวง  

2.1.3.4 ห น้ าที่ ให้ ค ว าม เข้ า ใจ  (Understanding or Knowledge Function) 
ทัศนคติหลายอย่างช่วยให้เข้าใจโลกและสภาพแวดล้อม ได้เรียนรู้ และเข้าใจการกระท าของบุคคลใน
สังคม สามารถอธิบายและคาดคะเนการกระท าของตนเองและบุคคลอ่ืน โดยทัศนคติจะถูกน ามาใช้
เป็นสิ่งที่ประเมินและท าความเข้าใจกับสิ่งที่หมายถึง ผลจากการประเมินน ามาเป็นเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบหรือเป็นตัวก าหนดขอบเขตแนวทางในการอ้างอิงเพ่ือหาทางแก้ไข  

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเมื่อมองในบริบทของการท่องเที่ยว โดยก าหนดให้สิ่งที่ทัศนคติ
หมายถึงคือ ผลกระทบของการท่องเที่ยว Wang et al. (2006: 412) ได้ระบุว่า มีนักวิจัยหลายท่านได้
ยอมรับว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงภาพสะท้อนของ
การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อผลกระทบของการท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการสะท้อนระหว่างทัศนคติของ
ประชาชนและปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชน (Lankford & Howard, 1994) ในการท าความ
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เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของการท่องเที่ยวและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
ผลกระทบของการท่องเที่ยวนั้นมีหลากหลายทฤษฎีที่ได้รับการพัฒนา และหนึ่งในทฤษฎีที่มีอิทธิพล
มากที่สุด คือ Doxey’s Irridex Model (1975)  ที่แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวนั้นอาจผ่านชุดของขั้นตอนต่างๆเริ่มจากขั้น Euphoria ,Apathy, Irritation  ไปจนถึงขั้น 
Antagonism ในมุมมองของนักวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีนี้  Mason & Cheyne (2000) ระบุว่า Irridex 
Model นั้นกล่าวถึงทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงผ่านกาลเวลาภายใน
การคาดการณ์ล าดับทางเดียว ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทัศนคติและปฏิกิริยาของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยว
นั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างไรก็ตามความคิดนี้ถูกโต้แย้งโดยผลการวิจัยของ Brougham & Butler 
(1981) ที่รายงานถึงการตอบสนองของชุมชนที่แตกต่างกันและทัศคติของประชาชนที่เกิดขึ้นในชุมชน
นั้นมีความหลากหลาย และหลังจากนั้น Ap (1992) ได้น าทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมมา
ประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของประชาชนและ
ผลกระทบของการท่องเที่ยว นอกจากทฤษฎีทั้งสองแล้ว Lundberg (2015: 267) ได้ระบุว่า วงจร
ชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (Tourism Area Life Cycle: TALC) ของ Butler (1980) ซึ่งเป็นแนวคิด
วงจรวิวัฒนาการของแหล่งท่องเที่ยว ที่ ใช้อธิบายขั้น/ระดับของการพัฒนาการท่องเที่ยวและ
ผลกระทบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อทัศนคติของประชาชนในแง่ทั่วไป และแนวคิดนี้ได้รับการ
สนับสนุนให้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบของการท่องเที่ยว (Allen, 
Hafer, Long, & Perdue, 1993; Allen, Long, Perdue, & Keiselbach, 1988; Butler, 1980; 
Johnson, Snepenger, & Akis, 1994; La´tkova´ & Vogt, 2012) ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงรายละเอียด
ของ Doxey’s Irridex Model (1975) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวงจรชีวิตของพ้ืนที่
ท่องเที่ยวในหัวข้อต่อไป 

หลายๆกรอบแนวคิดได้มีการพัฒนาขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจในทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
การท่องเที่ยวและผลกระทบ ซึ่งได้มีการจ าแนกประเภทของกรอบแนวคิดที่แตกต่างกัน ได้แก่ โมเดล
ความขุ่นเคือง (Irridex Model) ของ Doxey (1975) วงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (Tourism Area 
Life Cycle) ของ Butler (1980) และการจัดกลุ่มของชุมชน (Typology of Communities ) ของ  
Smith & Krannich (1998) นักวิชาการบางท่านสร้างกรอบแนวคิดที่สามารถวิเคราะห์ทัศนคติของ
ประชาชนว่าเป็นการวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย เช่น ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมเพ่ือการท่องเที่ยว 
(Social Exchange Theory for Tourism ) ของ Ap (1992) สิ่งที่หลายๆการศึกษาและหลายๆ
โมเดลแสดงให้เห็นนั่นคือ ไม่มีกรอบแนวคิดใดที่สามารถบอกถึงเรื่องราวทั้งหมด ท าให้เห็นถึงความ
ซับซ้อนของทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวเป็นมากกว่าการทดสอบสมมติฐาน (Burns & 
Fridman, 2011: 449) การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม โมเดลความขุ่น
เคือง วงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว ทัศนคติ/พฤติกรรมของเจ้าบ้าน และทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ
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ของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) ในการเชื่อมโยงเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ท าความเข้าใจ
ทัศนคติของประชาชน   

การสนับสนุนทางทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนไม่
เพียงแค่สะท้อนมุมมองของประชาชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและผลกระทบของการท่องเที่ยว แต่ยัง
แสดงให้เห็นถึงผลของทัศนคติของประชาชนและปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ (Lankford & Howard, 
1994 อ้างถึงใน Wang et al., 2006: 412) ตามที่ได้กล่าวในข้างต้นนั้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ของประชาชนนั้นมีความหลากหลาย และปัจจัยที่ส่งผลกระทบส่วนใหญ่ คือ ตัวแปรที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขั้น/ระดับของการพัฒนาที่แตกต่างกันและสามารถเปลี่ยนแปลงด้วย
ประสบการณ์ แม้ว่างานวิจัยด้านทัศนคตินั้นมีความซับซ้อน การท าความเข้าใจมุมมองปัจจุบันของ
ประชาชนที่มีต่อผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวสามารถสะท้อนถึงการแสดงออกของคนท้องถิ่นที่มีต่อการท่องเที่ยว 
แสดงออกถึงค่านิยม และแสดงออกถึงความต้องการ (Yan, 2014: 17)  

 

2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนต่อการท่องเที่ยว 
 
นักวิจัยด้านทัศนคติหลายท่านได้แบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

ปัจจัยทางสังคมประชากร ปัจจัยเชิงพ้ืนที่ และปัจจัยการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อ
ความรู้สึกของประชาชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวร่วมกัน ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วควรที่จะพิจารณาปัจจัย
เหล่านี้พร้อมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของประชาชนต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวและ
ปัจจัยทั้งสามประเภทที่ได้จากการศึกษาเชิงประจักษ์ (Yan, 2014: 17-22)  มีดังนี ้

2.2.1 ปัจจัยทางสังคมและประชากร (Socio – Demographic Factors) 
        ปัจจัยทางสังคมและประชากรเป็นปัจจัยที่มีการการตรวจสอบมากที่สุดในวิจัยการ

ท่องเที่ยว ตัวแปรที่พบบ่อยได้แก่ อายุ การศึกษา เพศ ความผูกพันกับชุมชน (สถานที่เกิด ระยะเวลา
ที่อาศัย สมาชิกองค์กรในชุมชน และกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม) และเชื้อชาติ ตัวแปรต่างๆดังกล่าวสามารถ
มองว่าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของบุคคลหรือชุมชน โดยทั่วไปแล้วงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ใช้ตัวแปร
เหล่านี้เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ของทัศนคติของประชาชนและผลกระทบของการท่องเที่ยว ซึ่ง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนนั้นมีความสอดคล้องกันกับผลกระทบของการท่องเที่ยว  
   2.2.1.1 อายุ เป็นหนึ่งในตัวแปรพ้ืนฐานที่ได้มีการศึกษาหลายครั้งในงานวิจัยก่อน
หน้านี้ Tomljenovic & Faulkner (1999: 109) พบว่า ประชาชนที่มีอายุมากกว่ามีความใส่ใจต่อ
ผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมน้อยว่าประชาชนที่มีอายุน้อยกว่า และประชาชนที่
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มีอายุมากกว่ามีความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่าประชาชนที่มีอายุน้อยกว่า  และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของ McGehee & Andereck (2004: 138) ผู้ที่เผยแพร่ผล
การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนในหมู่บ้าน  12 แห่งในอาริโซน่า พวกเขารายงานว่า 
ประชาชนที่มีอายุมากกว่ามีแนวโน้มที่จะเห็นผลกระทบเชิงบวกของการท่องเที่ยวมากกว่าผลกระทบ
เชิงลบ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ King, Pizam, & Milman (1993: 660) และ Tomljenovic & 
Faulkner (1999:109) ในทางกลับกัน Cavus & Tanrisevdi (2003) อ้างถึงใน Harrill (2004: 262) 
แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่ามีความรู้สึกเชิงลบต่อการท่องเที่ยวมากกว่าประชาชนที่มี
อายุน้อยกว่า ขณะที่พวกเขาอาจคิดว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นส่งผลกระทบเชิงลบ  

2.2.1.2 เพศ  Mason & Cheyne (2000:407) และ  Nunkoo & Gursoy (2012: 
243) ได้เสนอแนะว่า เพศสามารถตรวจสอบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยว โดย  Mason 
& Cheyne (2000: 407) อ้างว่า เพศสามารถแบ่งแยกข้อแตกต่างในด้านทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรมีการศึกษาต่อไป และเมื่อทั้งสองเพศแสดงการสนับสนุน เพศนี้อาจจะให้เหตุผลที่
แตกต่างในการท าเช่นนี้ และชี้ให้เห็นความแตกต่างในด้านทัศนคติตามความแตกต่างทางเพศ ส่วน  
Nunkoo & Gursoy (2012: 263) อ้างว่า เพศ คือ ตัวคาดการณ์ที่ดีส าหรับทัศนคติเชิงบวกและเชิง
ลบที่มีต่อการท่องเที่ยว ในการศึกษาของพวกเขาได้สรุปว่า ผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มในการรับรู้ผลกระทบ
เชิงลบของการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงมีการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลดลง  ในการศึกษาของ 
Mason & Cheyne (2000: 407) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่ชนบทในนิวซีแลนด์ พวกเขาพบว่า ผู้หญิงมี
การคัดค้านการพัฒนาการท่องเที่ยวมากกว่าผู้ชายเนื่องจากการรับรู้ผลกระทบเชิงลบ เช่น การจราจร
ติดขัด เสียงที่เพ่ิมข้ึน และอาชญากรรม อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังยอมรับในผลประโยชน์เชิงบวก และ
สอดคล้องกับ Harrill & Potts (2003: 240) พบว่า ผู้หญิงมีทัศนคติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวน้อยกว่า
ผู้ชาย นั่นอาจจะมาจากย่านที่ไม่ปลอดภัยและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวอันน าไปสู่อัตราการเกิดอาชญากรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมพ้ืนที่
การท่องเที่ยว 
  2.2.1.3 การศึกษา มีผลการศึกษาที่พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาสูงแสดงถึงการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการท่องเที่ยว (Haralambopoulos & Pizam, 
1996: 511; Hernández, Cohen, & García, 1996: 768-775; Teye, Sönmez, & Sirakaya, 
2002: 686) แต่นักวิจัยท่านอ่ืน พบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีการศึกษาที่สูงขึ้นนั้นมีความกังวลต่อ
ผลกระทบและมีการสังเกตถึงผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยวมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า 
Andriotis & Vaughan (2003: 183) ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่ประชาชนที่มีการศึกษาระดับต่ า
พิจารณาว่าพวกเขานั้นมีโอกาสในการรับงานหรือได้รับประโยชน์โดยตรงจากการท่องเที่ยวน้อยกว่าผู้
ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า ซึ่งอาจเป็นกรณีที่ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่านั้นมีความสนใจการ
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อนุรักษ์วิถีชีวิต (Almeida-García et al., 2016: 268) Kuvan & Akan (2005: 703-704) ยังมีความ
คิดเห็นว่า ระดับการศึกษาท่ีต่ ากว่ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติหรือมุมมอง 
   2.2.1.4 ความผูกพันกับชุมชน นักวิจัยหลายท่านได้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีความผูกพัน
กับพ้ืนที่มากมักจะมีทัศนคติและการรับรู้ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากผู้ที่มีความผูกพัน
กับพ้ืนที่น้อยกว่า (Besculides, Lee, & McCormick, 2002: 316) ความผูกพันของประชาชนที่มีต่อ
พ้ืนที่มองว่าเป็นความผูกพันต่อสถานที่ ความผูกพันของสถานที่ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ของบุคคล
และชุมชน ความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถกระตุ้น ความภาคภูมิใจของท้องถิ่นและท าให้ประชาชนมี
ความเกี่ยวข้องกับชุมชนมากขึ้น เมื่อประชาชนคิดว่าตนเองเป็นสมาชิกของชุมชน ประชาชนเหล่านี้จะ
มีความรู้สึกผูกพันเป็นอย่างมากต่อชุมชนและท าให้พวกเขามีความอ่อนไหวต่อการพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเองมากขึ้น ตามตรรกะนี้ พวกเขามีความเต็มใจที่จะเข้า ร่วมองค์กร
ประชาสังคมและกลายเป็นเริ่มมามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการท่องเที่ยว บางการศึกษาพบว่า
ประชาชนที่มีความผูกพันกับชุมชนเป็นอย่างมากมีการรับรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงบวกมากขึ้น 
(Gursoy & Rutherford, 2004: 512; Jurowski, Uysal, & Williams, 1997: 8; Lee, 2013: 44; 
McCool & Martin, 1994: 33) ขณะที่นักวิชาการท่านอ่ืนแสดงให้เห็นว่า ยิ่งประชาชนมีความผูกพัน
กับชุมชนมากเท่าไร ยิ่งมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการท่องเที่ยวมากเท่านั้น (Brunt & Courtney, 
1999: 510; Ryan & Montgomery, 1994: 368 ; Um & Crompton, 1987 อ้างถึงใน Wang et 
al., 2006: 414) นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมทางสังคม พบว่า สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่าง
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบของการท่องเที่ยว กล่าวคือ ประชาชนผู้ที่มีส่วนร่วมในกลุ่ม
ทางสังคมเป็นครั้งคราวมีทัศนคติเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวมากกว่าประชาชนผู้ที่มีส่วนร่วมเป็นประจ า
และผู้ที่ ไม่มี ส่ วนร่วมในกลุ่ มทางสั งคม  Lankford & Howard (1994) อ้ างถึ งใน  Nunkoo & 
Ramkissoon (2012: 2) พบว่า การมีส่วนร่วมทางสังคมสามารถมีอิทธิพลต่อทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อ
การท่องเที่ยวหากประชาชนรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนในการควบคุมกระบวนการวางแผนและการพัฒนา
ของการท่องเที่ยว ความคลาดเคลื่อนทั้งหมดนี้สามารถเป็นไปได้ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของปัจจัย
ภายนอก เช่น ระดับของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีการรับรู้โดยประชาชนหรือขั้นตอนต่างๆของวงจร
ชีวิตของแหล่งท่องเที่ยว ตามท่ีนักวิจัยท่านอ่ืนได้พยายามตรวจสอบ ปัจจัยเหล่านี้ควรรวมอยู่ในโมเดล
การอธิบายของทัศนคติของประชาชน  (Diedrich & García-Buades, 2009: 519; Faulkner & 
Tideswell, 1997: 24; Vargas-Sánchez, Plaza-Mejía, & Porras-Bueno, 2008: 382)  

2.2.1.5 สถานที่เกิด เป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันกับสถานที่ที่สามารถส่งผลต่อการ
รับรู้ของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  (Brougham & Butler, 1981 อ้างถึงใน 
Wang et al., 2006: 412; Davis, Allen, & Cosenza, 1988 อ้างถึงใน Nunkoo & Ramkissoon, 
2012: 1) หากสถานที่เกิดของผู้คนไม่มีความสอดคล้องกับสถานที่อาศัยในปัจจุบัน การรับรู้ผลกระทบ



24 
 
ของการท่องเที่ยวในสถานที่อาศัยในปัจจุบัน และอาจมีทัศนคติเชิงบวกน้อยลงหรือแตกต่างกัน ใน
การศึกษาของ McGehee & Andereck (2004: 138)  พบว่า ประชาชนที่เกิดในชุมชนมีแนวโน้มใน
การรับรู้ผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป การ
รับรู้ของประชาชนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวยังได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืน  เช่น ระยะเวลาที่อยู่
อาศัย  
   2.2.1.6 ระยะเวลาที่อยู่อาศัย เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของความผูกพันกับสถานที่ 
(Sheldon & Var, 1984 อ้างถึงในWang et al., 2006: 414) รายงานว่า ระยะเวลาที่อยู่อาศัยมี
สัดส่วนโดยตรงต่อความอ่อนไหวที่มีต่อผลกระทบของการท่องเที่ยว ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่นาน
กว่ามีความอ่อนไหวต่อการรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากกว่าและ Haley et al. 
(2005:22)  Lankford & Howard (1994) McCool & Martin (1994: 31) Sheldon & Var (1984) 
พบว่า ประชาชนที่อาศัยระยะยาวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเชิงลบมากกว่า
ประชาชนที่อาศัยระยะสั้น ผู้เขียนเหล่านี้ได้อธิบายว่า ทัศนคติเชิงลบต่อการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นตาม
ตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยนานขึ้น ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่นานกว่าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงลบ
จ านวนมาก ท าให้สมาชิกในพ้ืนที่คิดถึงวันเก่าๆที่ดี  แต่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อาศัยระยะยาวหรือ
ระยะสั้นที่ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวจะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและมี
แนวโน้มที่จะมีการรับรู้เชิงบวกต่อการท่องเที่ยว เช่น บรรดาผู้ที่เพ่ิงย้ายเข้ามาอาศัยในชุมชนอาจจะ
ย้ายไปยังพ้ืนที่เพราะการท างานและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น  (Kuvan & 
Akan, 2005: 695; Sheldon & Var, 1984) แต่ยังมีการศึกษาอ่ืนๆที่ไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
ระหว่างความผูกพันและการรับรู้ของผลกระทบและยังพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านี้  
(Gursoy et al., 2002: 100) หรือผลการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรนี้นั้นมีความผสมผสานหรือไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน (Gursoy et al., 2002; Lankford & Howard, 1994) และการศึกษาของ Liu & 
Var (1986) อ้างถึงใน Wang et al. (2006: 412) ที่ศึกษาชาวฮาวายไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญในทัศนคติที่อยู่บนพ้ืนฐานของระยะเวลาที่อยู่อาศัย ผลการศึกษานี้สนับสนุนผลการศึกษา
ของ Allen et al. (1993) ที่ศึกษาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น 10 แห่งในโคโลราโด ไม่พบว่าระยะเวลาที่
อยู่อาศัยนั้นมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญใดๆต่อทัศนคติ  
  อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยที่ขัดแย้งที่เกี่ยวกับอิทธิผลของความผูกพันชุมชนและการรับรู้
ผลกระทบของการท่องเที่ยวได้มีการรายงานในงานวิจัยของ Um & Crompton (1987) อ้างถึงใน 
Wang et al. (2006: 414) พบว่า ยิ่งมีความผูกพันกับชุมชนในแง่ของสถานที่ เกิด มรดก และ
ระยะเวลาที่อยู่อาศัย การรับรู้เชิงบวกต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวมีน้อยเท่านั้น เช่นเดี ยวกับ 
Gursoy & Rutherford (2004: 295) พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่นานขึ้นเท่าใด จะมีการรับรู้เชิงลบ
ต่อการท่องเที่ยวมากเท่านั้น ตรงกันข้ามกับ McCool & Martin (1994: 32) ผลการศึกษาแสดงให้
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เห็นว่าประชาชนที่มีความผูกพันกับชุมชนมากได้ประเมินมิติเชิงบวกของการท่องเที่ยวสูงกว่าผู้ที่ไม่มี
ความผูกพัน แต่มีความกังวลเกี่ยวกับการได้รับผลเสียของการพัฒนาการท่องเที่ยว  Jurowski (1998: 
22) รายงานว่า ประชาชนที่มีความรู้สึกต่อชุมชนแน่นแฟ้นกว่าจะสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว
และมองโลกในแง่ดีเก่ียวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อคุณภาพชีวิตในชุมชน  

2.2.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
   เหตุผลที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและได้รับความสนใจอย่าง
กว้างขวางและเป็นที่นิยมน่าจะมาจากความจริงที่ว่า การท่องเที่ยวน าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
ส าคัญมาสู่พ้ืนที่การท่องเที่ยว ประการแรก สมมติฐานของนักวิจัยทางการท่องเที่ยว คือ ยิ่งประชาชน
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากเท่าไร การรับรู้ของประชาชนเชิง
บวกต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวมากเท่านั้น ในกรณีของชายฝั่งซันไชน์ ในออสเตรเลีย  Dyer et al. 
(2007: 419) พบว่า ประชาชนที่สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว ยอมรับว่าการท่องเที่ยว  คือ 
โอกาสในการสร้างภาษีเพ่ิมเติม ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในชุมชนมากขึ้น และสร้างโอกาสในการจ้า ง
งาน นักวิจัยบางท่านได้พบว่า ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีทัศนคติเชิง
บวกมากกว่าผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (Andereck, Valentine, Knopf, & Vogt, 2005: 
1069; Haralambopoulos & Pizam, 1996: 522; Kuvan & Akan, 2005: 703; Lankford & 
Howard, 1994 อ้างถึงใน Nunkoo & Ramkissoon, 2012: 2; Milman & Pizam, 1988 อ้างถึงใน 
Kala, 2008: 70; Rothman, 1978 อ้างถึงใน Wang et al., 2006: 412; Snaith & Haley, 1999: 
602) เนื่องจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่ง
ในที่นี้น่าจะหมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนั้น ตามตรรกะวิทยาแล้ว 
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเป็นตัวคาดการณ์ที่ส าคัญของการรับรู้เชิงบวกด้านการท่องเที่ยวและการ
รับรู้เชิงลบด้านการท่องเที่ยวเป็นตัวคาดการณ์ที่ส าคัญของการสนับสนุนการควบคุมดูแลของ
หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว  (Snaith & Haley, 1994 อ้างถึงใน Ling et al., 
2011: 267) แม้ว่าการท่องเที่ยวน ารายได้และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาสู่บุคคลและชุมชน แต่การ
ท่องเที่ยวไม่ได้รับการต้อนรับจากคนท้องถิ่นเสมอไป Cooke (1982) อ้างถึงใน Easterling & Carter, 
2004: 55) ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนบางคนพิจารณาว่า การเติบโตของการท่องเที่ยวท าให้รายได้ของ
พวกเขาไม่สามารถตามทันกับราคาของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ ประชาชนที่ท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น โรงงาน มีการรับรู้เชิงบวกต่อการท่องเที่ยวน้อยลง อย่างไรก็ตาม 
ประชาชนที่มีการรับรู้เชิงลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจน้อย ประชาชนเหล่านี้ยังคงชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันและยังคงสนับสนุนการ
ท่องเที่ ยวในอนาคต  (Haralambopoulos & Pizam, 1996: 522) นับตั้ งแต่พวกเขามองการ
ท่องเที่ยวในแง่ดีและคาดหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต  
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ระดับของรายได้ Haralambopoulos & Pizam (1996: 522) พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติเชิงบวกและรายได้ขนาดใหญ่ ตามที่ประชากรส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นจะสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยวมากกว่าประชากรที่มีรายได้ต่ า เช่นเดียวกับ Kuvan & Akan (2005: 703) ที่
ดูเหมือนจะมีมุมมองที่ส าคัญในแง่ของผลประโยชน์บางอย่างจากการท่องเที่ยว ในทางกลับกัน  
McMinn & Carter (1998: 696) พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่ าได้สนับสนุนการท่องเที่ยวมากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับประชาชนคนอ่ืนๆ มีค าอธิบายที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ผู้ยากจนพบว่า
ตัวเองนั้นอยู่ในระดับที่ความกังวลหลัก คือ การได้รับเงินเดือนที่เพียงพอ และงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายนี้ ประชาชนท้องถิ่นที่มีความต้องการขั้นพ้ืนฐานอาจจะมองข้ามสิ่ง
นี้ไปและอาจจะเก่ียวข้องกับประเด็นอ่ืนๆ เช่น วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

แม้ว่าการท่องเที่ยวได้รับการยกย่องว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มองไม่เห็นและไม่มีตัวตน ซึ่งอาจมี
ผลต่อชุมชนทั้งชุมชนนับจากวิถีชีวิตประจ าวันของประชาชนไปจนถึงการตัดสินใจของรัฐบาล ภายใต้
อิทธิพลเหล่านี้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ประชาชนได้รับจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บางคน
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ขณะที่คนอ่ืนๆได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น กล่าวได้อีกว่ามีแค่เพียงบางคนที่มีความพอใจขณะที่คนอ่ืนประสบกับผลกระทบเชิง
ลบจากการท่องเที่ยว ตรงประเด็นนี้ การจ าลองการท่องเที่ยวของรัฐบาลอาจเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาอาจซ้ าเติมความแตกต่างนี้ (Brownrigg & Greig, 1976 อ้างถึงใน Yan, 2014: 21) และไม่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาชุมชน การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวที่ไม่เท่าเทียมกันน าไปสู่
การแข่งขันที่ผิดปกติระหว่างประชาชน และในที่สุดส่งผลให้เกิดการถดถอยของแหล่งท่องเที่ยว แม้ว่า
ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักและเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและต่อการรับรู้ของ
ประชาชนด้านการท่องเที่ยวแตย่ังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยเชิงพ้ืนที่ 

2.2.3 ปัจจัยเชิงพ้ืนที่ 
   ตัวแปรของปัจจัยเชิงพ้ืนที่ ประกอบด้วยระยะทาง (ระยะทางระหว่างท าเลที่ตั้งของ
อาคารที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การท่องเที่ยว) ขนาด (ขอบเขตของโซนการท่องเที่ยว) ที่ตั้ง (ต าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ของโซนการท่องเที่ยว) โดยทั่วไปแล้วพูดได้ว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับโซนการ
ท่องเที่ยวมากกว่าจะมีโอกาสที่จะติดต่อกับนักท่องเที่ยวมากกว่า แม้ว่าประชาชนเหล่านั้นไม่ได้ถูกจ้าง
งานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรงหรือจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งในความเป็นจริง 
นักท่องเที่ยวและประชาชนท้องถิ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะใช้การขนส่งมวลชนร่วมกันและ
รับประทานอาหารในร้านอาหารเดียวกันในเขตพ้ืนที่การท่องเที่ยว ซึ่งควรเพิ่มจ านวน/ความถ่ีของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น แน่นอนว่าการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวมีผลกระทบ
อย่างลึกซึ้งต่อส่วนของการรับรู้และวิถีชีวิตของประชาชน 
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ตามที่กล่าวมาข้างต้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางหรือโซนการท่องเที่ยว
มากกว่า จะยิ่งท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวมากขึ้น Belisle & Hoy (1980) อ้าง
ถึงใน Kim, Uysal, & Sirgy (2013: 528) ได้ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรทางเดียวและผลการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นว่า ระยะทางมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อผลกระทบของ
การท่องเที่ยว พวกเขาได้สรุปว่าปัจจัยด้านระยะทางสามารถอธิบายจ านวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญ ได้แก่ ระยะทางจากเขตการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น การรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงบวก
ลดลง อย่างไรก็ตามนักวิจัยบางท่านเชื่อว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับความเข้มของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว จะมีการรับรู้เชิงลบต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น (Harrill, 2004) จะดีกว่าหากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวไม่เข้มเพียงแต่ในพ้ืนที่หนึ่งๆเพราะกิจกรรมเหล่านี้อาจมีผลอย่างมากต่อชีวิตของประชาชน
และการเน้นหนักทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะและระบบการขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น Pizam 
(1978) อ้างถึงใน Yan (2014: 22) ได้อ้างถึงความเสี่ยงของการมุ่งเน้นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและการบริการในแหล่งท่องเที่ยวจะมีแนวโน้มที่จะเป็นสาเหตุที่ท าให้
ประชาชนมีการรับรู้เชิงบวกลดลงต่อนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถโต้แย้งได้ว่า ความเข้ม
ของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการจะกระตุ้นให้แหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่ขั้น Consolidation อย่าง
รวดเร็วหรือแม้กระทั่งขั้น Stagnation ซึ่งขึ้นอยู่กับโมเดลวงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยวของ Butler  
Gursoy et al. (2002: 99) พบว่า ประชาชนท้องถิ่นกลัวว่าพ้ืนที่นันทนาการจะคับแคบลงและหายไป
ขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ดังนั้น การใช้งานที่หนักหน่วงและขนาดการใช้งานที่ใหญ่ในพ้ืนที่ที่
เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวจะน าไปสู่ขีดความสามารถในการรองรับทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค 
การท่องเที่ยวถึงจุดอ่ิมตัวอย่างรวดเร็ว จึงสร้างความไม่พอใจแก่ชุมชนเจ้าบ้านที่มีต่อการท่องเที่ยว
และนักท่องเที่ยว ดังนั้น ประชาชนที่สนับสนุนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตนั้นอาจไม่ได้
อาศัยอยู่ในภูมิภาคการท่องเที่ยว (Korça, 1998: 209)  

การศึกษาใน Santa Marta ประเทศโคลัมเบีย Belisle & Hoy (1980) อ้างถึงใน 
Kim et al. (2013: 528) พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับพ้ืนที่การท่องเที่ยวมีทัศนคติเชิงบวกที่มี
ต่อการท่องเที่ยวมากกว่าผู้ที่อยู่ห่างไกลว่า สิ่งนี้ได้อธิบายว่า เป็นผลมาจากการอยู่ในขั้นเริ่มต้นของ
การพัฒนา ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ภายหลัง ในวิวัฒนาการวงจรของพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่
หลักของการท่องเที่ยวจะมีความรู้สึกมากขึ้นและได้รับผลกระทบมากข้ึน โดยความกดดันที่เกิดข้ึนจาก
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในโครงสร้างของชุมชน แต่อาจจะเป็นกรณีที่การอยู่อาศัยใกล้พ้ืนที่ใจ
กลางของกิจกรรมการท่องเที่ยวมักจะมีการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนั้น  จึงท าให้พวกเขามี
ทั ศ น ค ติ เชิ งบ ว ก  (Vargas-Sánchez et al., 2011: 477) Sheldon & Var (1984) อ้ า งถึ ง ใน 
Nunkoo & Ramkissoon (2012: 15) สรุปว่า ผู้ที่อยู่อาศัยใน North Wales ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ท่องเที่ยวนั้นมีการรับรู้เชิงบวกของการท่องเที่ยวเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาเล็งเห็นโอกาสการ
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จ้างงานที่เพ่ิมมากขึ้นและเห็นว่าสิ่งอ านวยความสะดวกธารณะต่างๆจะอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ในท านอง
เดียวกันการศึกษาของ Haley et al. (2005) ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้พ้ืนที่ท่องเที่ยวมีการรับรู้ถึง
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวในเชิงบวกมากข้ึน 

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า นักวิจัยบางท่านชี้ให้เห็นว่าประชาชนที่อาศัยใกล้กับสถานที่
ท่องเที่ยวมีการรับรู้เชิงลบด้านผลกระทบ เป็นทัศนคติที่มีน้อยมาก นั่นกล่าวได้ว่า ผลกระทบเชิ งลบ
ของการท่องเที่ยวนั้นเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับระยะห่างระหว่างบ้านของประชาชนและพ้ืนที่การท่องเที่ยว
นั้นลดลง แต่ในกรณีการศึกษาของ Korça (1996) ที่ศึกษาใน Antalya, Turkey และการศึกษาของ 
Townsend (1997) และ Weaver & Lawton (2001) ไม่ได้ให้ผลย่างมีนัยส าคัญในความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรนี้ 
 

2.3 โมเดล 'Irridex' ของ Doxey หรือ ดัชนีความขุ่นเคือง (Irritation Index)  
  
  โมเดล 'Irridex' ของ Doxey (1975) หรือ ดัชนีความขุ่นเคือง (Irritation Index)  เป็นหนึ่ง
ในโมเดลแรกเริ่มที่เกี่ยวข้องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว (Akkawi, 
2010: 24) โมเดลนี้มีความเรียบง่ายและถูกน ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง เพ่ืออธิบายถึงผลกระทบของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนเจ้าบ้าน โดยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติของประชาชนใน
แหล่งท่องเที่ยวในแง่ของล าดับเชิงเส้นของความขุ่นเคืองที่เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมขึ้น โมเดลนี้จึงได้ถูกน ามาใช้ก าหนดทัศนคติของประชาชนที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากผลกระทบ
ทางสังคมในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว โดยโมเดลนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นที่อธิบายการตอบสนองของชุมชน
เจ้าบ้านที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว  (Bramwell, 2003) เริ่มต้นจากขั้น  Euphoria ไปสู่ขั้น 
Apathy ตามด้วยขั้น Annoyance (Irritation) ไปจนถึงขั้นสุดท้าย  คือ Antagonism (Personal 
Social and Humanities Education Section Education Bureau, 2009) ตามตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงลักษณะการตอบสนองของประชาชนตามดัชนีความขุ่นเคืองของ Doxey (1975) 
 

ล าดับ 
ระดับของความ

ขุ่นเคือง 
การพัฒนาการท่องเที่ยว ลักษณะการตอบสนองของประชาชน 

1 Euphoria เร่ิมต้นพัฒนาการท่องเท่ียว 
นักท่องเที่ยวมีจ านวนน้อย 

- มีความกระตือรือร้นเกีย่วกับการท่องเท่ียว 
- ต้องการนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นในขั้นแรกของการ

พัฒนาการท่องเท่ียว 

- ให้การต้อนรับการท่องเที่ยวและนักท่องเท่ียว 
- มีการวางแผนหรือกลไกการควบคุมเพียงเล็กน้อย 
- มีความพึงพอใจ 

2 Apathy การท่องเท่ียวก าลังพัฒนา 
จ านวนนกัท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 

- เร่ิมมุ่งเน้นด้านผลประโยชน์ของการท่องเท่ียวที่
น ามาสู่ชุมชน 

- การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักทอ่งเที่ยวและประชาชน
เร่ิมเป็นพิธีการ 

3 Annoyance การพัฒนาการท่องเท่ียวเขา้ใกล้
ถึงจุดอิ่มตัว 
จ านวนนกัท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ 

- ประชาชนเร่ิมมีความหวั่นวิตกตอ่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- มีการแข่งขันเพื่อทรัพยากรเพิ่มขึ้น 
- คนท้องถิ่นไม่สามารถรับมือกับจ านวนนกัท่องเที่ยว

หากปราศจากการการขยายตัวของสิ่งอ านวยคาม
สะดวก 

4 Antagonism การท่องเท่ียวแบบมวลชน 
 

- ประชาชนรู้สึกวา่วิถีชวีิตได้เปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิด
ค่าครองชีพที่สูง  

- มองว่านักท่องเที่ยวมีพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น 
การไม่เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น และอื่นๆ 

- ประชาชนจะมีความโกรธเคืองเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
มวลชนในระดับนี้  

- ประชาชนแสดงออกถึงความเกลียดชังอย่างเปิดเผย 
- มองนักท่องเที่ยวเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมด 

 
แหล่งที่มา: ปรับปรุงมาจาก Akkawi (2010: 25), Doxey (1975) และ Personal Social and 
Humanities Education Section Education Bureau (2009: 199)  
 

จากตารางที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่าระยะแรกของการพัฒนาการท่องเที่ยว (ขั้น Euphoria) 
ประชาชนให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวหน้าใหม่และเงินตราใหม่ๆที่เข้ามาในชุมชน โดยมีการวาง
แผนการท่องเที่ยวขนาดเล็กขึ้นในระยะนี้ นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวโดยปราศจาก
การตลาดของแหล่งท่องเที่ยว ในส่วนของชุมชนก็น าเสนอสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
เพียงเล็กน้อยให้แก่นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหน้าใหม่ก็จะเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ผ่านค า
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บอกเล่าปากต่อปากและนักท่องเที่ยวในระยะนี้จะมีลักษณะของการเป็นนักผจญภัยและมีความ
ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงเล็กน้อย 

เมื่อเวลาผ่านไปประชาชนสังเกตเห็นถึงจ านวนนักท่องเที่ยวที่ เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประชาชนบางคนเริ่มตักตวงผลประโยชน์ทางการค้าที่มาจากกการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่เริ่มตั้งตัว ขณะที่คนอ่ืนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจริงในชุมชนในระยะนี้ที่เรียกว่า Apathy ประชาชนยอมรับว่า การปรากฏตัวของนักท่องเที่ยว
ในชุมชนนั้นไม่มีความแปลกใหม่และความกระตือรือร้นของประชาชนในระยะ Euphoria เริ่มหายไป 
ตรงประเด็นนี้ในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีการพัฒนาและการท าการตลาดขึ้น โดยเริ่มมีการปรากฏตัว
ของร้านขายเสื้อและร้านขายของที่ระลึก การวางแผนการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในระยะนี้ส่วนใหญ่มุ่งไปสู่
การจัดหาไฟฟ้า น้ า และการขนส่งเพ่ือธุรกิจใหม่ๆเหล่านี้ 

เมื่อการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น ประชาชนจะเริ่มมีความรู้สึกขุ่นเคืองอันเนื่องมาจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชนและมี
ความกังวลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของการท่องเที่ยวจึงเรียกระยะนี้ว่า Annoyance ซึ่งเกิดในชุมชนที่
ใกล้จะอ่ิมตัวกับนักท่องเที่ยว ช่วงระยะเวลานี้ผู้ประกอบการเอกชนและนักพัฒนาเศรษฐกิจเริ่มพัฒนา
สิ่งอ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและขยายโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดความสนใจทางการค้าและ
อสังหาริมทรัพย์จากบุคคลภายนอกแหล่งท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาและซื้อธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มี
ขนาดเล็กกว่า โรงแรมและร้านอาหารแฟรนไชส์อาจแพร่หลายในเวลานี้ 

ในระยะสุดท้าย ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวได้เติบโตสู่แหล่งท่องเที่ยวแบบมวลขน (Mass 
tourism) น าไปสู่ระยะของ Antagonism ในระยะนี้ประชาชนไม่มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกต่อไป
และอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่สนใจหรือพฤติกรรมที่จะเป็นปรปักษ์ Fridgen (1990) ได้สังเกตว่า ใน
ระหว่างระยะนี้ ประชาชนเริ่มสร้างทัศนคติเชิงลบต่อนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวและประเภทของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงแหล่งท่องเที่ยวก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ในตอนนี้ชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่มีความน่าดึงดูดใจต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ หรือนักท่องเที่ยวที่มองหาสภาพแวดล้อม
พิเศษ แต่กลายเป็นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ขึ้นอยู่กับปริมาณดึงดูดการท่องเที่ยวแบบมวลชน จาก
ประเด็นนี้ แหล่งท่องเที่ยวเริ่มทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง หรือหากต้องการท าให้การท่องเที่ยวมีการ
กระเตื้องโดยการท าการพัฒนาใหม่และท าการตลาดขึ้นใหม่ (Harrill, 2004) เช่นเดียวกับการอธิบาย
ของ Butler (1980) เส้นโค้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ตามมาด้วยการแก้ไขและปรับแต่งโดย
นักวิจัยการท่องเที่ยวท่านอื่นๆ (Haywood, 1986; Martin & Uysal, 1990; Meyer-Arendt, 1985)  

Personal Social and Humanities Education Section Education Bureau (2009: 
200) ได้กล่าวถึงประเด็นของการเป็นปรปักษ์ต่อนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวอาจเกิดจากความ
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ขัดแย้งทางวัฒนธรรมในด้านสถานะความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเป็น
ตัวเร่งไปสู่ความขัดแย้ง เช่น นักท่องเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแล้วมองว่าตนเองเหนือกว่าประชากร
ท้องถิ่น เช่น การรับรู้ปูทางไปยังวิธีการเกิดรูปแบบของการเห็นแก่ได้หรือดูถูก และยังมีตัวอย่างของ
การขัดแย้งทางสังคมวัฒนธรรมระหว่างสังคมเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว ในหลายกรณีนักท่องเที่ยว
มองเห็นสิ่งต่างๆจากมุมมองของตนเองและไม่ได้ค านึงถึงความรู้สึกของประชากรเจ้าบ้าน สิ่งนี้อธิบาย
ได้ว่าท าไมเจ้าบ้านไม่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวในบางครั้ง ยกตัวอย่างเช่น  ความขุ่นเคืองเนื่องจาก
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ในประเทศมุสลิมหลายๆประเทศ มาตรฐานความเคร่งครัดที่มีอยู่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และพฤติกรรมของมุสลิมหญิง ที่จะต้องระวังที่จะปกปิดตัวเองในที่สาธารณะ 
นักท่องเที่ยวในประเทศเหล่านี้มักจะไม่สนใจหรือไม่รู้จักกับมาตรฐานเหล่านี้ การแต่งกายสวมกางเกง
ขาสั้น สวมชุด บิกินี่อาบแดดหรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเปิดเผยจ านวนมาก พฤติกรรม
เหล่านี้สามารถเป็นแรงจูงใจส าหรับคนท้องถิ่นที่ไม่ให้เคารพประเพณีและศาสนาของตนเอกอีกต่อไป 
น าไปสู่ความตึงเครียดภายในชุมชน ความขัดแย้งประเภทเดียวกันนี้เกิดขึ้นในชุมชนอนุรักษ์คริสเตียน
ในโพลีนีเชีย แคริบเบียนและเมดิเตอเรเนียน  

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ก าลังพัฒนามักจะหมายถึง  การกีด
กันเจ้าบ้านในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกท้องถิ่นหรือการบริโภคทรัพยากรท้องถิ่น เนื่องจากธุรกิจ
ของประเทศที่พัฒนาแล้วต้องการรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ต้องการทรัพยากรท้องถิ่น และการขนส่งมากขึ้น 
เพ่ือเอาไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวหรือการจัดล าดับความส าคัญในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก
ดังกล่าวให้กับนักท่องเที่ยว การกีดกันดังกล่าวจะน าไปสู่ความไม่พอใจต่อสังคมซึ่งจะน าไปสู่การเป็น
ปรปักษ์กับนักท่องเที่ยว มีตัวอย่างมากมายที่ประชาชนท้องถิ่นสูญเสียการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
อันเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยว ในเกาะ Boracay ประเทศฟิลิปปินส์ หนึ่งในสี่ของพ้ืนที่เกาะ
ได้ถูกซื้อจากนายทุนภายนอก สร้างวิกฤติในการจัดหาน้ า และจ ากัดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่อประชาชนที่อยู่อาศัย เช่นเดียวกับ บาลี ประเทศอินโดนีเซีย พ้ืนที่การเกษตรที่ส าคัญและ
การจัดหาน้ าถูกโอนไปยังโรงแรมและสนามกอล์ฟขนาดใหญ่  ในขณะที่  Pangandaran (Java, 
Indonesia) หมู่บ้านชายหาด ดั้งเดิมแล้วใช้พ้ืนที่ส าหรับต่อเรือ ซ่อมเรือและอวน และงานประเพณี 
ได้ถูกขายแก่ผู้ประกอบการเพ่ือสร้างโรงแรมระดับห้าดาว  (Shah & Gupta, 2000) การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นประโยชน์ต่อคนท้องถิ่น แม้ว่าในความเป็นจริงคนท้องถิ่นอาจจะ
ไม่ใช่ผู้ที่มีความสุขกับผลประโยชน์เหล่านั้น ในทางกลับกันพวกเขาถูกเอารัดเอาเปรียบ ปรากฏการณ์
ดังกล่าวน ามาซึ่งความไม่พอใจของคนท้องถิ่นที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว
(Personal Social and Humanities Education Section Education Bureau, 2009: 201)  
 แม้ว่าโมเดล Irridex ของ Doxey (1975) ได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในการวิจัยที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการท่องเที่ยวและการตอบสนองของ
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ประชาชน (Mason & Cheyne, 2000: 392) และดัชนีของ Doxey นั้นมีประโยชน์ในการส ารวจ
ปฏิกิริยาของของประชาชนที่มีต่อความกดดันของการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น แต่โมเดลนี้มีข้ อจ ากัดบาง
ประการในแง่ที่ว่า โมเดล Irridex นั้นเป็นโมเดลที่มีความง่ายเกินไปและมีความแน่นอน ที่แสดงให้เห็น
ว่าทัศนคติของประชาชนและปฏิกิริยาของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวแสดงออกมาเป็นความรู้สึก
ของความเป็นเนื้อเดียวกัน  (Mason & Cheyne, 2000: 392) เช่นเดียวกับ  Wall & Mathieson 
(2006) ที่กล่าวถึงโมเดลนี้เป็นโมเดลแบบทิศทางเดียวและมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นตัวแทนอารมณ์ของ
ชุมชนเจ้าบ้านที่มีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวง และได้สมมติระดับของความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนและ
ด้วยเหตุนี้จึงไม่สนใจกับปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของชุมชน จึงได้รับการยอมรับว่าโมเดลนี้
ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของความแปรปรวนท่ามกลางประชาชนภายในชุมชนเดียวกันได้  
(Zhang, Robert, & Mervyn, 2006: 185) ซึ่งในความเป็นจริงประชาชนในชุมชนเจ้าบ้านมีการรับรู้
ที่แตกต่างกันต่อการท่องเที่ยวในขั้นเดียวกันของการพัฒนาการท่องเที่ยว ในการสนับสนุนข้อวิจารณ์นี้ 
จึงมีนักวิชาการบางท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าการตอบสนองของชุมชนที่แตกต่างกันและ
ทัศนคติของประชาชนที่มีความหลากหลายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในชุมชนเดียวกัน (Brougham & 
Butler, 1981 อ้างถึงใน Wang et al., 2006: 412) ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ
ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางสังคมประชากร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยเชิงพ้ืนที่ ท าให้
มองเห็นข้อจ ากัดอีกประการหนึ่ง นักวิจัยต่างๆได้กล่าวถึงสมมติฐานการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของ
โมเดล Irridex การตอบสนองของชุมชนแบบ Reactive มากกว่าการตอบสนองของชุมชนแบบ 
Proactive (Weaver & Lawton, 2006) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โมเดลนี้ไม่สามารถใช้เพ่ือคาดการณ์ แต่
เป็นเพียงแค่เครื่องมือวัดด้านขั้นของการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 กล่าวโดยสรุป โมเดล Irridex ของ Doxey (1975) นี้ช่วยให้เกิดความคล่องแคล่วมากขึ้นใน
การสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาของผลกระทบทางสังคมผ่านกาลเวลา โมเดลนี้ได้
สนับสนุนการท าความเข้าใจมุมมองของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่ยังมีข้อจ ากัด
บางอย่าง หนึ่งในข้อจ ากัดที่เด่นชัด คือ สมมติฐานด้านความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชน ในความเป็น
จริงแล้วส าหรับชุมชนหนึ่งๆนั้นสามารถมีการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายในช่วงเวลาเดียวกัน 
ก็เกือบจะเป็นไม่ได้ที่จะกล่าวว่าชุมชนทั้ งหมดได้อยู่ในหนึ่งประเภทของการแบ่งประเภทเหล่านี้ 
ข้อจ ากัดประการหนึ่ง คือ การตอบสนองแบบทิศทางเดียวต่อการท่องเที่ยว แต่  Doxey ไม่สนใจต่อ
ความเป็นไปได้นี้ (Griffin, 2013: 147)  

โมเดลทางเลือกท่ีเสนอระดับความยืดหยุ่นได้ดีขึ้น ถูกน าเสนอโดย Ap & Crompton (1998) 
และ Bjorklund & Philbrick (1972) เป็นโมเดลที่ช่วยให้เห็นมุมมองที่แตกต่างพร้อมกันในส่วนต่างๆ
ของชุมชน  ซึ่ง Bjorklund และ Philbrick ได้ดึงเอาศักยภาพในโมเดลที่ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมแบบ
เชิงรุกและพฤติกรรมแบบเฉยๆ เช่นเดียวกับ ทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบทั้งหมดภายในการเคลื่อนที่
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ของกรอบแนวคิด ในวิธีการนี้จะช่วยจัดต าแหน่งสมาชิกของชุมชนเจ้าบ้านด้วยทัศนคติที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
 

2.4 ทัศนคติ/พฤติกรรมของเจ้าบ้าน (Host Attitudinal / Behavioural) 
 
  Bjorklund & Philbrick (1972) ได้พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือวิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรม
ของประชาชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกแนวคิดที่ตีความทัศนคติของสมาชิกในชุมชนเจ้า
บ้านที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยใช้เมทริกซ์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมแบบเชิงรุกไปสู่
พฤติกรรมแบบเฉยๆและจากทัศนคติเชิงบวกเป็นทัศนคติเชิงลบ ซึ่งพวกเขาได้ระบุว่าสถานการณ์ที่
เสี่ยงที่สุดคือเมื่อประชาชนมีพฤติกรรมต่อต้านเชิงรุกและมีทัศนคติ เชิงลบต่อการท่องเที่ยว  
ดังภาพที ่2.2 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 Host Attitudinal/Behavioral 
แหล่งที่มา : Bjorklund & Philbrick, 1972: 8 และ Butler, 1974: 12 อ้างถึงใน Mathieson & 
Wall, 1982: 139)  

 Butler (1974) พยายามที่จะอธิบายและจัดหมวดหมู่ด้านทัศนคติและพฤติกรรมตอบสนอง
ของชุมชนเจ้าบ้านต่อการท่องเที่ยว กรอบแนวคิดนี้เป็นกลไกของโมเดลแบบสี่เซลล์ แสดงให้เห็นว่า
ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบ ขณะที่พฤติกรรมของพวกเขาก็
สามารถเป็นทั้งเชิงรุกหรืออยู่เฉยๆ ที่มีต่อประเด็นใดๆก็ตาม ทัศนคติของประชาชนอาจเป็นได้ทั้งเชิง
บวกหรือเชิงลบและพฤติกรรมของพวกเขาอาจเป็นพฤติกรรมแบบเชิงรุกหรือไม่ตอบโต้ ด้วยเหตุนี้จึงมี
การจัดกลุ่มได้ดังนี้ (Griffin, 2013: 148)  
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1. Active-positive มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างแข็งขัน 
2. Active-negative มีการเป็นปรปักษ์ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างแข็งขัน 
3. Passive-positive มีการตอบรับและสนับสนุนด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อย 
4. Passive-negative มีการตอบรับเพียงเล็กน้อยแต่เป็นปรปักษ์ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ผลกระทบทางสังคมของการท่องเที่ยวนั้นไม่คงที่และเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โครงการ

ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวใหม่อาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล
หรือกลุ่มที่มีต่อการท่องเที่ยว เช่น ประชาชนบางคนจากสังคมเจ้าบ้านอาจจะแสดงการยอมรับและ
สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อย แต่ทัศนคติอาจจะเปลี่ยนเมื่อพวกเขาถูกลิดรอนจาก
การเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกหรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือภาคธุรกิจท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวอาจจะไม่ชอบความคิดที่จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดกับ
นักลงทุนนอกพ้ืนที่หรือนักลงทุนชาวต่างชาติที่ท าให้รู้สึกว่าถูกคุกคาม  (Personal Social and 
Humanities Education Section Education Bureau, 2009: 202)  

จุดอ่อนของโมเดลนี้คือโมเดลนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่คาดการณ์ไว้ที่เปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลาเหมือนกับโมเดลIrridex ของ Doxey หรือหมวดหมู่ที่เป็นกลาง จุดแข็งของโมเดลนี้ คือ การ
พิจารณาในด้านการตอบสนองส่วนบุคคลต่อการท่องเที่ยว ความคิดเห็นของประชาชนสามารถอธิบาย
ได้เป็น 4 วิธี และไม่ได้สมมติว่าชุมชนนั้นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน (Griffin, 2013: 148) ดังนั้นโมเดลนี้
จึงมีความเหมาะสมในการน ามาประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับโมเดล Irridex และในความเป็นจริงเรา
ควรตระหนักถึงความซับซ้อนและความแตกต่างกันของประชาชนภายในชุมชน ความหลากหลายจะ
อธิบายได้ดีที่ สุ ด โดยทฤษฎีการแลกเปลี่ ยนทางสั งคม  (Personal Social and Humanities 
Education Section Education Bureau, 2009: 202) ซึ่งระบุว่า ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวมีการรับรู้ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าและรับรู้ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการ
ท่องเที่ยวน้อยกว่าผู้ที่ ไม่ได้รับผลกระทบ  (Ap, 1992) เช่นเดียวกับประชาชนในชุมชนที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะรับรู้การท่องเที่ยวเป็นในเชิงบวกมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ (Pizam, 1978)   
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2.5 วงจรชีวิตของพื้นที่ทอ่งเที่ยว (The Tourism Area Life Cycle : TALC) 
 
 Kim et al. (2013: 530) ได้ระบุว่า วงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (The Tourism Area Life 
Cycle: TALC) นี้ได้ถูกน าไปอ้างอิงกันอย่างแพร่หลายและประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ได้แก่ การ
วางแผนการท่องเที่ยวและนโยบาย (Getz, 1992; Martin & Uysal, 1990) (Getz, 1992; Martin & 
Uysal, 1990) ลั กษณ ะเมื อง  (Toh, Khan, & Koh, 2001) ชนบท  (La´tkova´ & Vogt, 2012) 
ภูมิภาคต่างๆ (Kim et al., 2013) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะ (Choy, 1992; Cooper & Jackson, 
1989) และอ่ืนๆอีกมากมาย  

Butler (1980) จึงได้สร้างแนวคิด วงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (The Tourism Area Life 
Cycle: TALC) หรือ วงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยว (The Destination Life Cycle) (Getz, 1992 อ้างถึง
ใน Lundberg, 2015: 268) ซึ่ งวงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยวของ Butler (1980) ได้อธิบายถึง 
ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งขั้ น ต อน ก าร พั ฒ น า ก ารท่ อ ง เที่ ย ว  (Exploration, Involvement, 
Development, Consolidation, Stagnation, Decline และ Rejuvenation) และผลกระทบจาก
ขั้นตอนเหล่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง TALC ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่การท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกับพ้ืนที่ได้เคลื่อนย้ายผ่านขั้นตอน
ต่างๆที่แตกต่างกัน (Li, 2013: 44) ดังภาพที ่2.3 และค าอธิบายของภาพที ่2.3 ในตารางที่ 2.3 

 

 
 
ภาพที่ 2.2 ขั้นต่างๆในวงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (The Tourism Area Life Cycle: TALC) 
แหล่งที่มา:  Butler, 1980
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ตารางท่ี 2.3 ขั้นการพัฒนาของวงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (Tourism Area Life Cycle: TALC) 
 

ขั้นการพัฒนา คุณสมบัตหิลัก ลักษณะอ่ืนๆ 

 การส ารวจ (Exploration)  “การค้นพบ” สถานที ่ - ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 

 การมีส่วนรว่มหรือการเริ่มต้น/สิ่งใหม่ (Involvement 
or 
beginning/ 
introduction)  

สถานที่เริ่มคิดเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยววา่เป็นแหล่งของ
รายได้ 

- มีการติดต่อระหวา่ง
นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น
บ่อยขึ้น  

- เร่ิมมีการโฆษณา  
- เกิดฤดูกาลการท่องเท่ียว  
- มีความเกี่ยวข้องทางสังคมใน

แรกเร่ิมส าหรับผู้ที่ท างานกับ
การท่องเท่ียวและความกดดัน
บางอย่างต่อภาครัฐส่วน
ท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 การพัฒนา (Development)  เกิดการสร้างพื้นที่การตลาด
ทางการท่องเท่ียวที่ชัดเจนนั่นคือ
แหล่งท่องเที่ยว 

- มีการโฆษณาอยา่งหนักหนว่ง 
- ประชาชนมีการควบคุมและมี

ส่วนร่วมน้อย  
- แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนา  
- จ านวนนกัท่องเที่ยวมีอัตรา

การเติบโตสูง  
- มีนักท่องเที่ยวประเภทใหม ่

คว
าม

อิ่ม
ตัว

 (M
at

ur
ity

) 

การรวมเข้าดว้ยกัน (Consolidation) 
 

ระยะกอ่นเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่
อิ่มตัว 

- อัตราการเติบโตช้าลง 
- นักท่องเที่ยวมีมากกว่าคน

ท้องถิ่น  
- การขยายตลาดดว้ยการ

พยายามยืดเวลาและสรา้ง
ฤดูกาลท่องเที่ยวใหม ่ 

- เศรษฐกิจท้องถิ่นผูกมัดกับ
การท่องเท่ียว  

- มีความขัดแย้งและความไม่
พอใจในหมู่ประชาชนทอ้งถิ่น 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 
 

ขั้นการพัฒนา คุณสมบัตหิลัก ลักษณะอ่ืนๆ 

คว
าม

อิ่ม
ตัว

 (M
at

ur
ity

) 

ความซบเซา (Stagnation)  ถึงขีดความสามารถในการรองรับนั่น
คือจุดสูงสุดของการพัฒนา 

- ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจ  

- พื้นที่ไม่มีความทันสมัย  
- เกิดการพึ่งพานกัท่องเที่ยวซ้ า  
- อัตราการจา้งงานต่ าลง  

  - การเปลี่ยนแปลงของความเป็น
เจ้าของเพิ่มขึ้น 

 การฟื้นคืน (Rejuvenation)  การปรับตัวใหมแ่ละ”การเกิดใหม่ของ
แหล่งท่องเที่ยว”  

- การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการท่องเท่ียวใหม ่เช่น ที่พัก 
และสถานที่ดึงดูดนักท่องเท่ียว 

การเสื่อมถอย (Decline) แหล่งท่องเที่ยวหดหายและ
อุตสาหกรรมอื่นอาจเข้ามาแทนที่การ
ท่องเที่ยว 

- โครงสร้างพื้นฐานทางการ
ท่องเที่ยวนั้นแย่ลงและถูกแทนที่ 

 
แหล่งที่มา: ประยุกต์จาก Butler, 1980; Getz, 1992; Hovinen, 2005; Toh et al., 2001 อ้างถึง
ใน Lundberg, 2015: 269)  
 
   Diedrich & García-Buades (2009: 513) ได้ แก้ ไข โม เดล  TALC ดั้ ง เดิ มของ Butler 
(Butler, 1980) จากผลการวิจัยเชิงประจักษ์จากแหล่งท่องเที่ยว 5 แห่งใน Belize ด้วยระดับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน และได้สนับสนุนมุมมองที่ว่าการรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยวว่า
เป็นผลกระทบเชิงบวกมากกว่าในขั้นตอนช่วงต้น ขณะที่ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงลบมีการรับรู้
ในขั้นตอนหลังและกลายเป็นผลกระทบที่โดดเด่นในระยะการควบรวมกิจการ ความซบเซา และทรุด
โทรมอย่างไรก็ตามหนึ่งในผลการวิจัยทั้ง 5 แห่งได้เบี่ยงเบนเล็กน้อยจากแนวคิดข้างต้น หนึ่งใน
กรณีศึกษา มีจุดสูงสุดในในเส้นประแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ผลกระทบเชิงลบที่สูงขึ้นในขั้นตอนแรก
ของการพัฒนาการท่องเที่ยว เขาได้เก็บข้อยกเว้นนี้ไว้ในกฎ แต่ได้ยอมรับว่า “การแสดงความซับซ้อน
ของการท่องเที่ยว มักจะเป็นสถานการณ์ท่ีไม่ตรงกับ TALC”  

จากการทบทวนวรรณกรรมจากจุดเริ่มต้นจนถึงหัวข้อนี้เป็นที่น่าสนใจว่า  Beeton (2006: 
40) เสนอว่าโมเดล Irridex สามารถพิจารณาร่วมกับโมเดลวงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยวของ Butler 
ซึ่งในขั้นตอน Exploratory ของวัฏจักรนั้นมีความสัมพันธ์กับขั้น Euphoria ของ Doxey และเลื่อน
ขึ้นไปตามเส้นโค้งต่อไปยัง Antagonism เมื่อขีดความสามารถนั้นมากเกินไป ในช่วงต้นของโมเดล 
Irridex โดย Doxey (1975) เสนอแนะว่า ประชาชนนั้นผ่านล าดับขั้นตอนที่เป็นผลกระทบของการ
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ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของพวกเขาที่เห็นได้ชัดเจนขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนักเขียนหลายท่าน อาทิเช่น  
Faulkner & Tideswell (1997), Hernández et al. (1996) แ ล ะ  Lepp, (2007) ได้ เตื อ น ต่ อ
สมมติฐานความถูกต้องของโมเดล Irridex ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ 

 

 
 
ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธ์ทางทฤษฎีระหว่างวงจรวิวัฒนาการของแหล่งท่องเที่ยวและการรับรู้ของ
ประชาชนด้านการท่องเที่ยว 
แหล่งที่มา: ประยุกต์จาก Diedrich & García-Buades, 2009 อ้างถึงใน Lundberg, 2015: 271  
 
  Personal Social and Humanities Education Section Education Bureau (2009: 
247-250) และ Sánchez et al. (2014: 584) ได้พิจารณาโมเดลทั้งสองร่วมกันได้ดังนี้  

2.5.1 Exploration 
ในระยะ Exploration นักท่องเที่ยวเร่ร่อนค้นพบแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เข้า

มาในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวมีจ านวนน้อยและยอมรับเงื่อนไขของท้องถิ่น การติดต่อระหว่างเจ้าบ้าน
และนักท่องเที่ยวนั้นเป็นที่น่าพอใจร่วมกัน ดังนั้นระดับ Euphoria ในมาตรวัดของ Doxey ได้ถูก
น ามาใช้ในระยะนี้ ซึ่งในระยะนี้ไม่มีการท าลายทางสังคมท้องถิ่นเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวหรือที่พัก แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวอาจจะมีมาก 
ผลกระทบทั้งหมดนั้นเป็นผลกระทบที่เล็กเนื่องจากนักท่องเที่ยวจ านวนน้อย การรั่วไหลของเงินตรา
จากระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นมีน้อย นับตั้งแต่อาหารส่วนใหญ่และวัสดุก่อสร้างนั้นผลิตในท้องถิ่น 
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2.5.2 Involvement 
    เมื่อประชาชนท้องถิ่นสังเกตเห็นว่าการท่องเที่ยวสามารถเป็นประโยชน์ทางการเงิน
ให้แก่พวกเขา เริ่มมีการว่าจ้างคนท้องถิ่นในการสร้างสิ่งอ านวยคามสะดวกและที่ พัก นี่เป็นจุดเริ่มต้น
ของระยะ Involvement การพัฒนาในระยะนี้ค่อนข้างช้าเนื่องจากข้อจ ากัดทางสังคมหรือการเงิน 
โชคชะตาของแหล่งท่องเที่ยวยังคงเป็นที่มั่นอยู่ในมือของท้องถิ่น  
          ระยะ involvement หมายถึง จ านวนนักท่องเที่ ยวที่ เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
นักท่องเที่ยวประเภทเร่ร่อนถูกแทนที่โดยนักท่องเที่ยวเชิงส ารวจ นักส ารวจเหล่านี้มีความสุขกับสภาพ
ท้องถิ่นที่เป็นอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว แม้ว่าจะมีความเป็นทางการมากขึ้น
แต่ยังคงมีความเป็นส่วนบุคคล และขนาดของการท่องเที่ยวและอัตราการเติบโตนั้นยั งคงสามารถ
จัดการได้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อนักท่องเที่ยวค่อนข้างใหญ่เนื่องจากการรั่วไหลของเงินนั้นมี
ขนาดเล็ก 

2.5.3 Development 
จุดเริ่มต้นของแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นในระยะ Development คนท้องถิ่นมองเห็น

โอกาสส าหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต อย่างไรก็ตามความรู้และเงินทุนที่ที่มี
อยู่ในพ้ืนที่ไม่เพียงพอที่จะคว้าโอกาสได้ทั้งหมด มีทางออกที่หลากหลายที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหานี้ 
หากการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์ประกอบเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา การพัฒนาการท่องเที่ยวมักจะมี
ข้อจ ากัดทางเงิน ซึ่งหมายความว่า การพัฒนาอาจจะช้าในแง่ของนักท่องเที่ยวและการใช้จ่าย อย่างไร
ก็ตามผลกระทบก็มีแนวโน้มที่จะถูกจ ากัด 

กลยุทธ์อีกอย่างคือ การตั้งเป้าการเติบโตสูงสุดของการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถท าได้
ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและเงินจากภายนอก การก่อสร้างสิ่งอ านวยคามสะดวกและที่พัก
ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวนั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยว
เกิดขึ้นมากเท่าไหร่ ธรรมชาติของนักท่องเที่ยวก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การเติบโตสูงสุดนี้มี
ข้อบกพร่องบางอย่าง โดยปกตินักลงทุนที่ส าคัญมีความมั่นคงทางการเงินและมีการแข่ งขันที่สูงมาก 
ดังนั้นพวกเขามักจะสามารถต่อรองข้อได้เปรียบที่ส าคัญ เช่น หน่วยงานท้องถิ่นสามารถบังคับให้จ่าย
ภาษีวันหยุดหรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐานบางอย่าง 
   นอกจากนี้ระบบการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไม่สามารถตามได้ทันกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหามากมายเกิดขึ้นกับระบบก าจัดของเสีย เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และมีแนวโน้มที่จะยากต่อการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวทางกายภาพ แหล่งท่องเที่ยวเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกใกล้กับ
แหล่งท่องเที่ยว บ่อยครั้งที่ความต้องการนี้ไม่สอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
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   หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน ชุมชน
ท้องถิ่นมีการควบคุมการพัฒนาลดน้อยลงเป็นอย่างจากเนื่องจากเจ้าของและการจัดการนั้นอยู่ในมือ
ของต่างชาติ การพัฒนาที่รวดเร็วมากน าไปสู่อุปสงค์ด้านแรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดการอพยพ
หรือท าให้เสียกระบวนต่อภาคส่วนอ่ืน เมื่ออุตสาหกรรมขยายตัว ผู้คนเริ่มกอบโกยผลประโยชน์จาก
นักท่องเที่ยว และติดต่ออย่างเป็นทางการในระดับบุคคล ซึ่งเป็นระยะ Apathy ของ Doxey  การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเริ่มชัดเจน 

2.5.4 Consolidation 
เมื่อถึงระยะ Consolidation สิ่งอ านวยความสะดวกและที่พักที่เพียงพอพร้อมที่จะ

รับนักท่องเที่ยวมวลชน นักท่องเที่ยวเหล่านี้มีการไหลเข้ามาคงที่และมองหาสิ่งอ านวยความสะดวก
แบบตะวันตก ในระยะ Consolidation การท่องเที่ยวได้กลายเป็นเมืองโสเภณี แหล่งท่องเที่ยว
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีการท าการตลาดโดยผู้ประกอบการทัวร์ต่างประเทศ การควบคุมภายใน
ท้องถิ่นนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ในแง่ทางเศรษฐกิจ  ทั้งค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและการรั่วไหลของเงินอาจจะเป็น
เงินจ านวนมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวจ านวนมากท าให้เงินจ านวนมากเข้าสู่เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม
สิ่งอ านวยความสะดวกแบบตะวันตกจ านวนมากที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้มองหาเหมือนเป็นการน าเข้า 
ก าไรและค่าจ้างโดยลูกจ้างชาวต่างชาติและบริษัทต่างชาติจ านวนมากรั่วไหลกลับไปยังประเทศต้นทาง 

การสนับสนุนของท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอาจลดลงเนื่องจากผลกระทบ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญนั่นเห็นชัดขึ้น ขณะที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจท าให้ผิดหวัง ใน
แผนภาพของ Bjorkland นั่นหมายถึงการเคลื่อนออกจาก “การส่งเสริมเชิงรุก” ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งแตกต่างจากระยะการพัฒนา ในระยะ Consolidation มีอัตราการเติบโตไม่
มากที่เป็นต้นเหตุของปัญหา แต่เป็นจ านวนนักท่องเที่ยวที่เติบโต สิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นเหตุของปัญหา
ขนาดใหญ่ของความแออัดและอาจครอบง างานวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระยะความขุ่น
เคืองของดัชนีความขุ่นเคืองการท่องเที่ยวของ Doxey เนื่องจากนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นเดียวกัน มลพิษจากการขนส่งและมลพิษจาก
สิ่งอ านวยคามสะดวกด้านการท่องเที่ยวและที่พักมีค่อนข้างสูง แม้ว่าปัญหาด้านขีดความสามารถใน
การรองรับอาจได้รับการแก้ไขบางส่วน 

อย่างไรก็ตามความสนใจของนักท่องเที่ยวสามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งเกิดได้จากแรงกดดันจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือของที่ระลึกหรือ
ค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยวเอง  
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2.5.5 Stagnation 
 จ านวนนักท่องเที่ยวจะสูงในระยะนี้ แม้ว่าอัตราการเติบโตต่ า ภายในระยะนี้มาใน

แพคเกจที่ได้มาตรฐานอย่างเต็มรูปแบบและพวกเขาคาดหวังในสิ่ งอ านวยความสะดวกแบบตะวันตก 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมักจะแยกรีสอร์ทออกจากประชากรท้องถิ่น 
ส าหรับนักท่องเที่ยว เรียกว่า การท่องเที่ยวในขวดแก้วที่สร้างขึ้นซึ่งนักท่องเที่ยวรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน
และรู้สึกปลอดภัย อย่างไรก็ตามการแยกจากกันอาจมีผลกระทบที่ส าคัญส าหรับเจ้าบ้าน เช่น การใช้
ชายหาดถูกจ ากัดไว้ให้นักท่องเที่ยว  

การติดต่อระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวที่ เป็นทางการสูง เจ้าบ้านและ
นักท่องเที่ยวพบปะกันตามช่วงเลาที่ก าหนดไว้พร้อมรายละเอียดการเดินทางซึ่งผู้ประกอบการทัวร์ได้
วางแผนเอาไว้แล้ว ระยะห่างที่เพ่ิมขึ้นระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวอาจก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของ
การเสียดสีซึ่งกันและกัน ลักษณะของระยะ Antagonism ของ Doxey อาจน าไปใช้ ซึ่งกลายเป็น
ความขุ่นเคืองชัดเจนมากขึ้นและนักท่องเที่ยวที่ถูกมองว่าเป็นผู้น าความไม่ดีทั้งหมดมา  (Prosser, 
1994)  

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจลดลงอย่างมีนัยส าคัญ การใช้จ่ายต่อนักท่องเที่ยว 1 
คน คาดได้ว่าจะลดลงเนื่องจากการเจรจาต่อรองโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในทางกลับกันการ
รั่วไหลของเงินเพ่ิมขึ้น การควบคุมนั้นอยู่ภายในเงื้อมมือของชาวต่างชาติ ผู้ที่มีแนวโน้มจะส่งคืนส่วน
แบ่งส าคัญของก าไรและค่าจ้าง 

2.5.6 Decline/ rejuvenation 
หลังจากระยะ Stagnation ที่ประสบความส าเร็จด้านนักท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยว

เร่ร่อนสู่นักท่องเที่ยวมวลชน และได้มาถึงจุดจบ นั่นหมายถึงนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สูญเสียความสนใจในแหล่งท่องเที่ยว การเติบโตมาถึงจุดหยุดนิ่งและไม่มีการลงทุน  

ตอนนี้มีหลายสถานการณ์ที่จะจิตนาการได้ เช่น การลดลงและการ ฟ้ืนฟู ใน
สถานการณ์ที่ลดลง แหล่งท่องเที่ยวไม่ประสบความส าเร็จด้านภาพลักษณ์ จ านวนนักท่องเที่ยวจะ
ลดลงและนักลงทุนจะไปลงทุนที่อ่ืน การใช้แหล่งท่องเที่ยวเป็น Cash cow พวกเขาพยายามที่จะคั้น
เงินออกมาให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนด้านการปรับปรุง 

ในแง่ของเศรษฐกิจ ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อยๆลดลง ผู้คนตระหนักว่า
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรและสายเกินแก้ Doxey จึงเรียกว่า ระยะ
สุดท้ายของความขุ่นเคืองต่อการท่องเที่ยว 

สิ่งที่เป็นได้ในระยะนี้ คือ การฟ้ืนฟูซึ่งแหล่งท่องเที่ยวพยายามที่วางต าแหน่งตัวเอง
ในตลาดการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่มีกิจกรรมต่างๆ ต่างจากการ
เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สงบ พักผ่อนก่อนหน้านี้ 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้มองเห็นความสัมพันธ์ของแนวคิดวงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
(The Tourism Area Life Cycle: TALC) ที่มีต่อทัศนคติของประชาชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 
Christaller (1964) อ้างถึงใน Latkova (2008: 16), Cohen (1972) อ้างถึงใน Kim et al. (2013: 
535) และ Plog (1974: 18) ที่ได้อธิบายการพัฒนานี้และผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยทั่วไป และแต่ละขั้นของการพัฒนาในรายละเอียด ขั้นการพัฒนาของแหล่งท่องเที่ยว 
หรือระดับของการพัฒนาการท่องเที่ยวยังได้รับการสนับสนุนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ประชาชนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว (Allen et al., 1993; Butler, 1980; Johnson et al., 1994; 
La´tkova´ & Vogt, 2012 อ้างถึงใน Lundberg, 2015: 267) ฉะนั้นขั้นตอนของการพัฒนามีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ของประชาชนต่อผลกระทบของการท่องเที่ยว  

วงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (The Tourism Area Life Cycle: TALC) นี้ได้ระบุว่า ระดับ
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นน าไปสู่ความตระหนักถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงลบสูงขึ้น 
ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเชื่อมโยงกับขั้นตอนแรกๆของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว แต่ว่าทัศนคติเชิงลบนั้นจะมีมากขึ้นในขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายหลัง (Butler, 1980; Diedrich 
& García-Buades, 2009; Mansfeld & Ginosar, 1994 อ้างถึงใน Lundberg, 2015: 269)   

Lundberg (2015: 270) ระบุว่า ในการศึกษาของ Allen et al. (1988) พบว่า ผลกระทบ
เชิงบวกและเชิงลบนั้นมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในขั้นตอนภายหลังของการพัฒนา ขณะที่ขั้นตอนก่อนหน้า
ขั้นตอนการพัฒนาประชาชนนั้นมีการรับรู้ เชิงบวกด้านผลกระทบของการท่องเที่ยว  Ap & 
Crompton (1993) ได้โต้แย้งว่า ประชาชนมีทัศนคติเชิงลบในจุดสูงสุดนั่นคือการรับรู้ในระยะของการ
พัฒนา ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนนั้นมีความสับสนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวมากขึ้นหลังจากการมี
ทัศนคติเชิงบวกเป็นอย่างมาก Faulkner & Tideswell (1997) พบว่า ในกรณีศึกษาเชิงประจักษ์ 
แหล่งท่องเที่ยวในขั้นตอนหลังความอ่ิมตัวส่วนใหญ่จะมีการรับรู้เชิงบวกต่อผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาโดยทั่วไป ซึ่งอ้างถึงปัจจัยส่วนเกินที่เห็นแก่ผู้อ่ืน นั่นคือ ความรู้สึกท่ามกลาง
ประชาชนท้องถิ่นท่ีการท่องเที่ยวมีเพื่อสิ่งที่ดีกว่าท าให้สิ่งรวบกวนบางอย่างได้รับการยอมรับ 

บนพ้ืนฐานเหล่านี้นักเขียนบางท่านพบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวเป็นที่
นิยมชมชอบมากขึ้นในขั้นตอนแรกของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  (Akis, Peristianis, & Warner, 
1996; Doxey, 1975; Faulkner & Tideswell, 1997; Pérez & Nadal, 2005; Upchurch, 2000)   
และมีทัศนคติเชิงลบมากขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่ อ่ิมตัว  (Doxey, 1975; Faulkner & Tideswell, 
1997; Vargas-Sánchez, Plaza-Mejía, & Porras-Bueno, 2009) (Doxey, 1975; Faulkner & 
Tideswell, 1997; Vargas-Sánchez et al., 2009) อีกทั้ง (Vargas-Sánchez et al. (2011) ระบุว่า 
ระดับของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีการรับรู้โดยชุมชนท้องถิ่นมีอิทธิพลเชิงลบต่อทัศนคติที่มีต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต ผลการศึกษานี้ ได้รับการยืนยันโดยวรรณกรรมที่แสดงว่า การ
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พัฒนาการท่องเที่ยวระดับต่ าถึงปานกลางประชาชนมีการรับรู้ว่าเป็นผลประโยชน์ต่อชุมชน แต่การ
พัฒนาที่เพ่ิมขึ้น การรับรู้ของประชาชนนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นเชิงลบอย่างรวดเร็ว  (Allen et al., 
1993; Harrill, 2004; Long, Perdue, & Allen, 1990; Smith & Krannich, 1998)  

 

2.6 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) 
 
  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล  (Harrill, 2004: 261) และเป็นทฤษฎีที่นักวิจัยหลายท่านน ามา
ประยุกต์ใช้มากที่สุดเพ่ือท าความเข้าใจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย
นักวิจัยหลายท่านระบุว่า การรับรู้ผลกระทบที่มาจากการท่องเที่ยวเป็นตัวแปรหลักในการอธิบาย
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยว  (Andereck et al., 2005: 1061; Ap, 1992; Ko & 
Stewart, 2002 อ้างถึงใน  Nunkoo & Ramkissoon, 2012: 14 Nunkoo & Ramkissoon,2011: 
174; Prayag et al., 2013: 630; Tosun, 2002: 233) ซึ่งในระดับบุคลนั้น ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
ทางสังคมได้อธิบายข้อค้นพบว่า คนที่ท างานในภาคการท่องเที่ยว ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจาก
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีทัศนคติเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยว  
(Haley et al., 2005: 20-21; Prayag et al., 2013: 630)  

Ap (1992) ได้สรุปว่า เมื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรนั้นสูงส าหรับเจ้าบ้านไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนที่สมดุลและไม่สมดุล ผลกระทบของการท่องเที่ยวจะถูกมองว่าเป็น
ผลกระทบเชิงบวก และหากการแลกเปลี่ยนทรัพยากรนั้นต่ าผลกระทบของการท่องเที่ยวจะถูกมองว่า
เป็นผลกระทบเชิงลบ และหากมีการรับรู้ผลกระทบเชิงบวกมากกว่าผลกระทบเชิงลบ ประชาชนมี
แนวโน้มที่จะสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว (Dyer et al., 2007: 416; Gursoy, Chi, & Dyer, 
2010: 390; Ko & Stewart, 2002: 522; Lee, 2013: 42) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ประชาชนที่
รู้สึกว่าผลเสียของการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นต่ ากว่าผลประโยชน์ก็จะมีทัศนคติเชิงบวกต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยว แต่เมื่อประชาชนพบว่ามีความไม่สมดุลในความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวและผลประโยชน์นั้นต่ าว่าผลเสีย ประชาชนเหล่านั้นอาจจะมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวน้อยลง (Andriotis, 2005: 69; Pearce, Moscardo, & 
Ross, 1996) ดังนั้นทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมจึงถูกทดสอบว่าเป็นกรอบทฤษฎีที่นักวิจัยใช้ เพ่ือ
อธิบายทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบของการท่องเที่ยว (Long et al., 1990 อ้างถึงใน 
Easterling & Carter, 2004: 48; McGehee & Andereck, 2004: 138) และมี อิท ธิพลต่ อการ
สนับสนุนการท่องเที่ยว ( Choi & Murray, 2010: 587; Gursoy et al., 2010: 391; Jurowski et 
al., 1997: 3; Nunkoo & Ramkissoon, 2012: 19)  
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  ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว กลุ่มชุมชนจะมีความกระตือรือร้นในการสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยวหากพวกเขาพบว่าการแลกเปลี่ยนเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดี หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า หากกลุ่มชุมชนมองว่าการแลกเปลี่ยนนั้นเป็นปัญหา พวกเขาก็จะต่อต้านการ
แลกเปลี่ยนและคัดค้านการพัฒนาการท่องเที่ยว (Andriotis & Vaughan, 2003: 183; Easterling & 
Carter, 2004: 55) Latkova (2008) ได้สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 
ดังนี้ 

2.6.1 จุดแข็ง 
2.6.1.1 การพิจารณาความแตกต่างในชุมชน ด้วยการอธิบายว่าท าไมประชาชนมี

ทัศนคติที่แตกต่างกันภายในชุมชนเดียวกัน 
2.6.1.2 อธิบายทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของปรากฏการณ์ภายใต้การศึกษา 
2.6.1.3 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลและระดับส่วนรวม 
2.6.1.4 ให้ความเข้าใจถึงการแลกเปลี่ยนของทรัพยากรทางสังคม สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ดังนั้นการประเมินกระบวนการแลกเปลี่ยนเป็นกลไกและมีความซับซ้อน 
2.6.1.5 การประเมินของบุคคลด้านสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและผลได้ผลเสีย

ทางเศรษฐกิจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการวัดผลได้ผลเสียส่วนบุคคล 
2.6.1.6 บุคคลประเมินค่าแตกต่างของผลกระทบทางผลได้และผลเสียก่อนที่จะท า

การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่ขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและผลลัพธ์ของชุมชน 
 

2.6.2 จุดอ่อน 
2.6.2.1 ไม่ทุกคนที่เข้าสู่การแลกเปลี่ยนมีข้อมูลที่สมบูรณ์หรือข้อมูลที่ถูกต้อง 
2.6.2.2 สมมติว่า ความรู้ของบุคคลเป็นผลมาจากประสบการณ์โดยตรงมากกว่าเป็น

ผลที่เกิดทางสังคมหรือในอดีต 
2.6.2.3 เป็นการแนะน าถึงผู้ที่รับรู้ผลประโยชน์จะรับรู้ผลกระทบเชิงบวกสูงขึ้นแต่

ทฤษฎีนี้ไม่ได้พิจารณาถึงลักษณะของการปฏิสัมพันธ์หรือข้ันตอนของการพัฒนาการท่องเที่ยว 
2.6.2.4 ประชาชนจะมีทัศนคติแตกต่างกันต่อระดับที่พวกเขาได้รับประโยชน์หรือ

แบกรับผลเสีย 
  การศึกษาที่ใช้ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ผลกระทบเชิงบวกและสนับสนุนและการรับรู้ผลกระทบเชิงลบและการสนับสนุน  (Nunkoo & 
Ramkissoon, 2010b; Vargas-Sánchez et al., 2009 อ้างถึงใน Nunkoo & Gursoy, 2012: 246) 
ชี้ให้เห็นว่า ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อการท่องเที่ยวมักจะมาพร้อมกับระดับของการสนับสนุนที่สูงขึ้น
ส าหรับอุตสาหกรรมขณะที่ทัศนคติเชิงลบน าไปสู่การลดการสนับสนุน  
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2.7 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) 
 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) ถูกน ามาใช้

อย่างกว้างขวางในวรรณกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือใช้อธิบายความต้องการและประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน ซึ่งความต้องการของมนุษย์นั้นเป็นไปตามล าดับขั้นความส าคัญจากระดับ
ต่ าสุดไปยังระดบัสูงสุด 5 ระดับ (Maslow, 1954 อ้างถึงใน Beeton 2006: 35-36) ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 2.4 Maslow's hierarchy of needs 
แหล่งที่มา: McLeod, 2018: 1/10 

 
2.7.1 ความต้องการทางร่างกายหรือสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความ

ต้องการพ้ืนฐานของร่างกายที่จ าเป็นส าหรับมีชีวิตอยู่ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการทางสรีระอยู่เสมอ
จะขาดเสียไม่ได้ ถ้าอยู่ในสภาพที่ขาดจะกระตุ้นให้ตนมีกิจกรรม ขวนขวายที่จะสนองความต้องการ 

2.7.2 ความต้องการความม่ันคงและปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นอิสระจากความกลัว ขู่เข็ญ บังคับ จาก
ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม และรวมถึงความต้องการที่จะมีงานท าเป็นหลักแหล่ง ซึ่ งเป็นความต้องการเพ่ือ
สวัสดิภาพของตนเอง 

2.7.3 ความต้องการความรักและความผูกพัน (Love and Belonging Needs) หมายถึง 
ความปรารถนาที่จะให้เป็นที่รักของผู้อ่ืน และต้องการมีความผูกพันกับผู้อ่ืนหรือมีความสัมพันธ์เป็น
ส่วนหนึ่งของหมู่ 

2.7.4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) หมายถึง ความต้องการที่จะประสบ
ผลส าเร็จ มีความสามารถ ต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนเองมีความสามารถ มีคุณค่าและมีเกียรติ 
ต้องการได้รับความยกย่องและนับถือจากผู้อ่ืน 
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2.7.5 ความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ (Need for 
self-actualization) หมายถึง ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงของตน จะกล้าที่จะ
ตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จักค่านิยมของตนเอง มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาที่จะเป็นคน
ดีที่สุดเท่าที่จะมีความสามารถท าได้ ทั้งทางด้านสติปัญญา ทักษะ และอารมณ์ความรู้สึกยอมรับ
ตนเองทั้งส่วนดีและส่วนเสียของตน ที่ส าคัญที่สุดก็คือการมีสติที่จะยอมรับว่าตนใช้กลไกในการ
ป้องกันตนในการปรับตัวและพยายามที่จะเลิกใช้ เปิดโอกาสให้ตนเองได้เผชิญกับความจริงของชีวิต 
เผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ โดยคิดว่าเป็นสิ่งที่ “ท้าทาย” “น่าตื่นเต้น” และมีความหมาย 

 

2.8 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการท่องเที่ยว 
 
จากที่ได้กล่าวมาในบทน าว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 

ที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้ให้กับประเทศ
มากที่สุด (นิศา ชัชกุล, 2557: 1) อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ในด้านการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่างๆ การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ตลอดจนการค้าการลงทุนเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2558: 1-5) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวง่าย
จากปัจจัยต่างๆที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงท าให้อุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมี
แนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งผลกระทบเชิงบวกที่ท า
ให้เศรษฐกิจดีขึ้น คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น สาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา สร้ าง
ความเจริญให้กับแหล่งท่องเที่ยวนั้น และผลกระทบเชิงลบอันเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสภาวะแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้มากมายเช่นกัน  (ศรัญยา วรากุลวิทย์, 
2551: 24)  

เมื่อแหล่งท่องเที่ยวได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน Mathieson & Wall (1982) อ้างถึงใน ธวัชชัย มานิตย์ (2550: 13) ได้
ระบุว่า การมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่องสภาพแวดล้อม
ของแหล่งท่องเที่ยวได้ ดังนี้  

2.8.1 มลภาวะทางสถาปัตยกรรม (Architectural Pollution) เกิดจากความพยายามใน
การจัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ เช่น 
การจัดสร้างที่พักท่ีมีความโดดเด่นที่อาจท าให้เกิดทัศนอุจาด (Visual Pollution) ซึ่งเป็นการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมที่ไม่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม 
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2.8.2 การพัฒนาตามแนวยาวและขยายตัวตามเส้นทาง (Ribbon Development and 
Sprawl) เป็นการขยายตัวของการพัฒนาที่ไม่มีการวางแผนและการพัฒนาที่มีการจ ากัดขอบเขต เช่น 
บริเวณริมชายหาดที่มีการก่อสร้างที่พักตลอดแนว การพัฒนาลักษณะดังกล่าวเป็นการพัฒนาที่ด้อย
คุณภาพและไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต 

2.8.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านที่พักถูกใช้งานมากเกินไป (Overloading of Resort 
Infrastructure) เกิดจากแหล่งท่องเที่ ยวบางแห่ งไม่สามารถให้บริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการแก่นักท่องเที่ยว และคนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะใน
สิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพของผู้อยู่อาศัย 

2.8.4 การแบ่งแยกของผู้ที่อาศัยในท้องถิ่น(Segregation of Local Residents) เกิด
จากการแบ่งแยกระหว่างนักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยว ด้านการใช้บริการใน
สถานบริการหรือสาธารณูปการในพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมักจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปกติส าหรับ
ประชาชนในท้องถิ่น คนในท้องถิ่นจึงเลือกสรรที่ใช้บริการที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า อีก
ทั้งสภาพทางกายภาพของเขตพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวกับกลุ่มที่อยู่อาศัยของคนในท้องถิ่นจะมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน จุดแบ่งแยกมักจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยกทางเศรษฐกิจ 
ผลทางอ้อมที่ตามมาคือ จะเกิดการแบ่งแยกทางกายภาพด้วย 

2.8.5 การจราจรติดขัด (Traffic Congestion) มักเกิดข้ึนเมื่อมีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 
เดินทางมาใช้บริการยังแหล่งท่องเที่ยวด้วยเส้นทางเดี่ยวกัน 

นอกจากผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวนี้แล้ว (Mathieson & Wall, 1982 
อ้างถึงใน ธวัชชัย มานิตย์, 2550: 16) ได้กล่าวไว้ใน “Tourism: Economic, Physical and Social 
Impact” ว่าผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่ส าคัญมี 3 ประการคือ 

1) ปัญหาการรั่วไหลของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น และผลประโยชน์และผลก าไรของระบบเศรษฐกิจ
ของแหล่งท่องเที่ยวที่ควรจะได้รับ 

2) ความแตกต่างของประชาชนในท้องถิ่นในการได้รับผลประโยชน์ในด้านรายได้และโอกาส
การจ้างงาน 

3) ปัญหาการเพ่ิมขึ้นของค่าครองชีพและราคาที่ดิน ปัญหาและความสูญเสี ยอ่ืนๆรวมทั้ง
ปัญหาเกี่ยวกับความไม่มีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น เนื่องจากการมุ่งพัฒนาโดยให้
ความส าคัญกับการท่องเที่ยวมากเกินไป ความไม่สมดุลกันของรายได้ของหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้จาก
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ กับค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

นอกจากนี้ Young (1973) อ้างถึงใน  ธวัชชัย มานิตย์ (2550: 16) กล่าวถึง การท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อสังคม กล่าวไว้ 5 ประการคือ 
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1) การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
และนักท่องเที่ยวภายในประเทศรวมและจะต้องเอ้ือประโยชน์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วย  

2) การท่องเที่ยวก่อให้เกิดโอกาสการจ้างงานต่างๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะงานส าหรับแรงงาน
ประเภทที่ไม่ต้องอาศัยฝีมือและความช านาญ ก่อให้เกิดอัตราการว่างงานลดลง 

3) การท่องเที่ยวสามารถเป็นนโยบายหลักของการพัฒนาในระดับภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งหมาย
หลักท่ีก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างพ้ืนที่ที่เป็นอุตสาหกรรมหนักกับพ้ืนที่ที่ไม่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม 
ของประเทศ 

4) การท่องเที่ยวเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้ เช่น งานหัตถกรรม
ต่างๆ การเดินทาง การขนส่ง เป็นต้น กล่าวคือการท่องเที่ยวจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิต
หรือที่เรียกว่า Multiplier Effect เพราะเมื่อมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นครั้งหนึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่ คน
บางกลุ่มหรือกิจกรรมบางประเภท บุคคลหรือกิจกรรมที่ได้น ารายได้ส่วนหนึ่งไปใช้จ่ายต่อไป  

5) การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาจส่งเสริมให้เกิดภาพพจน์ที่ดีของประเทศในสายตา
ชาวโลก และยังท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านอ่ืนๆ อีกเป็นอันมาก 
ในการศึกษาผลกระทบด้านสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดหมวดหมู่ผลกระทบดังกล่าว 
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อล าดับต่อไป  
 

2.9 ผลกระทบทางสังคมของการท่องเที่ยว (Social Impacts of Tourism) 
 
  ผลกระทบทางสังคมของการท่องเที่ยวได้รับการพิจารณาเป็นอย่างมากในวรรณกรรมทาง
วิชาการด้านการท่องเที่ยว (Deery, Jago, & Fredline, 2012: 67-70; Rutty, Gössling, Scott, & 
Hall, 2015; Wall & Mathieson, 2006: 53) Burdge & Vanclay (1996: 59) ได้อธิบายผลกระทบ
ทางสังคมว่าเป็น “ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ของการระท าของภาครัฐหรือเอกชนใดๆก็ตามที่ปรับเปลี่ยน
วิถีการด ารงชีวิต การท างาน บทบาทต่างๆ ความสัมพันธ์ต่อบุคลอ่ืน การจัดการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ และการรับมือทั่วไปในฐานะสมาชิกของสังคม ผลกระทบทางสังคมยังประกอบด้วย 
ผลกระทบทางวัฒนธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงต่อบรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อที่
เป็นแนวทางและอธิบายด้วยหลักเหตุผลในการรับรู้เกี่ยวกับตัวเขาเองและสังคมของพวกเขา” (Park, 
2007) เรียกผลกระทบทางสังคมว่าเป็น “การเปลี่ยนแปลงในสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นได้ทั้งผลเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกิจกรรม โครงการ หรือโปรแกรม” 
อีกทั้ง Becker & Vanclay (2003) เสนอแนะว่าผลกระทบทางสังคมเป็น “ผลกระทบที่ประสบพบ
เห็นจริงโดยมนุษย์ (ในระดับบุคคลและระดับโดยรวมที่สูงขึ้น) ทั้งทางรูปธรรม (กายภาพ) หรือ
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ความรู้สึกในความรู้ความเข้าใจ (การรับรู้)” แต่ Fredline, Jago, & Deery (2003: 2) ได้นิยาม
ผลกระทบทางสังคมในอีกมุมมองหนึ่งว่าเป็น “ผลกระทบใดๆที่อาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท้องถิ่น” นอกจากนี้ Schulenkorf (2009: 120) ได้ยอมรับว่าแนวคิดด้านคุณภาพชีวิต
หมายรวมถึง “มุมมองเชิงบวกด้านชีวิตของผู้คน” ตามที่ Felce (1997: 127) ได้ระบุไว้ว่า แนวคิด
คุณภาพชีวิตนั้นปรากฏอยู่ในบริบทของการบริการในแง่การบริการเหล่านี้ส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์ 
  ในบริบทของการท่องเที่ยว Fox (1975) ได้ให้ค าจ ากัดความผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการท่องเที่ยวว่าเป็น “วิธีที่การท่องเที่ยวน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบค่านิยม 
พฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างครอบครัวและความสัมพันธ์ การด าเนินชีวิตร่วมกัน ระดับความ
ปลอดภัย ความประพฤติที่ถูกต้อง การแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ พิธีแบบดั้งเดิม และองค์กร
ชุมชน” การตีความผลกระทบของการท่องเที่ยวจะเชื่อมโยงกับความเข้าใจผลกระทบทางสังคมในการ
ประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) ที่ได้ระบุว่า “ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งหมดที่มีต่อ
ประชากรมนุษย์ เกิดจากการกระท าส่วนบุคคลหรือส่วนรวม ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การท างาน และ
การพักผ่อนที่เกี่ยวข้องกับอีกคนหนึ่ง การจัดระเบียบเพ่ือตอบสนองความต้องการของพวกเขา และ
รับมือในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม” (Burdge & Vanclay, 1996: 59)  
 ผลกระทบทางสังคมของการท่องเที่ยวที่เป็นไปได้จ านวนมากได้ถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมซึ่ง
ผลกระทบส่วนใหญ่นั้นเป็นผลกระทบเชิงลบ แต่ไม่ใช่ทุกรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมจะไม่ดีเสมอไป อีกทั้งไม่มีการยอมรับที่เป็นสากลเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มของผลกระทบทาง
สังคมที่ดูเหมือนว่าจะมีให้เห็นอยู่ในวรรณกรรม เพราะการแบ่งกลุ่มที่มีอยู่นั้นยังขาดโครงสร้างเชิง
ตรรกะและการจัดหมวดหมู่ของผลกระทบนั้นทับซ้อนกันกับผลกระทบด้านอ่ืนๆ  (Personal Social 
and Humanities Education Section Education Bureau, 2009: 187) ในวรรณกรรมผลกระทบ
ทางสังคมของการท่องเที่ยวได้มีนักวิจัยหลายท่านได้จัดหมวดหมู่ผลกระทบทางสังคมไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ยก
เอาการจัดหมวดหมู่ผลกระทบที่โดดเด่นไว้ดังตารางที่ 2.4   
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ตารางท่ี 2.4 การจัดหมวดหมู่ผลกระทบทางสังคมของนักวิจัยต่างๆ 
 

ผู้เขียน หมวดหมู่ผลกระทบทางสังคม 

Personal Social and Humanities Education Section 
Education Bureau (2009: 193) 

1. ความไม่พอใจในท้องถิ่นที่เกิดจากการยอมรับและการ
เลียนแบบ 

2. ผลกระทบต่อโครงสร้างประชากร 
3. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและประเภทของการ

ประกอบอาชีพ 
4. ความแออัด 
5. การเปลี่ยนแปลงด้านค่านยิม 
6. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค 
7. ปัญหาด้านสุขภาพ 
8. การกดดันทางเศรษฐกิจ 
9. ผลกระทบทางวัฒนธรรมที่จับตอ้งได้ 
10. ผลกระทบทางวัฒนธรรมที่จับตอ้งไม่ได้ 

Deery et al. (2012: 68-69) 1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
2. โอกาสดา้นผลเสีย 
3. การบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. สิ่งที่น่าสนใจที่จะท า 
5. การท าลาย 
6. ความภาคภูมิใจ 
7. พฤติกรรมไม่เหมาะสม 
8. สิ่งแวดล้อม 
9. การแสดงผลกระทบ 
10. ราคาเพิ่มสูงขึ้น 
11. การปฏิเสธการเข้าถึง 

Tovar & Lockwood (2008: 366) 1. สภาพแวดล้อมทางสังคม 
2. เศรษฐกิจ 
3. โอกาส 
4. สิ่งแวดล้อม 

 
แหล่งที่มา: ผู้วิจัย 
 
  จากตารางที่  2.4 Personal Social and Humanities Education Section Education 
Bureau (2009: 193) ได้ จัดหมวดหมู่ ผลกระทบทางสั งคมบน พ้ืนฐานของ  France (1997), 
Mathieson & Wall (1982) แล ะ  Pearce (1989) France (1997), Mathieson & Wall (1982) 
และ Pearce  (1989) ในส่วนของ Deery et al. (2012)  ได้จัดหมวดหมู่จากการรวบรวมผลกระทบ
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ทางสังคมจากการศึกษาก่อนหน้านี้  ได้แก่  การศึกษาของ Andereck et al. (2005), Andriotis 
(2005), Carmichael (2000), Choi & Sirakaya (2005), Diedrich & García-Buades (2009), 
Gursoy et al. (2002), Haley et al. (2005), Hsu (2000), Huh & Vogt (2008), Jurowski & 
Gursoy (2004), Lee & Back (2006), Lee et al. (2003), Martin (2008), Sharma & Dyer 
(2009), Tovar & Lockwood (2008), Vargas-Sánchez et al. (2008), Williams & Lawson 
(2001), Woosnam et al. (2009) และ  Yen & Kerstetter (2009) และในส่ วนของ  Tovar & 
Lockwood (2008) ได้จัดหมวดหมู่จากการรวบรวมผลกระทบทางสังคมจากการศึกษาก่อนหน้านี้ 
ได้แก่ การศึกษาของ Andereck et al. (2005), Ap (1990), Ap & Crompton (1998), Brunt & 
Courtney (1999), Easterling & Carter (2004), Gu & Wong (2006), Haley et al. (2005), 
Khan & Ata (1994), Mason & Cheyne (2000), Northcote & Macbeth (2005), Teye et al. 
(2002), Tomljenovic & Faulkner (1999) แ ล ะ  Williams & Lawson (2001) ผู้ วิ จั ย ไ ด้
ท าการศึกษารายละเอียดของผลกระทบทางสังคมในแต่ละหมวดหมู่ และตรวจสอบลักษณะของ
ผลกระทบในทุกหมวดหมู่และพบว่ามีความซ้ าซ้อนเชิงเนื้อหาเกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปความซ้ าซ้อนใน
ด้านเนื้อหาได้ดังตารางที่ 2.5 
 
ตารางท่ี 2.5 การตรวจสอบความซ้ าซ้อนด้านเนื้อหาของผลกระทบทางสังคมจากงานวิจัยในตารางที่ 
2.4 
 

ผลกระทบทางสังคม 

Personal, 
Social and 
Humanities 
Education 
Section 

Education 
Bureau (2009) 

Deery และ
คณะ (2012) 

Tovar and 
Lockwood 

(2008) 

1. ประชาชนมีการเลียนแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ด้านการ
แต่งกาย ลกัษณะการบริโภค และรูปแบบการใช้จ่าย 

   

2. การอพยพของผู้คนจากนอกพื้นที่มายังพื้นที่แหล่งท่องเท่ียวในการ
หางาน 

   

3. โอกาสการจา้งงานเพิ่มขึ้น    
4. การเปลี่ยนงานจากงานดั้งเดิมไปสู่งานด้านการท่องเท่ียว    
5. ความแออัดในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรใน

แหล่งท่องเที่ยว  
   

6. การขาดแคลนหรือสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางสังคม 

Personal, 
Social and 
Humanities 
Education 
Section 

Education 
Bureau (2009) 

Deery และ
คณะ (2012) 

Tovar and 
Lockwood 

(2008) 

7. เกิดการค้าประเวณ ี    

8. เกิดการพนัน    
9. เกิดอาชญากรรม    
10. เกิดการแพร่กระจายของเช้ือโรคมากขึ้น    
11. เกิดการจ้างงานบุคคลจากภายนอกพื้นที่และชาวตา่งชาติมากกวา่

ประชาชนท้องถิ่น 
   

12. การค้างานศิลปะ หัตถกรรมที่สูญเสียกระบวนการประดิษฐ์ทาง
วัฒนธรรม 

   

13. การแสดงออกทางวัฒนธรรมสูญเสียความส าคัญเชิงลึก    
14. การผลิตรูปแบบศิลปะในเชิงพาณิชย์ที่เรียกวา่ศิลปะแบบ

จอมปลอมหรือศิลปะของสนามบิน 
   

15. เกิดโอกาสแก่ธุรกิจท้องถิ่น    
16. เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งขึ้น    
17. หน่วยงานภาครัฐมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึน้    
18. มีเงินทุนส าหรับการบริการสาธารณะ    
19. ชุมชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัสิ่งอ านวยความสะดวก

สาธารณะ (ชายหาด สวนสาธารณะ และถนน) 
   

20. โอกาสดา้นการช้อปปิ้ง    
21. โอกาสดา้นความบันเทิงและการพักผอ่นหย่อนใจ    
22. โอกาสในการติดต่อทางสังคม    
23. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม    

24. ชุมชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัสิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณะ (ชายหาด สวนสาธารณะ และถนน) 

   

25. โอกาสดา้นการช้อปปิ้ง    

26. โอกาสดา้นความบันเทิงและการพักผอ่นหย่อนใจ    
27. โอกาสในการติดต่อทางสังคม    
28. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม    
29. พื้นที่จออดรถ    
30. เกิดเสียงรบกวน    
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางสังคม 

Personal, 
Social and 
Humanities 
Education 
Section 
Education 
Bureau (2009) 

Deery และ
คณะ (2012) 

Tovar and 
Lockwood 
(2008) 

31. ผู้คนในร้านค้า ร้านอาหาร และไนต์คลับมากขึ้น ท าให้เกิดความไม่
พอใจในการแย่งใช้บริการ 

   

32. ผู้คนในร้านค้า ร้านอาหาร และไนต์คลับมากขึ้น ท าให้เกิดความ
พอใจด้านร้ายได้ 

   

33. การจราจรที่แออัด    
34. เกิดความภาคภูมิใจในชุมชน    

35. เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนื่องจากการดื่มสิ่งมึนเมา    
36. การใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย    
37. เกิดปัญหาด้านขยะ    
38. เกิดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ     
39. ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆถกูรุกล้ าจากการขยายตวัของการ

ท่องเที่ยว 
   

40. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตถิูกท าลาย    
41. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของพื้นที ่    
42. เกิดค่านิยมด้านสินทรัพย์ที่คนท้องถิ่นไมส่ามารถซ้ือได้    
43. ค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้น    
44. ราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น    
45. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา     
46. เกิดร้านค้าและร้านอาหารใหม่ๆ    
47. รูปแบบทางสถาปัตยกรรมไม่สอดคล้องกับพื้นที่    
48. ส่งผลต่อความผูกพันชุมชน    
49. ส่งผลต่อการปฏิสัมพันธแ์ละความรู้สึกเกี่ยวกับนักทอ่งเที่ยว     
50. ส่งผลต่อความซ่ือสัตย์ สุจริต ความไว้วางใจ ความสุภาพ     
51. ส่งผลต่อสิทธิของประชาชน    
52. สามารถสร้างไม่เสมอภาคทางสังคม     
53. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน    

54. เกิดพฤติกรรมการท าลายทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น     
55. การแสวงหาผลประโยชน์/ถูกเอารัดเอาเปรียบของชนเผ่าพื้นเมือง    
56. เกิดการลักลอบน าเข้า    
57. น าไปสู่การแลกเปลีย่นทางวัฒนธรรม    
58. น าไปสู่การเปลี่ยนทางด้านประชากรศาสตร์    
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางสังคม 

Personal, 
Social and 
Humanities 
Education 
Section 
Education 
Bureau (2009) 

Deery และ
คณะ (2012) 

Tovar and 
Lockwood 
(2008) 

59. น าไปสู่การปฏิสัมพันธ์กบัเพื่อนบา้น ญาติ และเพื่อน    
60. กระตุ้นการยา้ยถิ่นฐาน    
61. ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น    
62. ส่งเสริมการใช้จ่ายสาธารณะที่ไร้ประโยชน์    
63. ส่งเสริมโอกาสการลงทุนและการพัฒนา    
64. รายได้เพิ่มสูงขึ้น    

65. กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น    
66. ช่วยพัฒนาและบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ    
67. สร้างกิจกรรมทางวัฒนธรรมใหม่ๆและแหล่งท่องเท่ียว    
68. ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต    
69. ปรับปรุงการบริการสาธารณะ (สุขภาพ อัคคีภัย การคุ้มครองของ

ต ารวจ)  
   

70. สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการพักผอ่นหย่อนใจเพิ่มขึ้น    
71.     
72. ส่งผลต่อการอนุรักษ์ การเห็นคุณค่าของพื้นที่ทางธรรมชาติ    
73. ลักษณะของพื้นที่ในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป    

74. การปล่อยของเสียเพิ่มขึ้น    
75. ประชาชนใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเพิม่ขึ้น    

แหล่งที่มา: ผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 2.5 แสดงให้เห็นว่าผลกระทบทางสังคมของการท่องเที่ยวที่มีความซ้ าซ้อนมาก
ที่สุด ได้แก่ โอกาสการจ้างงาน  ความแออัดในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรในแหล่ง
ท่องเที่ยว การค้าประเวณี และอาชญากรรม รองลงมา ได้แก่ การค้างานศิลปะ หัตถกรรมที่สูญเสีย
กระบวนการประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม การแสดงออกทางวัฒนธรรมสูญเสียความส าคัญเชิงลึก การผลิต
รูปแบบศิลปะในเชิงพาณิชย์ที่เรียกว่าศิลปะแบบจอมปลอมหรือศิลปะของสนามบิน เกิดโอกาสแก่
ธุรกิจท้องถิ่น โอกาสด้านการช้อปปิ้ง การจราจรที่แออัด เกิดความภาคภูมิใจในชุมชน เกิดพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาเนื่องจากการดื่มสิ่งมึนเมา การใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย เกิดค่านิยมด้านสินทรัพย์ที่คน
ท้องถิ่นไม่สามารถซื้อได้ และราคาสินค้าและบริการเพ่ิมสูงขึ้น  
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 ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ผลกระทบทางสังคมของการท่องเที่ยวนั้นยังไม่มีการยอมรับทาง
วิชาการในการแบ่งกลุ่มผลกระทบทางสังคม เนื่องจากการจัดหมวดหมู่ของผลกระทบทางสังคมนั้น
ยังคงมีความทับซ้อนกับผลกระทบด้านอ่ืนๆ  (Personal Social and Humanities Education 
Section Education Bureau, 2009: 193) และการขาดข้อตกลงในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
แบ่งประเภทและการวัดการรับรู้ของประชาชนด้านผลกระทบนี้  Stylidis et al. (2014: 262) ได้
ทบทวนวรรณกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการหลัก 3 วิธีในการแบ่งผลกระทบ ซึ่งได้ถูกน ามาใช้ก่อนหน้า
นี้ เรียกว่าเป็น วิธีการแบบผลเสีย -ผลได้ (Costs-Benefits Approach) , วิธีการแบบขอบเขตที่
เกี่ยวข้องกับผลเสีย-ผลได้ (Domain related Cost-Benefits Approach) และ วิธีการแบบไม่บังคับ  
(Non-Forced Approach) วิธีการแรกเป็นวิธีการที่แพร่หลายมากที่สุด คือ วิธีการแบบผลเสีย-ผลได้ 
(Costs-Benefits Approach) (Lee, 2013: 38; Nunkoo & Ramkissoon, 2011: 176) การศึกษา
ต่างๆที่สนับสนุนวิธีการนี้ได้แบ่งผลกระทบที่เป็นไปได้ออกเป็น 2 มิติ คือ ด้านผลได้และผลเสีย 
(ผลกระทบเชิงบวก/ลบ)  โดยทั่วไปแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ผลเสียและการ
สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์เชิงบวกโดยตรงระหว่างการรับรู้ผลประโยชน์และ
การสนับสนุน (Lee, 2013: 42; Nunkoo & Gursoy, 2012: 263; Nunkoo & Ramkissoon, 2011: 
185) ขณะที่วิธีการนี้ไม่มีความซับซ้อนและและมีความเที่ยงตรง ซึ่งสามารถมองเห็นผลกระทบของ
การท่องเที่ยวในมุมมองด้านชีวิตของชุมชนที่หลากหลาย (เช่น เศรษฐกิจ สังคม -วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม) ดังนั้นวิธีการนี้ให้ความเข้าใจบางส่วนในด้านวิธีการที่การรับรู้ผลกระทบมีอิทธิพลต่อการ
สนับสนุนของประชาชน ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการท านายรูปแบบโครงสร้าง  (Gursoy et al., 
2010: 384; Nunkoo & Gursoy, 2012: 255; Nunkoo & Ramkissoon, 2012: 13) และแสดง
ความเข้าใจน้อยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการตลาดของโครงการใหม่ๆ  (Prayag et al., 2013: 
238)  
  การศึกษาต่างๆได้น าวิธีการแบบขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับผลเสีย -ผลได้ (Domain Related 
Cost-Benefits Approach) มีเป้าหมายเพ่ือให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นด้านความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ผลกระทบและการสนับสนุนของประชาชนโดยการพิจารณาทั้งลักษณะ (เชิงบวก/เชิง
ลบ หรือ ผลเสีย/ผลได้) และขอบเขต (เศรษฐกิจ สังคม -วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) ของผลกระทบ 
การศึกษาต่างๆได้วิเคราะห์ผลกระทบออกเป็นหลายเรื่อง ได้แก่ ด้านการรับรู้ผลกระทบเชิงบวกและ
เชิงลบทางสิ่งแวดล้อม สังคม/วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เช่น  Gursoy & Rutherford (2004: 505)  
ได้ตรวจสอบอิทธิพลของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ทางสังคม ผลเสียทางสังคม 
ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมและผลเสียทางวัฒนธรรมต่อการสนับสนุนของประชาชน  (Dyer et al., 
2007: 413-414; Gursoy et al., 2010: 386) การศึกษาของ Prayag et al. (2013: 635)  ได้ส ารวจ
ผลกระทบ 6 เรื่อง คือ ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบทางเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
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เช่นเดียวกับ วิธีการแบบผลเสีย-ผลได้ (Costs-Benefits Approach) และวิธีการแบบขอบเขตที่
เกี่ยวข้องกับผลเสีย-ผลได้ (Domain related Cost-Benefits Approach) เป็นการตั้งสมมติฐาน
ความสัมพันธ์เชิงบวกโดยตรงระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม -วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
และการสนับสนุน และความสัมพันธ์เชิงลบโดยตรงระหว่างผลเสียทางเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนของประชาชน  
 
ตารางท่ี 2.6 การแบ่งและการวัดการรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยว 
 

วิธีการ การแบ่งและการวัดผลกระทบ 
ผลกระทบต่อการสนับสนุนของ

ประชาชน 
ข้อดีและข้อเสีย 

ผลเสีย-ผลได้ - ผลเสียและผลได้ (ผลกระทบเชิง
ลบ/เชิงบวก) 

- ข้อตกลง/ไม่ตกลงตอ่ผลกระทบ
เชิงบวกและเชิงลบทีร่ะบุไว้  

- ผลเสียมีผลกระทบเชิงลบโดยตรง
ต่อการสนับสนุน 

- ผลได้มีผลกระทบเชิงบวกโดยตรง
ต่อการสนับสนุน 

- ง่ายและไม่ซับซ้อน 

- เพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างขอบเขตของ
ผลกระทบทีแ่ตกต่างกัน 

- การท านายจุดแข็งของโมเดล
มีข้อจ ากัด  

- ทิศทางของผลกระทบเป็น
การตัดสินใจเบ้ืองตน้ 

ขอบเขตทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับผลเสีย-ผลได ้

- ผลเสีย/ผลได้ทางเศรษฐกิจ สังคม-
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

- ข้อตกลง/ไม่ตกลงตอ่ผลกระทบ
เชิงบวกและเชิงลบทีร่ะบ ุ

- ผลเสียทางเศรษฐกิจ สังคม-
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมี
ผลกระทบเชิงลบโดยตรงตอ่การ
สนับสนุน 

- ผลได้ทางเศรษฐกจิ สังคม-
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มี
ผลกระทบเชิงบวกโดยตรงตอ่การ
สนับสนุน 

- สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างขอบเขตของ
ผลกระทบทีแ่ตกต่างกัน 

- การท านายจุดแข็งของโมเดล
สูงขึ้น 

- โมเดลมีความซับซ้อน 

- ทิศทางของผลกระทบเป็น
การตัดสินใจเบ้ืองตน้ 

ไม่บังคับ - ผลกระทบทางเศรษฐกจิ สังคม-
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

- หรือ “โอกาส”และ”
ความสัมพนัธ์” 

- การท่องเที่ยวที่ขยายตัวถกูรับรู้ว่า
มีผลกระทบเชิงลบหรือเชิงบวกต่อ
รายการผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้ม
ส่วนกลาง 

- การรับรู้เชิงบวกของประชาชน
ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้ม
มากขึน้ ประชาชนก็จะสนับสนุน
การท่องเที่ยวมากขึน้ (และในทาง
กลับกนั) 

- การรับรู้ของประชาชนด้านการ
ท่องเที่ยวในเรือ่งการปรับปรุง
โอกาสและความสัมพนัธ์ พวกเขา
ก็สนับสนุนมากขึน้ (และในทาง
กลับกนั) 

- สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างขอบเขตของ
ผลกระทบทีแ่ตกต่างกัน 

- โมเดลมีความซับซ้อนนอ้ย
เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขต
วิธีการผลเสีย-ผลประโยชน ์

- ศักยภาพส าหรับจุดแข็งของ
การคาดการณ์เมือ่
เปรียบเทียบกับวิธกีาร
ผลเสีย-ผลประโยชน ์

แหล่งที่มา: Stylidis et al., 2014: 262   
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  วิธีการแบบขอบเขตเกี่ยวกับวิธีการผลเสีย - ผลได้  (Domain related Cost-Benefits 
Approach) เน้นความจ าเป็นในการพิจารณาไม่เพียงแค่ลักษณะของผลกระทบ (เช่น ผลเสีย/ผลได้) 
แต่ยังพิจารณาขอบเขตของผลกระทบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในด้านปฏิกิริยาของประชาชนต่อ
การท่องเที่ยว ดังเช่น วิธีการนี้สะท้อนการประนีประนอมระหว่างความหลากหลายของผลกระทบเชิง
บวกและเชิงลบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ประชาชนของแหล่งท่องเที่ยวนั้นเต็มใจจะสร้าง 
(Andereck et al., 2005: 1060; Dyer et al., 2007: 410) และอธิบายถึงส่วนของความแปรปรวน
ของการสนับสนุนของประชาชน (Gursoy & Rutherford, 2004: 511) เช่น การศึกษาชุมชนต่างๆ
ในช่วงการตกต่ าทางเศรษฐกิจ Gursoy & Rutherford, (2004: 512)  แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้
ความส าคัญด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวมากกว่าการรับรู้ผลกระทบทางสังคม
และวัฒนธรรมซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการสนับสนุนของประชาชน เช่นเดียวกับ Gursoy 
et al. (2010: 390) ได้เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวทางเลือกในพ้ืนที่ชายฝั่ง และแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของการพัฒนา 
ขณะที่รับรู้ผลประโยชน์ทางสังคมและผลเสียทางสังคม-เศรษฐกิจนั้นมีนัยส าคัญในการก าหนดการ
สนับสนุน 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเลือกวิธีการแบบผลเสีย-ผลได้ (Costs-Benefits Approach) 
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ไม่มีโมเดลสมการโครงสร้าง จึงสามารถยอมรับต่อข้อเสียของวิธีการนี้ได้ 
และผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกและสรุปรายการผลกระทบทางสังคมของการท่องเที่ยวออกเป็นสองมิติ 
คือ ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและผลกระทบทางสังคมเชิงลบ ซึ่งเป็นผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
และเชิงลบที่ได้นั้นมาจากตารางที่ 2.5 ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่กรณีศึกษาของการวิจัย
ในครั้งนี้ และผู้วิจัยได้จัดกลุ่มผลกระทบตามการจัดกลุ่มของ Tovar & Lockwood (2008: 366) ดัง
ตารางที่ 2.6  

รายการผลกระทบทางสังคมเชิงบวก มีดังนี้ 
1. การจ้างงานคนในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 
2. การสร้างโอกาสทางธุรกิจในท้องถิ่นให้แก่คนในพ้ืนที่มากข้ึน 
3. คนในพ้ืนที่มีรายได้มากข้ึน 
4. สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดีขึ้น 
5. หน่วยงานภาครัฐมีรายได้จากภาษีเพ่ิมมากขึ้น 
6. มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น 
7. มีที่พักท่ีมีความหลากหลายและมีคุณภาพมากข้ึน 
8. สินค้าท่ีมีการจ าหน่ายในพ้ืนที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น  (เช่น 

อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น) 
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9. การบริการที่มีในพ้ืนที่มีความหลากหลายและคุณภาพมากขึ้น (เช่น สัญญาณ
โทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต การเดินเรือที่มีความปลอดภัยมากขึ้น ร้านค้า
และร้านอาหารใหม่ๆ เป็นต้น) 

10. มีโอกาสได้สัมผัสกับความบันเทิงมากขึ้น (เช่น ผับ บาร์) 
11. มีการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 
12. มีโอกาสในการได้รับการรักษาพยาบาลที่สะดวกมากข้ึน 
13. มีโอกาสในการเข้าถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น (เช่นสวนสาธารณะ 

ชายหาด เป็นต้น) 
14. มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมใหม่ๆจากการพบปะกับนักท่องเที่ยว 
15. มีความภาคภูมิใจในเกาะหลีเป๊ะมากข้ึน 
16. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่มากขึ้น โดยการสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้มีการน าเสนอวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว 
17. มีการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากขึ้น 
18. เกิดการเห็นคุณค่าของพ้ืนที่ทางธรรมชาติมากขึ้น 
19. มีโอกาสในการได้รับความรู้ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากข้ึน 
20. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
21. ภาพลักษณ์ของเกาะหลีเป๊ะดีขึ้น 

 
รายการผลกระทบทางสังคมเชิงลบ มีดังนี้  

1. การจ้างงานบุคคลจากภายนอกพ้ืนที่และชาวต่างชาติมากกว่าคนในพ้ืนที่ 
2. เกิดการจ้างงานตามฤดูกาลการท่องเที่ยว   
3. การอพยพของผู้คนจากนอกพ้ืนที่มายังพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในการหางาน 
4. ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น 
5. ราคาสินค้าและบริการเพ่ิมสูงขึ้น 
6. ราคาอสังหาริมทรัพย์ (บ้านและที่ดิน) และค่าเช่าเพ่ิมสูงขึ้น 
7. ความแออัดของผู้คนในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น 
8. ความแออัดในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว 
9. การขาดแคลนหรือสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้คน 
10. เกิดความไม่พอใจในการแย่งใช้บริการ 



59 
 

11. คนในพ้ืนที่ถูกลิดรอนสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณะ (เช่น สวนสาธารณะ ชายหาด ห้องน้ าสาธารณะ เป็นต้น) 

12. ชุมชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ
มากขึ้น (ชายหาด สวนสาธารณะ และถนน) 

13. เกิดความไม่เสมอภาคทางสังคม 
14. เกิดการค้าประเวณี 
15. อัตราการเกิดอาชญากรรมเพ่ิมสูงขึ้น 
16. อัตราการลักขโมยทรัพย์สินเพิ่มสูงขึ้น 
17. เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนื่องจากการดื่มสิ่งมึนเมา 
18. การใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย 
19. การแพร่กระจายของเชื้อโรคมากข้ึน 
20. เกิดเสียงรบกวน 
21. เกิดปัญหาด้านขยะ 

 
ตารางท่ี 2.7 การจัดหมวดหมู่ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
 

หมวดหมู่ผลกระทบ Tovar & Lockwood (2008: 366) การวิจัยครั้งนี ้

สภาพแวดล้อมทางสังคม 1.ส่งผลต่อความผูกพันธ์กับชุมชน 
2. ส่งผลต่อเอกลักษณ์ทางวัมนธรรม ประเพณี 
และลักษณะเฉพาะท้องถิ่น 
3. ส่งผลต่อการปฏิสัมพันธแ์ละความรู้สึกที่มี
ต่อนักท่องเที่ยว 
4. ส่งผลต่อศีลธรรมความซ่ือสัตย์สุจริตความ
ไว้วางใจ และความสภุาพ 
5. ส่งผลต่อสิทธิของประชาชนในพื้นที ่
6. สามารถสร้างความไม่เท่าเทียมทางสงัคม 
7. รบกวนการด าเนินชีวิตของคนท้องถิน่ 
(ความแออัด การจราจรติดขัด) 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
9. สร้างความภาคภูมิใจตอ่พื้นที ่
10. การเกิดโรคพิษสุราเร้ือรังเพิ่มขึ้น 
11. การเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่ม
มากขึ้น (อาชญากรรม การโจรกรรม และ
ความรุนแรง) 
12. การใช้ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น 

ผลกระทบเชิงบวก 
1. มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมใหม่ๆ
จากการพบปะกับนกัท่องเที่ยว 
2. มีความภาคภูมิใจในเกาะหลีเป๊ะมากขึ้น 
3. มีการอนุรักษว์ัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพื้นที่
มากขึ้น โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
น าเสนอวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแก่นักทอ่งเที่ยว 
4. มีโอกาสในการได้รับความรู้ การฝึกอบรม
เกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยวมากขึ้น 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ภาพลักษณ์ของเกาะหลีเป๊ะดีขึ้น 
ผลกระทบเชิงลบ 
1. การอพยพของผู้คนจากนอกพื้นที่มายังพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวในการหางาน 
2. ความแออัดของผู้คนในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น 
3. เกิดความไม่เสมอภาคทางสังคม 
4. เกิดการค้าประเวณ ี
5. อัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น 
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ) 
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สภาพแวดล้อมทางสังคม 13. การเห็นแก่ประโยชน์สว่นตัวของชนเผ่า
พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้น 
14. การประเวณีเพิ่มมากขึ้น 
15. การลักลอบน าเขา้เพิ่มมากขึ้น 
16. น าไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
17. น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ 
18. น าไปสู่การปฏิสัมพันธ์กับเพือ่ ญาต ิและ
เพื่อนบ้าน 
19. น าไปสู่จุดอิ่มตัวและความแออัดของ
นักท่องเที่ยว 
20. กระตุ้นให้เกิดการยา้ยถิ่นฐาน 

6. อัตราการลักขโมยทรัพย์สินเพิ่มสูงขึ้น 
7. เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนื่องจากการดื่มสิ่งมึนเมา 
8. การใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย 
9. การแพร่กระจายของเช้ือโรคมากขึ้น 
 

เศรษฐกิจ 1. ส่งผลต่อค่าครองชีพและมาตรฐานการ
ครองชีพ 
2. น าไปสู่การใช้จ่ายสาธารณะที่ไร้ประโยชน์ 
3. ช่วยเพิ่มโอกาสการจา้งงาน 
4. ช่วยเพิ่มโอกาสดา้นการลงทุนและการ
พัฒนา 
5. ก่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกจิท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
6. ก่อให้เกิดศักยภาพส าหรับธุรกิจท้องถิ่น
ใหม่ๆเพิ่มขึ้น 
7. ราคาสินค้าและบริการ และรายได้
ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น 
8. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับ
ภูมิภาค 

ผลกระทบเชิงบวก 
1. การจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
2. การสร้างโอกาสทางธุรกจิในท้องถิ่นให้แก่คนในพื้นที่
มากขึ้น 
3. คนในพื้นที่มีรายได้มากขึ้น 
4. สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น 
5. หน่วยงานภาครัฐมีรายได้จากภาษีเพิม่มากขึ้น 
6. สินค้าที่มีการจ าหน่ายในพื้นที่มีความหลากหลาย
และมีคุณภาพมากขึ้น  (เช่น อาหาร เส้ือผ้า เครื่องใช้
ต่างๆ เป็นต้น) 
ผลกระทบเชิงลบ 
1. การจ้างงานบุคคลจากภายนอกพื้นทีแ่ละ
ชาวต่างชาติมากกว่าคนในพื้นที ่
2. เกิดการจ้างงานตามฤดกูาลการท่องเท่ียว   
3. ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น 
4. ราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น 
5. ราคาอสังหาริมทรัพย ์(บ้านและที่ดิน) และค่าเช่า
เพิ่มสูงขึ้น 
6. ชุมชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรักษาสิ่ง
อ านวยความสะดวกสาธารณะมากขึ้น (ชายหาด 
สวนสาธารณะ และถนน) 
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ) 
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โอกาส 1. ราคาและค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น 
2. ช่วยให้เกิดการพัฒนาและการบ ารุงรักษาสิ่ง
อ านวยความสะดวกสาธารณะ 
3. สร้างกิจกรรมและความดึงดูดทางวัฒนธรรม
ใหม่ๆ 
4. สร้างโอกาสใหม่ๆด้านการช้อปปิ้งและ
ร้านอาหาร 
5. ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
6. ก่อให้เกิดการส่งเสริมในพื้นที่ 
7. ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ (การ
รักษาพยาบาล การป้องกันอัคคีภยั และการ
รักษาความปลอดภยั 
8. ก่อให้เกิดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น 

ผลกระทบเชิงบวก 
1. มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น 
2. มีที่พักที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น 
3. การบริการที่มีในพื้นที่มีความหลากหลายและคุณภาพ
มากขึ้น (เช่น สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
การเดินเรือที่มีความปลอดภยัมากขึ้น รา้นค้าและ
ร้านอาหารใหม่ๆ เป็นต้น) 
4. มีโอกาสได้สัมผัสกับความบันเทิงมากขึ้น (เช่น ผับ 
บาร์) 
5. มีการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพิม่มากขึ้น 
6. มีโอกาสในการได้รับการรักษาพยาบาลที่สะดวกมาก
ขึ้น 
7. มีโอกาสในการเข้าถึงสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น 
(เช่นสวนสาธารณะ ชายหาด เป็นต้น) 
8. มีโอกาสในการได้รับความรู้ การฝึกอบรมเกี่ยวกบัการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น 
ผลกระทบเชิงลบ 
1. ความแออัดในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและ
ทรัพยากรในแหล่งท่องเท่ียว 
2. การขาดแคลนหรือสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ทรัพยากรไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้คน 
3. เกิดความไม่พอใจในการแย่งใช้บริการ 
4. คนในพื้นที่ถูกลิดรอนสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้บริการ
สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ (เช่น สวนสาธารณะ 
ชายหาด ห้องน้ าสาธารณะ เป็นต้น) 

สิ่งแวดล้อม 1. ส่งผลต่อการอนุรักษ์และการเห็นคุณค่าของ
พื้นที่ทางธรรมชาต ิ
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านลักษณะของพื้นที่
ท้องถิ่น 
3.เกิด ของเสียเพิ่มมากขึ้น 
4. เกิดมลพิษทางเสียงเพิ่มมากขึ้น 
5. เกิดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเพิม่มาก
ขึ้น 

ผลกระทบเชิงบวก 
1. มีการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติมากขึ้น 
2. เกิดการเห็นคุณค่าของพื้นที่ทางธรรมชาติมากขึ้น 
ผลกระทบเชิงลบ 
1. เกิดเสียงรบกวน 
2. เกิดปัญหาด้านขยะ 

 
แหล่งที่มา: ผู้วิจัย  
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2.10 การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) 
 

ก่อนที่จะเข้าสู่การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวผู้วิจัยจ าเป็นที่จะต้องมี
ความเข้าใจถึงค าว่า การจัดการ 

การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการที่ท าให้งานกิจกรรมต่างๆส าเร็จลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การ ซึ่งตามความหมายนี้
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ได้แก่ ขบวนการ (Process) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ในความหมายของการจัดการนี้ หมายถึง หน้าที่ต่างๆด้านการจัดการ 
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การโน้มน าองค์กร และการควบคุม  (DeCenzo & Robbins, 
2005)   

2.10.1 แนวคิดการจัดการ 
        ค าว่าการจัดการได้ถูกตีความได้หลายมุมมอง ได้แก่ (Murugan, 2008)  

2.10.1.1 การจัดการเป็นกิจกรรมหนึ่ง (Management as an Activity) 
การจัดการเป็นกิจกรรมเหมือนกับการมีบทบาท การเรียนรู้ การสอน และ

อ่ืนๆ กิจกรรมการจัดการได้ถูกก าหนดว่าเป็นศิลปะของการกระท าสิ่งต่างๆให้ส าเร็จผ่านความ
พยายามของบุคคล โดยการจัดการเป็นกลุ่มกิจกรรมที่ผู้จัดการจะท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กลุ่ม ซึ่งกิจกรรมต่างๆของการจัดการนั้นได้แก่ กิจกรรมระหว่างบุคคล กิจกรรมการตัดสินใจ และ
กิจกรรมการให้ข้อมูล 

2.10.1.2 การจัดการเป็นกระบวนการหนึ่ง (Management as a Process) 
การจัดการถูกพิจารณาว่าเป็นกระบวนการหนึ่ง เนื่องจากการจัดการเป็น

กระบวนการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุดของการท างานที่สัมพันธ์กัน ประกอบด้วย การสร้างวัตถุประสงค์
ขององค์กรและใช้ขั้นตอนต่างๆในการบรรลุประสงค์นั้นๆ กระบวนการจัดการประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดระเบียบ การบรรจุคน การก ากับ และการควบคุมการท างาน 

2.10.1.3 การจัดการเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ 
ดังนี้ 

1) กระบวนทางสังคม (Social Process): การจัดการเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป้าหมายจะบรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิผล 
ดังนั้น ปัจจัยมนุษย์เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของการจัดการ 

2) กระบวนการแบบบู รการ  (Integrated Process): การจัดการน า
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ และทรัพยากรทางการเงินมารวมเข้าด้วยกันเพ่ือเป็นปัจจัย
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ตั้งต้นไปสู่ความพยายาม การจัดการยังบูรณาการความพยายามของมนุษย์เพ่ือรักษาความสามัคคี
ระหว่างกัน 

3) กระบวนการต่อเนื่ อง  (Continuous Process): การจัดการมีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในการระบุและการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะมีการท าซ้ าๆอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
เป้าหมายนั้นบรรลุผล 

4) กระบวนการโต้ตอบ (Interactive Process): เมื่อผู้จัดการมีการเตรียม
แผน ผู้จัดการนั้นก็ยังวางมาตรฐานส าหรับการควบคุม 

บนพ้ืนฐานของมุมมองเหล่านี้ การจัดการอาจนิยามได้ว่าเป็นกระบวนการทางสังคมอย่าง
ต่อเนื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความร่วมมือของทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอ่ืนๆเพ่ือที่จะให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นและความส าเร็จของเป้าหมายขององค์กร 

เมื่อมองการจัดการในบริบทของการท่องเที่ยว เราจ าเป็นที่จะต้องทราบถึงขอบเขตของค าว่า
การท่องเที่ยว และทราบถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นแนวคิดที่เข้าใจยาก 
(Eden, 2000; Macnab, 1985; Wincott, 2003) และไม่ชัดเจน แม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะมองเห็น
ภาพแต่ยากที่จะนิยามใช้ชัดเจนเพราะว่าการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นอยู่กับบริบทของการ
วิเคราะห์ วัตถุประสงค์ และการใช้งาน (Hall & Lew, 2009)  

Mill & Morrison (1998) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การท่องเที่ยว คือ กิจกรรมอย่างหนึ่งที่
เกิดขึ้น ในแง่ของต่างประเทศ ผู้คนเดินทางข้ามประเทศเพ่ือการพักผ่อนหรือธุรกิจและพักอาศัยไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 ปี 

องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของค าว่า “การท่องเที่ยว” ว่าหมายถึง การเดินทางที่เป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ 
ดังนี้ 

ประการที่ 1 เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยเดิมไปยังที่อ่ืนเพียงชั่วคราว แต่ไม่ได้เป็นการไป
ตั้งหลักแหล่งอย่างถาวร 

ประการที่ 2 เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ หรือ ความพึงพอใจของผู้เดินทางเอง ไม่ใช่
เป็นการถูกบังคับ หรือเพ่ือท าสงคราม 

ประการที่ 3 เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ได้แก่ การพักผ่อนหย่อนใจ การ
เยี่ยมเยียน ความบันเทิง การกีฬา การประชุม/สัมมนา การศึกษาหาความรู้ หรือการติดต่อธุรกิจที่
ไม่ใช่เป็การประกอบอาชีพหรือหารายได้  
  Goeldner & Ritchie (2006: 13) ระบุว่า การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการ กิจกรรม และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว ผู้จัดจ าหน่ายด้านการ
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ท่องเที่ยว รัฐเจ้าบ้าน ชุมชนเจ้าบ้าน และสภาพแวดล้อมโดยรอบที่มีส่วนในการดึงดูดและรองรับ
นักท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวประกอบด้วย กิจกรรม การบริการ และอุตสาหกรรมที่ส่งมอบประสบการณ์ใน
ด้าน การขนส่ง ที่พัก สถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้า ความบันเทิง กิจกรรม
อ านวยความสะดวก หรืองานบริการด้านอื่นๆส าหรับบุคคลหรือกลุ่มที่เดินทางมาจากบ้าน ซึ่งรวมถึงผู้
ให้บริการนักท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นโลกของอุตสาหกรรม
การเดินทาง โรงแรม การขนส่ง และองค์ประกอบอ่ืนๆที่รวมถึงการตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า การจัดการการท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ร่วมมือของทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอ่ืนๆ ซึ่งในที่นี้หมายถึง การร่วมมือของทรัพยากรมนุษย์
และองค์ประกอบของการท่องเที่ยว เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียดการจัดการในแต่
ละองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ดังนี้  

2.10.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยว  

 

แหล่งที่มา: Goeldner & Ritchie, 2006: 13   

 
ภาพที่ 2.5 ปรากฏการณ์ทางการท่องเที่ยว : องค์ประกอบของการท่องเที่ยวและการจัดการการ
ท่องเที่ยว 
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2.10.2.1 นักท่องเที่ยว  
หัวใจหลักของโมเดลปรากฏการณ์ทางการท่องเที่ยว คือ นักท่องเที่ยวและ

ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมองหาเมื่อไปถึงแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวมอบ
ประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูง สิ่งส าคัญคือ ผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้จัดการจะต้องสามารถเข้าใจถึง
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเพ่ือความสุขในการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกจุดหมายปลายทาง รูปแบบการท่องเที่ยว และตัวเลือกที่ดีที่สุดท่ามกลางกิจกรรมที่นับไม่ถ้วนที่
สามารถเติมเต็มความต้องการทางด้านการท่องเที่ยว เพียงแต่เราเข้าใจนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด
เช่นเดียวกับการด าเนินการพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดงาน กิจกรรม และโปรแกรมที่
สร้างความแตกต่างให้กับแหล่งท่องเที่ยว และดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว 

2.10.2.2 ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มิติที่เป็นรากฐานส าคัญของโมเดล คือ องค์ประกอบด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพเป็นหลักและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (เช่น 
ธรรมชาติและรูปลักษณะของพ้ืนที่) และภูมิอากาศ และองค์ประกอบที่สามของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ คือ ผู้คน ในกรณีของผู้คน เราต้องจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ผู้คนที่อาศัยอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยว และ (2) ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว  

2.10.2.3 สภาพแวดล้อมที่สร้างข้ึน 
เป็นสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นนี้  อันดับแรก

ประกอบด้วย  
1) วัฒนธรรมของผู้ที่อาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมของผู้คนสะท้อน

ถึงมิติหลายด้านของการพัฒนาที่ผ่านมาและวิถีชีวิตในปัจจุบัน วัฒนธรรมค่อนข้างเป็นสิ่งที่มีลักษณะ
ถาวรของแหล่งท่องเที่ยว และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ (ไม่ควรจะ) เปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

2) โครงสร้างพ้ืนฐานของจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยว เป็นอีกมิติที่
ยังไม่ได้วางอยู่ในที่ที่ให้บริการทางการท่องเที่ยว สิ่งที่เป็นพ้ืนฐาน เช่น ถนน ระบบก าจัดน้ าเสีย 
เครือข่ายการสื่อสาร และ สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า (ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านค้าปลีก) ได้ถูก
วางอยูในที่ที่ตอบสนองความต้องการของคนท้องถิ่น ขณะที่องค์ประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้
มีความส าคัญต่อนักท่องเที่ยว  หน้าที่หลักของโครงสร้างพ้ืนฐานนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
ของประชาชรท้องถิ่น ในทางกลับกัน โครงสร้างเสริมของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่พัฒนามาเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น 
โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์การประชุม บริการรถเช่า และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ สิ่งเหล่านี้ถูกก าหนด
โดยความต้องการของนักท่องเที่ยวมากว่าคนท้องถิ่น แม้ว่าคนท้องถิ่นจะต้องการสิ่งเหล่านี้ด้วยก็ตาม 
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3) เทคโนโลยี  เป็นสิ่ งที่ มี อิทธิพลและมี อิทธิพลเพ่ิมมากขึ้น มิติของ
สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นที่เป็นตัวสร้างธรรมชาติของผลิตภัณฑ์/บริการทางการท่องเที่ยวและ
ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว ในหลายๆทาง เทคโนโลยีสามารถมองว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่
โดดเด่นและมีอิทธิพลมากที่สุดของสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น ในแต่ละแง่มุมของเทคโนโลยีได้
กลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายและมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ในความเป็นจริงนั้นเป็นตัวแทนความพิเศษ
เฉพาะขององค์ประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยวและโครงสร้างเสริม  

4) ข้อมูลข่ าวสาร ความส าเร็จของแหล่ งท่องเที่ ยวถูกก าหนดโดย
ความสามารถเกี่ยวกับข้อมูลด้านการรวบรวม ตีความ และการน าไปใช้ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลมีหลายประเภท ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ซึ่ งมีประโยชน์ต่อการ
ออกแบบแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนา ข้อมูลด้านระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
คุณภาพ ความสนุก ความสุข ของประสบการณ์การเยี่ยมชม ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งและกิจกรรมต่างๆ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวในด้านการให้ก าไรประสบการ
แก่นักท่องเที่ยว และข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตที่คนท้องถิ่นหรือเจ้าบ้านเข้าใจและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวที่เป็นองค์ประกอบของระบบสังคมเศรษฐกิจระยะยาว 

มิติของการท่องเที่ยวที่มักจะไม่ได้รับความสนใจที่เพียงพอ คือ ระบบโดยรวมทั้งหมดของการ
ก ากับดูแลภายในการท างานของระบบการท่องเที่ยว เป็นที่น่าสังเกตว่าระบบของการก ากับดูแลการ
ท่องเที่ยวโดยรอบ (การควบคุมการท างานด้าน กฎหมาย การเมือง และระบบการคลัง) มีผลกระทบ
ในด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศและมีบทบาทหลัก
ในการก าหนดการท าก าไรของภาคธุรกิจเอกชน ขณะที่ระบบการก ากับดูแลของประเทศหรือภูมิภาค
อาจถูกมองว่าเป็นมิติการพัฒนาของวัฒนธรรมโดยรวม ซึ่งเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายในกรอบเวลาของการสังเกต  

2.10.2.4 ภาคการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
1) ภาคการขนส่ง ประกอบด้วย สายงานบริการ บริษัทรถบัส และอ่ืนๆ ที่

เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือการเดินทาง  
2) ภาคที่ พัก ประกอบด้วย ตราสินค้าที่ รู้จักดี  เช่น  Hilton Marriot 

Howard Johnson Best Western และอ่ืนๆ  
3) การบริการด้านอาหาร มีหลากหลายตราสินค้าและสัญลักษณ์ที่กลายมา

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของชุมชน เช่น McDonald’s Pizza Hut Burger King KFC  
4) ภาคสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในแต่ละ

พ้ืนที ่เช่น Disneyland Stonehenge Niagara fall  



67 
 

5) ภาคการจัดงาน เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ เช่น 
ฟุตบอลโลก โอลิมปิคเกมส์ หรืองานประเพณีต่างๆ  

6) ภาคการผจญภัยและกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นองค์ประกอบที่เติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วในการท่องเที่ยวสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ คุณค่า และวิถีชีวิตได้
สร้างความต้องการด้านกิจกรรมต่างๆเพ่ิมข้ึน เช่น กอล์ฟ สกี ปีนเขา เป็นต้น  

7) ภาคความบันเทิง เช่น Broadway และ Hollywood  
8) ภาคการค้าการท่องเที่ยวและการบริการการท่องเที่ยว ภาคการค้าการ

ท่องเที่ยวประกอบด้วย ธุรกิจการเดินทางและผู้ประกอบการทัวร์ ทั้งสองนี้เชื่ อมโยงกับผู้จัดหา
ประสบการณ์และนักท่องเที่ยว และเป็นผู้สนับสนุนที่ส าคัญของความส าเร็จด้านการท่องเที่ยว บริการ
การส่งเสริมด้านคอมพิวเตอร์ การบริการขายปลีก การบริการทางการเงิน การบริการให้ค าปรึกษา 
และผู้ให้การศึกษาทางการท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้เป็นส่วนส าคัญและเป็นส่วนช่วยในการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการท่องเที่ยวที่ซับซ้อน ขณะที่ 

2.10.2.5 จิตวิญญาณของการต้อนรับ 
  นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องรู้สึกว่าเขาหรือเธอเป็นมากกว่าเงินสดที่เข้ากระเป๋าของ
ธุรกิจหรือแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีความปรารถนาถึงการตอบรับที่อบอุ่นที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้
มองหาจากแหล่งท่องเที่ยวที่จะต้องมี  
  ขณะที่นักท่องเที่ยวรับรู้ว่าตนเองเป็นนักท่องเที่ยวชั่วคราว แหล่งท่องเที่ยวต้องฝึก
บุคคลกรทางการท่องเที่ยวในการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นธรรม เคารพ และความสุภาพ
ในระดับหนึ่งเป็นล าดับแรก ล าดับต่อมา แหล่งท่องเที่ยวต้องแนะน าคนท้องถิ่นให้มีความเป็นมิตร เป็น
เจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยวผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ควรสื่อถึงทัศนคติที่เป็นมิตร เมื่อ
นักท่องเที่ยวต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือ 

2.10.3 การวางแผน การพัฒนา การส่งเสริม และองค์กรขับเคลื่อน 
        เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่อยู่เบื้องหลังในการก าหนดความส าเร็จของแหล่งท่องเที่ยว         

ที่เรียกว่า PDPCO ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ ผู้ก าหนดนโยบาย นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเป็นบุคคลหรือกลุ่ม
ที่ท าให้สิ่งที่ถูกต้องเกิดขึ้นที่เพ่ิมปัจจัยของความส าเร็จทางการท่องเที่ ยว ผู้ก าหนดนโยบายจะต้อง
มั่นใจว่าแหล่งท่องเที่ยวได้มอบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดแก่นักท่องเที่ยว และ
พึงระลึกอยู่เสมอว่าข้อจ ากัดต่างๆนั้นทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยวเป็นตัวก าหนด 

        ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมจะถูกก าหนดผ่านแผนที่มีประสิทธิภาพ 
และแผนนั้นจะต้องแปลงไปเป็นสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดงานหรือโปรแกรมที่จ าเป็นจะต้องมีไว้
ส าหรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับประสบการณ์ที่ท าได้จริง 
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        องค์กรรับผิดชอบด้านการจัดหาข้อมูลเชิงลึกและความเป็นผู้น าที่จ าเป็นต่อการ
เผชิญหน้าและการน านโยบายและแผนสู่ความเป็นจริงซึ่งอ้างถึงองค์กรการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
(Destination Management Organization: DMO) ลักษณะเฉพาะขององค์กรนี้ขึ้นอยู่กับระดับของ
แหล่งท่องเที่ยว ในหลายๆประเทศ นโยบายและการวางแผนนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญ 2 ประเภท คือ ภาครัฐ และภาคเอกชน ในระดับชาติ ภาครัฐคือส านักงานการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ส่วนภาคเอกชนคือสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

        ในระดับจังหวัด องค์กรภาครัฐ/เอกชน คือส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดหรือสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด  คู่ขนานกับระดับเมือง/เขตเทศบาลหรือ คือ ส านักงานการ
ท่องเที่ยวหรือสภาการท่องเที่ยว 

2.10.4 ความส าคัญของการวางแผนและการพัฒนาแบบบูรณาการ 
        มิติหนึ่งในภาพที่เขียนด้วยเส้นที่มีลักษณะเป็นคลื่นนั้นสร้างตัวประสานระหว่างภาครัฐ

และภาคเอกชนในทุกระดับ เส้นนี้ตั้งใจที่จะถ่ายทอดความส าคัญของความพยายามในการวางแผน
และพัฒนาแบบบูรณาการหรือมีส่วนร่วม เพราะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างควบคุมผลประโยชน์
ของการท่องเที่ยวที่ส าคัญด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดงาน และโปรแกรม เป็นสิ่งที่ส าคัญคือ
ความพยายามด้านการวางแผนและการพัฒนาควรด าเนินการภายใต้ความร่วมมือ การรวมกลุ่ม กรอบ
การท างานร่วมกันขององค์กร  ความล้มเลวในการยอมรับความเป็นจริงที่ส าคัญนี้นั้นน าไปสู่การเป็น
ปรปักษ์ต่อกัน การปะทะกัน และความไม่ร่วมมือกันด้านการวางแผนและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์  

2.10.5 กระบวนการ กิจกรรม และผลลัพธ์ของการท่องเที่ยว 
        มิติที่จ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจ คือ ธรรมชาติของกระบวนการและกิจกรรมที่ท้ังสอง

อย่างเกิดขึ้นโดยรอบและภายในระบบการท่องเที่ยวและในตอนจบได้สร้างผลลัพธ์ที่เป็นสาระส าคัญ
ของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การท่องเที่ยว 

        DMO ในความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต้องก าหนดปรัชญาการ
ท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวและจัดให้มีการสนับสนุนด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ในทาง
กลับกันริเริ่มจัดหาทิศทางและแนวทางรายละเอียดด้านการวางแผนและการพัฒนาที่จะก าหนด
ธรรมชาติและคุณภาพของประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเสนอได้ 

        ความพร้อมของการน าเสนอประสบการณ์ต้องท าให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวผ่าน
การตลาดที่มีประสิทธิภาพ การตลาดที่ประสบความส าเร็จจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมาก และ
การตลาดที่ประสบผลส าเร็จต้องใช้กิจกรรม 2 อย่าง กิจกรรมแรกการตรวจสอบระบบด้านระดับและ
คุณภาพของการเยี่ยมชมเช่นเดียวกับคามพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับประสบการณ์และแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมที่สอง คือ โปรแกรมที่ครอบคลุมด้านการดูแลเพ่ือให้มั่นใจว่าความส าเร็จของการ
ท่องเที่ยวนั้นไม่ได้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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        การตลาดที่ประสบความส าเร็จจะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายโดยการมอบ
ความเพลิดเพลินและประสบการณ์ความทรงจ าที่ดี และนักท่องเที่ยวเหล่านี้สามารถก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบได้ ผลกระทบเชิงบวกส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ (รายได้และการจ้างงาน) ส่วนผลกระทบเชิงลบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ 
สังคม วัฒนธรรม และความสมบูรณ์ของอนุสรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

        การตลาดที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีกิจกรรม 2 กิจกรรม กิจกรรมแรก คือ การ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบด้านระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับประสบการณ์และแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับประสบการณ์และแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมที่สอง คือ การสอดส่องดูแล เพ่ือให้มั่นใจว่าความส าเร็จของการท่องเที่ยวไม่ได้ท าลาย
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก 

       กิจกรรมสุดท้ายที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการท่องเที่ยวในระยะยาวคือ กระบวนการ
ของการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลเป็นความพยายามที่กระเมินความเหมาะสม ความมี
ประสิทธิภาพ และการด าเนินการขององค์ประกอบต่างและกระบวนการต่างในระบบการท่องเที่ยว
อย่างระมัดระวัง ผลของการประเมินผลจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับขั้นตอนต่อไปของการก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ และการวางแผนและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง 

2.10.6 การประกอบอาชีพในการท่องเที่ยว 
          ทุกองค์กรและภาคดังกล่าวข้างต้นต้องการบุคคลากรเตรียมการด้านการท างานและ
สร้างกิจกรรมและประสบการณ์ที่หลากหลายให้พร้อมส าหรับนักท่องเที่ยว บุคลากรในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่จัดหาประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจะต้องด าเนินการการท างานขององค์กรเป็น
จ านวนมาก การท างานเหล่านี้เกี่ยวข้องนับตั้งแต่งานง่ายๆไปจนถึงงานที่มีความซับซ้อนและมีความ
ต้องการสูง ซึ่งทุกส่วนล้วนมีความส าคัญต่อการจัดหาประสบการณ์ในวันหยุดพักผ่อนที่น่าจดจ าหรือ
ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 

       อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถูกก าหนดลักษณะโดยงานบริการที่ต้องติดต่อกับ
นักท่องเที่ยวโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ที่จะต้องด าเนินการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ภาคธุรกิจด้านที่พักต้องการพนักงานสัมภาระ พนักงานที่เคาน์เตอร์ และพนักงาน
ท าความสะอาดห้อง ภาคธุรกิจด้านอาหารต้องการพ่อครัว พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์  และ
พนักงานท าความสะอาดครัว ภาคธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวต้องการผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือภาคธุรกิจความบันเทิง การจัดงาน และการขนส่ง ภาคธุรกิจด้านการผจญภัย
และกิจกรรมกลางแจ้งต้องการมัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ ภาคธุรกิจการค้าและการบริการด้านการ
ท่องเที่ยวจะต้องมีบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการวางแผนการท่องเที่ยวและการ
ตอบสนองคามต้องการของนักท่องเที่ยวด้านข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือผ่านประสบการณ์การ
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ท่องเที่ยว สิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ คือ การท างานในหลายๆหน้าที่ที่ได้กล่าวข้างต้นต้องการบุคคล
กรเป็นจ านวนมากที่ผ่านการฝึกเพ่ือท างานในหน้าเฉพาะต่างๆในลักษณะที่มีประสิทธิภาพและเป็น
มิตร  

       ที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่ส่วนหน้าของการท่องเที่ยว เบื้องหลังของส่วนหน้านี้มีต าแหน่ง
งานจ านวนมากที่น่าดึงดูดใจสูงที่ต้องการทักษะทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนและ/หรือการฝึกอบรม
การบริหารจัดการ ต าแหน่งงานเหล่านี้เป็นต าแหน่งที่น่าสนใจที่แตกต่างกันสองทาง ทางแรกให้ความ
ท้าทายเท่ากับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทางที่สองธรรมชาติของการท่องเที่ยว หมายถึง หลายๆงานเหล่านี้
เป็นงานที่มุ่งไปยังความสนใจลักษณะทางกายภาพและท่ามกลางบุคคลที่ชอบมองบุคคลอ่ืนมีความสุข
กับชีวิต  
 

2.11 แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism 
Development) 
 
 เพ่ือให้ทราบถึงหลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สิ่งส าคัญ
ประการแรก คือ การให้ค าจ ากัดความของค าว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” แม้จะมีการยอมรับอย่าง
กว้างขวางว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนยังคงขาดฉันทามติที่แท้จริงเกี่ยวกับค าค านี้ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มีความหมายที่แตกต่างกันต่อบุคคลที่แตกต่างกันและสามารถน าไปใช้ได้ในหลายบริบทซึ่งรวมถึงการ
ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามความหมายโดยทั่วไปแต่มีความครอบคลุมที่สุดเป็นการให้ ค าจ ากัดความโดย 
Bruntdland Report ว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่น
ปัจจุบันที่ไม่รวมเอาศักยภาพส าหรับคนรุ่นต่อไปในการตอบสนองความต้องการของพวกเขา”  

2.11.1 เป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
         เป้าหมายหลักของการสร้างกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ถูกจ ากัดความว่า
เป็นการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวด้วยหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายจะบรรลุผลได้โดย
วัตถุประสงค์ต่างๆท่ีเจาะจง ได้แก่ 

2.9.1.1 การประสานงานของทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจในการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

2.9.1.2 รายการสินค้าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ 
2.9.1.3 การพิจารณาถึงความสนใจของชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมในการสร้าง

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการตลาด 
2.9.1.4 การประเมินการรับรู้ทางการตลาดและผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อที่มีศักยภาพ 
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2.9.1.5 การพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกรอบแนวคิดกิจกรรมแผนการตลาด
ส าหรับช่วงเวลาของกลยุทธ์ 

2.9.1.6 การพัฒนาตราสินค้าทั่วไปของพ้ืนที่ 
2.9.1.7 การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินการด้าน  

กลยุทธ์ (Beata & Dawid, 2009 อ้างถึงใน Niedziółka, 2012: 161)  
นอกจากนี้การก าหนดเป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างยืนทั้ง 7 ข้อแล้ว การท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนนั้นได้ถูกพิจารณาใน 3 บริบท ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม-วัฒนธรรม ซึ่งจ าเป็นที่
จะต้องแบ่งเป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนออกเป็น 3 มุมมอง (Beata & Dawid, 2009 อ้าง
ถึงใน Niedziółka, 2012: 161-162) ได้แก่ 

2.11.2 มุมมองทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
2.11.2.1 ความสามารถในการท าก าไรทางเศรษฐกิจ  

สร้างความม่ันใจในศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคและ
ธุรกิจเพ่ือให้ด ารงอยู่ได้ในระยะยาว 

2.11.2.2 ความอยู่ดีกินดีในท้องถิ่น 
การเพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวแก่ชุมชนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในพื้นที่  
 

2.11.2.3 คุณภาพด้านการจ้างงาน 
การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน

ท้องถิ่น ประกอบด้วย ค่าจ้าง สภาพแวดล้อมการท างาน และโอกาสการจ้างงานที่ปราศจากการ
แบ่งแยก 

2.11.2.4 ความเท่าเทียมกันทางสังคม 
รับรองการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมที่

ได้มาจากการท่องเที่ยว  
2.11.3 มุมมองทางสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

2.11.3.1 ความสมบูรณ์ทางกายภาพ 
บ ารุงรักษาและสร้างคุณภาพของภูมิทัศน์ ทั้งในพ้ืนที่เมืองและชนบทและ

ป้องกันการเกิดมลพิษทางนิเวศวิทยาและการมองเห็น 
2.11.3.2 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส่งเสริมและปกป้องสิ่ งแวดล้อม สิ่ งมีชีวิตตามธรรมชาติและสัตว์ป่ า 
เช่นเดียวกับลดผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
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2.11.3.3 การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว 
2.11.3.4 ท าความสะอาดสิ่งแวดล้อม 

ลดมลพิษทางน้ า อากาศ และดิน และลดการสร้างขยะโดยนักท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว  

2.11.4 มุมมองทางสังคม-วัฒนธรรมของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2.11.4.1 สวัสดิการของชุมชน 

สร้างสวัสดิการของชุมชน ประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐานในสังคม การเข้าถึง
ทรัพยากร คุณภาพของสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการก่อกวนทางสังคมและการตักตวงผลประโยชน์
จากทรัพยากรต่างๆ 

2.11.4.2 ความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม 
บ ารุงรักษาและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี และ

ลักษณะพิเศษของชุมชนเจ้าบ้าน 
2.11.4.3 การตอบสนองความคาดหวังของนักท่องเที่ยว 

ให้ความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ เพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 

2.11.4.4 การควบคุมของท้องถิ่น 
ผู้มีอ านาจในการวางแผนและการตัดสินใจในการจัดการด้านการท่องเที่ยวคือ 

ชุมชนท้องถิ่น  
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนอกจากจะต้องให้ความส าคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 

วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจแล้ว ควรจะต้องค านึงถึงความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ท่องเที่ยว (Tourism stakeholder) ทุกภาคส่วน ซึ่ง UNWTO ได้สนับสนุนความจริงที่ว่าการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเจ้าบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญของการด าเนินการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (United 
Nations Environment Programme & World Tourism Organization, 2005: 11) และจะต้อง
สามารถรักษาความพึงพอใจสูงสุดของนักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งส าคัญที่จะต้องมีในการด าเนินการและการ
วางแผนอย่างต่อเนื่อง คือ เครื่องมือดัชนีที่ใช้วัดประสิทธิภาพต่อผลกระทบของการด าเนินการในส่วน
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขไปในทิศทางที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
ในอนาคต  
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นอกจากการก าหนดเป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่กล่าวมาในข้างต้น ยังมีปัจจัย
ส าคัญ 5 ประการ ในการน ามาพิจารณาเพ่ือการก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ประกอบด้วย  

1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ เกิด
ขึ้นมาเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสืบทอดต่อกันมา เช่น ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์  

2) นักท่องเที่ยว เป็นกลุ่มคนที่มีความส าคัญต่อการท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภค
ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีความต้องการ (Demand) ที่ท าให้คนในแหล่งท่องเที่ยวและกลุ่มนักธุรกิจ
ท่องเที่ยวต้องตอบสนองความต้องการเหล่านั้นซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการท่องเที่ยว
และก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุนี้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจึงจ าเป็นต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

3) กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจให้ความส าคัญกับธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่าง
มากและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวจนอาจละเลยผลกระทบเชิงลบลบที่อาจจะเกิดขึ้น หากต้องการให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กลุ่มธุรกิจนี้จะต้องค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและเป็น
ตัวกลางที่จะช่วยกลั่นกรองคุณภาพของนักท่องเที่ยว  

4) ชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวมีบทบาทเป็นทั้งผู้ผลิตทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น วิถี
ชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีของคนในชุมชน ขณะเดียวกันในชุมชนเองมีบทบาทเป็นผู้ดูแลทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาคนในแหล่งท่องเที่ยวมักเป็นฝ่ายตั้งรับการท่องเที่ยวที่เข้ามา โดยคนใน
แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะมองเห็นผลประโยชน์ในเชิงรายได้แต่อาจไม่ตระหนักและคาดการณ์ถึง
ผลกระทบที่เกิดตามมา นอกจากการตั้งรับกับทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว คนในชุมชนที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวกลับไม่ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างยุติธรรม หรืออาจกล่าวได้ว่าคนในชุมชนได้
ประโยชน์เพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนจึงให้ความส าคัญกับเรื่องการกระจายผลประโยชน์ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน ความ
รักท้องถิ่นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งอยู่ในหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตและทรัพยากร
ของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ท าให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับ
ทรัพยากรของตนเองซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่คนในชุมชนจะต้องมีสิทธิเลือกได้ว่าต้องการให้ 
ทรัพยากรของตนเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือไม่และควรมีรูปแบบเช่นไร  

5) นักวิชาการและสถาบันการศึกษา ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน (Facilitator) ที่ช่วยน าความรู้ในทางวิชาการหรือภูมิปัญญาสากลมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
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เพ่ือยกระดับและอธิบายองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เรียกว่า ภูมิปัญญาให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นสากลได้และ
ยิ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวได้รับการศึกษาค้นคว้ามากเท่าใด คนในชุมชน นักท่องเที่ยว และกลุ่มธุรกิจ
การท่องเที่ยวก็จะเห็นคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวมากเท่านั้น นอกจากบทบาทการเป็นผู้ศึกษา
ค้นคว้าแล้วนักวิชาการอาจเข้าไปมีบทบาทในการเป็นวิทยากรช่วยประสานงานและอ านวยให้เกิดการ
พูดคุยกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว อันจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) หมายถึงการพัฒนา การ
ท่องเที่ยวที่มุ่งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไป ในขณะเดียวกันก็ให้ชุมชน 
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน  

2.11.5 หลักการจัดการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนนั้น จึงประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญอยู่ 10 
ประการ (Tourism Concern, 1992 อ้างถึงใน Fennell, 1999: 12) ได้แก ่ 

2.11.5.1 อนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี  (Using Resource Sustainable) 
หมายถึง ต้องมีวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ทั้งมรดกทางธรรมชาติ
และมรดกทางวัฒนธรรมอย่างพอเพียง โดยการค านึงถึงต้นทุนที่มคีุณค่าในด้านคุณภาพของธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากร
ประกอบด้วย  

1) การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง การรู้วิธีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า โดยการปรับปรุง ท านุบ ารุง หรือการด ารงรักษาคุณภาพของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ได้
นาน และเสริมสร้างหรือเพ่ิมพูนทรัพยากรนั้นให้มีมากเพียงพอต่อการใช้เพ่ือการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม  

2) การปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรนั้น ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม
ไว้ให้มากที่สุด และก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอันเป็นผลเสียน้อยที่สุด โดยการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ประยุกต์กับเทคโนโลยีแบบใหม่ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอย่างเหมาะสมจะสามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างยาวนาน  

2.11.5.2 ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นและการลดของเสีย 
(Reducing Overconsumption and Waste) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวต้อง
ร่วมกันวางแผนการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอ่ืนที่มี
คุณสมบัติและมีคุณภาพเหมือนกันใช้ทดแทนกันได้เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรที่หายาก และหลีกเลี่ยง
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ถูกท าลาย ส่วนการลดของเสีย เช่น ขยะปฏิกูลต้องหาวิธีการ
จัดการโดยการแยกประเภทขยะ ขยะแห้งอาจน าระบบการหมุนเวียนการใช้การใช้ซ้ าและการแปรรูป
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กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse Renew Recycle) ขยะเปียกอาจน าไปท าปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักปุ๋ย
จุลินทรีย์ได ้ 

2.11.5.3 รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม 
(Maintain Diversity) ต้องวางแผนขยายรากฐานการท่องเที่ยว โดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความ
หลากหลายเพ่ิมขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดยการเพ่ิมคุณค่าและมาตรฐานการบริการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการ
ท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้นนานขึ้นหรือกลับไปเที่ยวซ้ าอีก  

2.11.5.4 ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating Tourism into Planning) 
ต้องมีการประสานงานด้านแผนการพัฒนาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนา
ของกระทรวง ทบวงกรม ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพื่อให้การพัฒนาการท างานในสถานที่ท่องเที่ยวเดียวกัน
มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน  

2.11.5.5 การสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Supporting Local Economy) ต้อง
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดย เฟ้นหาความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่นน า ไป
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวให้
มากขึ้นเป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ประชากรที่ประกอบการในท้องถิ่น และยังต้องพิจารณาถึง
ผลเสีย/คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการท าลายสิ่งแวดล้อม  

2.11.5.6 การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น 
(Involving Local Communities) ต้องร่วมท างานกับท้องถิ่นแบบวิธีการมีส่วนร่วม (Participation 
Approach) โดยเข้าร่วมในลักษณะหน่วยงานร่วมจัด เช่น เป็นหน่วยงานร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ เป็นหน่วยงานร่วมทีว่ิเคราะห์หรือร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมการขาย
การท่องเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังต้องประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและปรับปรุงคุณภาพด้านประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว 

2.11.5.7 มีการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Consulting Stakeholders and 
the Public) ต้องมีการประสานงานกับประชาคมในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้กระกอบ
การ ท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ ร่วมประชุม
หารือ ทั้งด้านการเพ่ิมศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบของการท่องเที่ยว การ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการตลาด โดยจัดการประชุมกันอย่าง
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สม่ าเสมอเพ่ือร่วมปฏิบัติการให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน เป็นการลดข้อขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่
ต่างกัน  

2.11.5.8 การพัฒนาบุคลากร (Training Staff) ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้
การฝึกอบรม การส่งเจ้าหน้าที่ดูงานอย่างสม่ า เสมอให้มีความรู้มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐาน
การบริการการท่องเที่ยว  

2.11.5.9 การตลาดของการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Marketing Tourism 
Responsibly) ต้องร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ข่าวสารการบริการ
การขาย และข้อมูลด้านความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความเคารพต่อธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น ให้พร้อมและเพียงพอต่อการเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยว อาจ
จัดท าในรูปสื่อทัศนูปกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือการท่องเที่ยว คู่มือการตลาดการท่องเที่ยวในรูป
เอกสาร แผ่นพับ หนังสือคู่มือ วีดีโอ แผ่นซีดีรอม เป็นต้น   อีกทั้งยกระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว 

2.11.5.10 ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย (Undertaking Research) เป็นวิธีการ
ที่มีความจ าเป็นต่อการแก้ปัญหาและเพ่ิมคุณค่าและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยจะต้องมีการ
ประเมินผล มีการตรวจสอบผลกระทบและการศึกษาวิจัยอย่างสม่ าเสมอ โดยการสอบถามผู้ใช้บริการ
โดยตรง การสอบถามความเห็นด้วยแบบสอบถามหรือการวิจัยตลาดการท่องเที่ยว เพ่ือให้ทราบผล
ของการบริการ แล้วน ามาปรับปรุงและแก้ไขการจัดการการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความ
ประทับใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  
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2.12 แนวคิดการมีส่วนรว่มของชุมชน (Community Participation)  
 
2.12.1 ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วมชองชุมชน 
          ค าจ ากัดความหนึ่งของการมีส่วนร่วมที่ได้ถูกพัฒนาโดย United Nations ซึ่งได้ถูก

คิดขึ้นโดยกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือหารือเกี่ยวกับระดับการด าเนินการของชุมชนใน

การวางแผนประชากร พวกเขาได้นิยามการมีส่วนร่วมว่าเป็น “การสร้างโอกาสเพ่ือให้สมาชิกทั้งหมด

ของชุมชนและสังคมที่ใหญ่ขึ้นที่จะน าไปสู่และมีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาและเพ่ือแบ่งปันออย่าง

เท่ า เที ยมกั น ในผลลั พ ธ์ ของการ พั ฒ นา ”  (Midgley, 1986: 24) ค าจ ากั ด ความของ The 

International Planned Parenthood Federation (International Planned Parenthood 

Federation, 2000 อ้างถึงใน Mak, 2011: 21) คือ  

...ขั้นตอนการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพในตัวบุคคลและหุ้นส่วนกับผู้ที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือพวกเขา ด้านการระบุปัญหาและความต้องการและความรับผิดชอบในตัวเอง
เพ่ิมขึ้นในการวางแผน จัดการ ควบคุม และประเมินการกระท าของกลุ่มที่ได้รับการพิสูจน์
แล้วว่าเป็นสิ่งจ าเป็น 

การมีส่วนร่วมมีความหมายในเชิงบวกเสมอ (ซึ่งมีเป้าหมายที่จะ) ให้พลเมืองออก
เสียงโดยตรงในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อพวกเขา” (Midgley, 1986: 24) อีกทางเลือกหนึ่งของค าว่า 
การมีส่วนร่วม หมายถึง ความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจของประชาชน (Baum, 2001: 1840) ดังนั้น 
การมีส่วนร่วมนั้นอ้างถึง “แง่ของการควบคุม” (Hirsch, 1990) ความต้องการด้านการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคมอย่างลึกซึ้งและการจัดสรรปันส่วนใหม่ของ “อ านาจ” (Midgley, 1986) ซึ่งเป็น
สองทางหรือมากกว่าสองทาง การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การด าเนินการ และการได้รับ
ผลประโยชน์ (Phrapokklao, 2002) บริบทนี้ ค าว่า “การเกี่ยวข้อง” “หุ้นส่วน” และ “การควบคุม” 
มักใช้ในพ้ืนทีข่องการมีส่วนร่วม แม้ว่าอาจมีความแตกต่างบางอย่างในแนวคิดที่อ้างอิง 

ในบริบทของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นเป็นที่กล่าวถึงกันมาก แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เน้นให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต้องเป็นการขับเคลื่อนโดยชุมชนอย่างแท้จริงในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้การท่องเที่ยวเกิดการเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปในทิศทางที่ชุมชนพึงพอใจ (พิมพ์ระวี โรจน์รุ่ง
สัตย์, 2553: 33-34)  
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ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
Cohen และ Uphoff ได้จ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ (ถวิลวดี บุรีกุล, 

2548: 2) ได้แก่ 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้น

เริ่ม ขั้นตัดสินใจ ขัน้ด าเนินการตัดสินใจ และข้ึนตัดสินใจปฏิบัติการ 
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation)  ประกอบด้วย การ

สนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร  และการประสานงานขอความร่วมมือ 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ส่วน

บุคคล ผลประโยชน์ทางสังคม และผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือทางด้านวัตถุ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการ

ปฏิบัติการและการตัดสินใจ 

 
ภาพที่ 2.6 การมีส่วนร่วมที่ส าคัญ 
แหล่งที่มา: Cohen & Uphoff, 1980 อ้างถึงใน Jakariya, 2000 
 

เช่นเดียวกับ (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552: 94) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้นเป็นเทคนิคที่ส าคัญในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการสร้างการ
ยอมรับและยึดมั่นในหลักการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ต้อง
ร่วมกันสร้างกลไกที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพ่ือก่อให้เกิดความส าเร็จ
ในการจัดการการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยวที่จะ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประกอบด้วย 

1) ร่วมกันวางแผน โดยร่วมกันคิดวางแผนการจัดเตรียมความพร้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกในชุมชน ร่วมประชุม เสนอแนะและให้ความเห็นต่อแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกัน
บริหารจัดการและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ร่วมก าหนดกฎระเบียบต่างๆอย่างได้มาตรฐานและร่วม
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 
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2) ร่วมปฏิบัติตามแผน ประชาชนในท้องถิ่นต้องถิ่นต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่วางไว้
ตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนที่วางไว้ 

3) ร่วมกันใช้ประโยชน์ ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ด้วยความตระหนักและหวงแหน จึงต้องแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและ
ทั่วถึง เพ่ือสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของ อันจะกระตุ้นให้กิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด าเนิน
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

4) ร่วมติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นการตรวจสอบและควบคุมให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้หากพบปัญหาหรืออุปสรรคก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ซึ่งขั้นตอนนี้อาจ
พบบทเรียนหรือวิธีการใหม่ๆที่เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไปได้ 

5) ร่วมบ ารุงรักษา เมื่อมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยง จะต้อง
ร่วมกันบ ารุงรักษา เพ่ือให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถรองรับนักท่องเที่ยว  และเป็นสิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวต่อไป  
   “การมีส่วนร่วมที่แท้จริง” เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสามอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมโดยสมัครใจและประชาธิปไตยของผู้คนที่เป็นสิ่งจ าเป็นโดยการมีส่วนร่วม องค์ประกอบสาม
องค์ประกอบ คือ “(ก) น ามาซึ่งการพยายามการพัฒนา (ข) แบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันในผลประโยชน์
ที่ได้ (ค) การตัดสินใจในส่วนของการตั้งเป้าหมาย การก าหนดนโยบาย และการวางแผนและการ
ด าเนินโครงการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม” (Midgley, 1986) ในการปฏิบัติบางอย่าง “การมี
ส่วนร่วมแบบหลอก (Pseudo-participation)” ได้อ้างถึงการมีส่วนร่วมที่ไม่ต้องการสามองค์ประกอบ
ทั้งหมดหรือการจ ากัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินการหรือการให้สัตยาบันของการตัดสินได้
ถูกด าเนินการแล้วโดยหน่วยงานภายนอก (Deshler & Sock, 1989; Midgley, 1986)  

แนวคิดของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาได้มีการอภิปรายและส่งเสริมใน
ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งได้มีการเน้นย้ าโดย The World Commission on Environment 
and Development (WCED) (เป็นที่รู้จักกันดี Brundtland Commission) ใน “Our Common 
Future” ว่า 

การรับรู้สิทธิ์แบบดั้งเดิมจะต้องเข้ากันได้กับการวัดเพ่ือปกป้องสถาบันการศึกษาท้องถิ่นที่
บังคับใช้ความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร และการรับรู้นี้ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นมีเสียงชี้ขาด
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ของพวกเขา  (World Commission on 
Environment and Development, 1987)  

และแนวคิดนี้ยังถูกพบใน Agenda 21 ซึ่งระบุว่า “หนึ่งในสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับ
การบรรลุผลส าเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางใน
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กระบวนการตั ดสิ น ใจ” (United Nations Conference on Environment & Development, 
1992)  
 

2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

2.13.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  เกวลิน หนูสุทธิ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในหมู่บ้านแม่กลางหลวง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
การศึกษา 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันของหมู่บ้านแม่กลางหลวง ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวของครัวเรือนในหมู่บ้านแม่กลางหลวง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหมู่บ้านแม่กลางหลวง 
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ในเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับรับรู้ผลกระทบจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในหมู่บ้านแม่กลางหลวง พบว่า มีตัว
แปร 4 ตัว ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเที่ยว คือ ความคาดหวัง
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งตัวแปรทั้งสี่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง  
   พิรานันท์ จันทาพูน (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมจาก
การท่องเที่ยวโดยชุมชนตามการรับรู้ของครัวเรือนบ้านแม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาดังนี้ 1) ศึกษาสภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่สา
ใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2) ศึกษาการรับรู้ผลกระทบด้านสังคมและ
วัฒนธรรมของครัวเรือน และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้าน
สังคมและวัฒนธรรมของครัวเรือน และ 3) เสนอแนะแนวทางในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ในด้านสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรมในระดับปานกลาง ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนกับผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม
การรับรู้ของบ้านแม่สาใหม่ พบว่า อาชีพและระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับผลกระทบโดยอาชีพมีความสัมพันธ์กับผลกระทบด้านสังคม และระยะเวลาที่อยู่อาศัยมี
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ความสัมพันธ์กับผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านสังคมและวัฒนธรรม ไม่สามารถยืนยันความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์กับผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ 
  คล้องขวัญ อดุลย์วิโรจน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการท่องเที่ยวใน
อ าเภอเกาะ สมุย ในความคิดเห็นของประชาชนอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี
วัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานีต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวในอ าเภอเกาะสมุย และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของประชาชนในอ าเภอเกาะสมุยตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในอ าเภอเกาะส
มุยมีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวในอ าเภอเกาะสมุยอยู่ในระดับเชิงบวก โดยส่งผล
กระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีระดับความ
คิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวในอ าเภอเกาะสมุยโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2.13.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

  Almeida-García et al. (2016) ได้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  Residents' perceptions of 
Tourism Development in Benalmadena (Spain) โดยตรวจสอบการรับรู้ของประชาชนด้าน
ผลกระทบของการท่องเที่ยวใน Benalmadena และข้อมูลของประชาชนด้านลักษณะทางสังคม
ประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรลักษณะทางสังคมประชากรศาสตร์ส่งผลอย่างมี
นัยส าคัญต่อการรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยว ได้แก่ การศึกษา สถานที่เกิด และระยะเวลาที่อยู่
อาศัยอธิบายความแปรปรวนอย่างมีนัยส าคัญในทัศนคติทั้งหมด ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่อาศัยใน
พ้ืนทื่ที่ศึกษาน้อยกว่า 5 ปี แสดงทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวมากกว่าผู้ที่อยู่
อาศัยในระยะเวลาอ่ืนๆ 

ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า เพศไม่ส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนด้านผลกระทบ
ของการท่องเที่ยว ในด้านอายุ พบว่า เป็นตัวคาดการณ์ด้านทัศนคติของประชาชนเชิงลบที่มีต่อ
ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นและเป็นตัวคาดการณ์ของการรับรู้เชิงบวกของ
ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น กล่าวคือ ประชาชนที่มีอายุน้อยที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับอายุ 45-64 พบว่ามีการรับรู้เชิงบวกด้านผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น  
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ระดับการศึกษาเป็นตัวคาดการณ์ที่ดีของทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และชีวิตทางสังคมวัฒนธรรม โดยประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยวในเชิงบวกมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า  

ประเภทของงาน (การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ) พบว่า เป็นตัวคาดการณ์การรับรู้ด้าน
ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจและชีวิตทางสังคมวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่
ท างานไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประชาชนที่ท างานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ทางอ้อมมีทัศนคติที่ดีกว่าเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของการท่องเที่ยว ประชาชนท างาน
ในภาคการท่องเที่ยวมีทัศนคติเชิงบวกต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ท างานเกี่ยวข้อง
โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับประชาชนที่ท างานที่สัมพันธ์ทางอ้อมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประชาชนที่
ท างานเก่ียวกับการจ้างงานในการท่องเที่ยวจะมองการจ้างงานในเชิงบวก  

การมีส่วนร่วมทางสังคม พบว่า สามารถอธิบายความแตกต่างทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อผลกระทบของการท่องเที่ยว ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกลุ่มทางสังคมจะมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
การท่องเที่ยวมากกว่าผู้ที่ไมม่ีส่วนร่วม  
   ระยะเวลาที่อยู่อาศัย พบว่า เป็นตัวคาดการณ์ที่ดีด้านทัศนคติเชิงลบที่มีต่อ
ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านสังคม ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าประชาชนที่อาศัยอยู่นานกว่ามี
ทัศนคติเชิงลบเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีน้อยกว่า 5 ปีนั้นมีทัศนคติเชิงบวก 
  Nunkoo & So (2016) ได้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  Residents’ Support for Tourism: 
Testing Alter-native Structural Models  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมเดลพ้ืนฐานด้านการ
สนับสนุนของประชาชนและเปรียบเทียบกับโมเดลอ่ืนๆอีก 4 โมเดล แต่ละโมเดลมีเงื่อนไขของรูปแบบ
พ้ืนฐานและความสัมพันธ์เพ่ิมเติมที่สะท้อนถึงทฤษฎีทางเลือกที่เป็นไปได้ โมเดลต่างๆนี้ได้ถูกทดสอบ
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บจากประชาชนในภูมิภาค Niagara ของแคนนาดา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ใน
โมเดลที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การสนับสนุนของประชาชนเพ่ือการท่องเที่ยวได้รับอิทธิพล
จากการรับรู้ผลกระทบเชิงบวก อ านาจของประชาชนและความไว้วางใจในภาครัฐ ผลประโยชน์ส่วน
บุคคลจากการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนด้านผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการ
ท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ 

การรับรู้ของประชาชนด้านผลกระทบเชิงบวกของการท่องเที่ยวถูกพบว่า เป็นตัว
คาดการณ์การสนับสนุนของประชาชน  
   ผลประโยชน์ส่วนบุคคลจากการท่องเที่ยวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ผลกระทบเชิง
บวกแต่มีความสัมพันธ์แบบผกผันต่อการรับรู้ผลกระทบเชิงลบ ข้อสนับสนุนความสัมพันธ์นี้สอดคล้อง
กับทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวนั้นอยู่
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บนพ้ืนฐานของการแลกเปลี่ยนสิ่งมีค่าบางอย่างจากการท่องเที่ยว สิ่งที่มีค่านั้นประกอบด้วย 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชน ที่ได้มาจากการพัฒนาการท่องเที่ยว  
  Pavlic et al. (2015) ได้ศึกษาเรื่อง The Social Impacts of Tourism on Local 
Community’s Quality of Life โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมเดลด้านทัศนคติของประชาชน การ
ตรวจสอบไม่เพียงแค่ตรวจสอบการรับรู้ด้านผลกระทบทางสังคมของการท่องเที่ยว แต่ยังตรวจสอบ
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านผลประโยชน์ส่วนบุคคลจากการพัฒนาการท่องเที่ยว การมี
ส่วนร่วมของชุมชน ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบ คุณภาพชีวิต และการสนับสนุนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ทั้งผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่ได้จากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
บวกของการท่องเที่ยวและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว แม้ว่า
ผลกระทบทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการท่องเที่ยวได้ถูกพิจารณาว่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
และการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่ผลกระทบจากผลกระทบทางสังคมเชิงบวกนั้นมี
มากกว่าผลกระทบเชิงลบ 

การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีผลประโยชน์ส่วนบุคคลจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยวนั้นมีแนวโน้มที่จะรับรู้
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวมากกว่า นอกจากนี้ประชาชนที่มี
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลจากการพัฒนาการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะรับรู้คุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวในด้านการวางแผนและการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งผลกระทบทางสังคมเชิง
บวกและเชิงลบที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่มีคุณภาพชีวิตแต่ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกนั้นส่งผลมากกว่า  

Vargas-Sanchez et al. (2015) ได้ศึกษาเรื่อง Residents' attitude and Level 
of Destination Development: An International Comparison โด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ ง
การศึกษาในครั้งนี้ คือ เพ่ือบูรณาการวิธีการทางทฤษฎีต่างๆในโมเดลการอธิบายที่ครอบคลุมมากขึ้น 
และในขณะเดียวกันเพ่ือทดสอบอิทธิพลของขั้นของการพัฒนาในวงจรชีวิต และเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว การศึกษาเชิงเปรียบเทียบได้ถูกน ามาใช้ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว 2 แห่ง คือ 
Algarve ในโปรตุเกส และ Huelva ในสเปน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีต าแหน่งระดับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างอย่างชัดเจน  

ความสนใจของผู้ศึกษามุ่งเน้นด้านความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่เกิดขึ้นในผล
การศึกษาของการวิเคราะห์หลายกลุ่ม (Multigroup analysis) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวและการรับรู้ผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญเป็นอย่าง
มากใน Algarve กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทั้งสองกรณีศึกษาได้รับการยืนยันว่ามีการรับรู้เชิงบวกเกี่ยวกับ
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นักท่องเที่ยวน้อยลง ความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าคือ การรับรู้ผลกระทบเชิงลบของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว แต่ความสัมพันธ์เชิงลบนี้เห็นได้ชัดเจนกว่าใน Algarve ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในขั้น 
stagnation มากกว่า กรณีศึกษาของ Huelva ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งไปสู่ขั้น consolidation 
ดังนั้น ดูเหมือนว่าปรากฏการณ์นี้มีความรุนแรงมากขึ้นในเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่เติบโตเต็มที่
หรืออ่ิมตัว 

การวิเคราะห์หลายกลุ่มเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างระดับของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการรับรู้ผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยวนั้นมีนัยส าคัญมากขึ้นใน Huelva นั่นคือ ใน
ทั้งสองสถานการณ์นั้นเป็นเรื่องจริงที่ว่า การรับรู้ระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น จะยิ่งรู้สึกถึง
ผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ความจริงที่ว่าความสัมพันธ์เชิงบวกนี้ เห็นได้ชัดมากขึ้น
ในกรณีศึกษาของ Huelva ที่สามารถอธิบายได้โดยลักษณะที่ไม่เหมือนกันของเทศบาล 15 แห่ง ที่
รวมอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งที่ผสมผสานและแผนดินใหญ่ ซึ่งมีการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวน้อย  
   ประการที่สองได้รับการยืนยันว่า การรับรู้ผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่ได้จากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและการรับรู้ผลกระทบเชิงบวกนั้นเป็นสองโครงสร้างที่ส่งผลต่อทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่ได้จากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเป็นผลกระทบที่ดีที่สุดในกรณีศึกษา Huelva และการรับรู้ผลกระทบเชิงบวกใน Algarve 
ปรากฏการณ์นี้ยังสัมพันธ์กับขั้นพัฒนาที่แตกต่างกัน ผลกระทบ เชิงบวกนั้นเห็นชัดน้อยลงใน
ความสัมพันธ์ที่แหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่าง Huelva ที่ที่การพัฒนาการท่องเที่ยวยังคงห่างไกลจากระดับ
ของ Algarve ดังนั้นดูเหมือนมีความสมเหตุสมผลว่า ในสถานที่แรก ตัวขับเคลื่อนหลักของทัศนคติเชิง
บวกคือการรับรู้ผลประโยชน์ส่วนบุคคล เนื่องจากการรับรู้ด้านผลกระทบเชิงบวกในชุมชนยังคงไม่เป็น
ที่รู้จักเหมือนใน Algarve ที่ที่การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หลักของพ้ืนที่ ซึ่งยังคงไม่เกิดขึ้นใน 
Huelva 
   Rasoolimanesh et al. (2015) ได้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  A Revised Framework of 
Social Exchange Theory to Investigate the Factors Influencing Residents' Perceptions 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพ่ือตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชน
และการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผลกระทบด้านผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและการมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนและการจัดการด้านการรับรู้ของ
ประชาชน ความผูกพันกับชุมชน ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม และอายุนั้นส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชน 
ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ของประชาชนส่งผลอย่างมากต่อการสนับสนุนการ
พัฒนาการท่องเที่ยว  
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คณะผู้วิจัยได้พยายามที่จะตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เชิงบวกและเชิงลบ
ของประชาชนในความสัมพันธ์ต่อการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบทมรดกโลกของ
มาเลเซีย ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ความผูกพันกับชุมชนส่งผลต่อการรับรู้เชิงบวกและเชิงลบของ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ความผูกพันชุมชนส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้เชิงบวก ขณะที่ส่งผลเชิงลบต่อ
การรับรู้เชิงลบ  

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่งผลเชิงบวกและมีนัยส าคัญสูงสุดต่อการรับรู้เชิงบวก
ของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางสูงสุดในโมเดล ดั งนั้น 
ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วย
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและมีการรับรู้เชิงบวกอย่างมาก ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่งผล
เชิงบวกต่อการรับรู้เชิงลบของประชาชนแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น
ปรับปรุงการรับรู้เชิงบวกของประชาชน ผลกระทบเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวยังคงเป็นความ
กังวลที่ส าคัญของประชาชน แม้ว่าประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ได้ท าให้พวก
เขาเมินเฉยต่อผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยนี้ได้คาดหวังว่าผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจส่งผลเชิงลบต่อการรับรู้เชิงลบของประชาชน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่าค่อนข้างตรงกันข้ามกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้เชิงบวก ยังมีมาตรวัดอีก
สองตัวของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งต่อการรับรู้เชิงบวกและเชิงลบของประชาชน ระดับของรายได้และ
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลการศึกษากล่าวถึงทั้งสองมาตรวัดส่งผล
เชิงบวกต่อการรับรู้เชิงลบของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้จากนอกอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว เพราะร้อยละ 39.8 ของประชาชนนั้นท างานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงท าให้
พวกเขาไม่มีเพลิดเพลินกับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวและมีแนวโน้มที่จะกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ
เชิงลบของการท่องเที่ยว 
   การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการและการตัดสินใจส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้เชิง
บวกและเชิงลบของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวใน Lenggong ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่า การมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนและการจัดการในระดับที่ส่งท าให้การรับรู้ของประชาชนด้าน
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่สูงด้วย อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมส่งผลต่อการรับรู้เชิง
ลบที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นมากกว่าการส่งต่อการรับรู้เชิงบวก ประชาชนที่มีส่วนร่วมใน
กระบวนใดๆมีความตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวมากกว่าจึงท า
ให้ความกังวลของพวกเขานั้นมีมากขึ้น การศึกษานี้ได้ด าเนินการศึกษาในพ้ืนที่ชนบทที่ที่กระบวนการ
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นอยู่ในช่วงแรกเริ่มและประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พวกเขาจึงขาดการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงท าให้
เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของการพัฒนาการท่องเที่ยว 

คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบตัวแปร 3 ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
และระดับการศึกษา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประชาชนเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะพิจารณาเกี่ยวกับ
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาการท่องเที่ยวมากกว่าเพศชาย ในด้านอายุส่งผลเชิงลบ
และมีนัยส าคัญต่อการรับรู้เชิงลบ ประชาชนที่มีอายุสูงขึ้นมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของ
การท่องเที่ยวน้อยลง ขณะที่ประชาชนที่มีอายุน้อยกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของการ
ท่องเที่ยวมากกว่า นอกจากนี้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกและมีนัยส าคัญ
ระหว่างระดับการศึกษาและการรับรู้เชิงลบของประชาชน ประชาชนที่มีการศึกษาในระดับสูงมีความ
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยว ขณะที่ประชาชนทีมีการศึกษาต่ ากว่าไม่มีการรับรู้
ผลกระทบของการท่องเที่ยวในเชิงลบ  

ในเรื่องการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประชาชน พบว่าการรับรู้เชิงบวก
ของประชาชนส่งผลเชิงบวกต่อการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ และการรับรู้
เชิงลบส่งผลเชิงลบต่อการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ ประชาชนที่มีการรับรู้
เชิงบวกมีความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวและโปรแกรมการอนุรักษ์ในพ้ืนที่
มรดกโลก Lenggong พวกเขาเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตรงกันข้ามกับ
ประชาชนที่มีการับรู้เชิงลบมากกว่านั้นไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์  
    Rasoolimanesh et al. (2015) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Resident’ Attitude and 
Support for Tourism Development การศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาโมเดลทฤษฎีของการสนับสนุนของ
ประชาชนด้านการท่องเที่ยว และน าเสนอชุดสมมติฐาน โมเดลและสมมติฐานของการศึกษาครั้งนี้ได้
ถูกทดสอบโดยวิธีการแบบจ าลองสมการโครงสร้างจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในเมือง 
Bistoon ประเทศอิหร่าน ในการศึกษาพบว่ามี 6 ปัจจัยที่มีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ผลกระทบของการท่องเที่ยวของประชาชนและการสนับสนุนของประชาชนต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ ทัศนคติแบบ Ecocentric ความผูกพันกับสถานที่  การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ของประชาชน ความกังวลของชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และเอกลักษณ์ทาง
สังคม  

 ในด้านของความผูกพันกับชุมชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความผูกพันกับ
ชุมชนของประชาชนและการรับรู้ด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในด้านของการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ทางสั งคม และ
ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม ขณะที่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับผลเสียทั้งสามด้าน ผล
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การศึกษาครั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างผลเสียของการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 
  Lee (2013) ได้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  Influence Analysis of Community Resident 
Support for Sustainable Tourism Development โดยการศึกษาในครั้ งนี้ มี เป้ าหมายเพ่ื อ
ประเมินการสนับสนุนของประชาชนในชุมชน เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวแปร
แฝง ด้านความผูกพันกับชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน การรับรู้ผลประโยชน์ การรับรู้ผลเสีย และ
การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและข้อมูลองค์ประกอบของประชาชนใน Cigu 
Wetland ซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า  ความผูกพันกับ
ชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อระดับของการสนับสนุนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลประโยชน์ที่รับรู้โดยประชาชนเจ้าบ้านส่งผลต่อความสั มพันธ์
ระหว่างความผูกพันชุมชนและการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและระหว่างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ในการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรผลประโยชน์ที่รับรู้เป็นตัวแปรเชิงบวกด้านการสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับการรับรู้ผลเสียเป็นตัวแปรเชิงลบด้านการสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม การรับรู้ผลได้
และผลเสียเป็นตัวคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ผลได้และผลเสียของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส่งผลต่อ
การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และโมเดลพฤติกรรมของประชาชนเจ้าบ้านสะท้อน
ให้เห็นถึงมุมมองที่เป็นสากลและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
   ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญไม่ถูกพบระหว่างความผูกพันกับชุมชนและการรับรู้
ผลเสีย ดังนั้น ความผูกพันกับชุมชนไม่ได้เป็นตัวคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพของการรับรู้ผลเสียด้าน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงบวกและมีนัยส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การรับรู้ผลประโยชน์ การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้ได้
สนับสนุนวรรณกรรมในการศึกษาในเรื่องนี้โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นท่ามกลางตัวแปร
เหล่านี้ นอกจากนี้ การรับรู้ผลประโยชน์มีบทบาทบางส่วนระหว่างความผูกพันกับชุมชนและการ
สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว ผลการศึกษาครั้งนี้ได้เติมเต็มช่องว่างของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานและชี้ให้เห็นว่ามีผลการศึกษาเช่นเดียวกันกับการศึกษาก่อนหน้านี้
ที่ว่า การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ผลประโยชน์มากกว่าการรับรู้ผลเสีย 
(Dyer et al., 2007) และผู้วิจัยยังได้ระบุว่า บางการศึกษาได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและการรับรู้ผลเสีย ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ได้พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
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ระหว่างตัวแปรทั้งสองนี้ ดังนั้นระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งผลต่อการรับรู้ผลเสียของการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นยังมีความไม่แน่ชัด   
  Long & Kayat (2011) ได้ ศึ กษ า เรื่ อ ง  Residents’ perceptions of Tourism 
Impact and their Support for Tourism Development: The Case Study of Cuc Phuong 
National Park, Ninh Binh province, Vietnam การศึ กษาครั้ งนี้ ได้ ต รวจสอบทั ศนคติ ของ
ประชาชนในอุทยานแห่งชาติ Cuc Phuong ด้านผลกระทบของการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการ
พัฒ นาการท่ องเที่ ยวใน พ้ืนที่ ของพวกเขา นอกจากนี้ การศึกษานี้ ยั งได้ ส ารวจปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ (อายุ เพศ เชื้อชาติ สถานที่ เกิด สถานภาพและระดับการศึกษา รายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน การประกอบอาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย) และอธิบายการรับรู้ของประชาชน
และการสนับสนุนของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับรู้เชิงบวกต่อ
ผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และมี
การสนับสนุนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการรับรู้เหล่านี้แตกต่างกันตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าอายุ และเพศ และการรับรู้ผลกระทบ
ของการท่องเที่ยวเป็นตัวคาดการณ์การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าลักษณะทางสังคมประชากรศาสตร์มีอิทธิพลอย่าง
มีนัยส าคัญต่อการรับรู้ของประชาชนด้านผลกระทบของการท่องเที่ยว การประเมินด้านผลกระทบของ
การท่องเที่ยว และการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว ผลการศึกษานี้ช่วยยืนยันทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมในการอธิบายการรับรู้ของประชาชนด้านการท่องเที่ยวว่ามีตัวคาดการณ์ที่
ประชาชนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวนั้นสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว และยังยืนยัน
ว่าการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นเป็นบริบทเฉพาะ  ลักษณะทางสังคม
ประชากรศาสตร์อ่ืนๆที่พบในการอธิบายการรับรู้ของประชาที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ เชื้อ
ชาติ ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ  

ผลการศึกษาในด้านระดับการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา
สูงขึ้นจะมีการรับรู้เชิงบวกต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น 

 ผลการศึกษาในด้านอาชีพยืนยันผลการศึกษาของ Kayat (2002) ว่า ค าอธิบายที่ให้
ไว้โดยทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมว่า ผลประโยชน์ที่ได้รับมีอิทธิพลต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยว
จ าเป็นที่จะต้องเสริมด้วยค าอธิบายอ่ืนตามที่ตัวแปรอ่ืนๆนั้นมีบทบาทในการสร้างทัศนคติของ
ประชาชน ตามที่พบในการศึกษาในปัจจุบัน ประชาชนที่มีการพ่ึงพาการท่องเที่ยวมองการท่องเที่ยวใน
เชิงบวกมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้พ่ึงพาการท่องเที่ยว 
   ในด้านอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุน้อยกว่ามีการรับรู้เชิงบวกต่อการท่องเที่ยว
มากกว่า และในด้านเพศ สถานที่เกิด ระยะเวลาที่อยู่อาศัยพบว่า มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชน
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ด้านผลกระทบของการท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบของการท่องเที่ยว และการสนับสนุนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีข้อจ ากัด และผลสรุปสุดท้ายของการศึกษานี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่
เชื่อว่าการท่องเที่ยวมีผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 



  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ โดยศึกษาผลกระทบทางสังคมจากทัศนคติของประชาชนที่
อยู่อาศัยในพ้ืนที่ และศึกษาการสนับสนุนของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งหาแนว
ทางการจัดการผลกระทบทางสังคมในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) (รัตนะ บัวสนธ์, 2555: 111) ซึ่งเป็นการใช้เทคนิควิธีการเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ (Quantitative and Qualitative Method as Technique) มาร่วมกันศึกษาหาค าตอบ
ของงานวิจัยในเรื่องเดียวกัน ผู้วิจัยเห็นว่าการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงระดับของผลกระทบที่
ส่งผลต่อประชาชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคม และการ
สนับสนุนของประชาชน (พฤติกรรมเจ้าบ้าน) ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการพิจารเลือกแนว
ทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบ
แผนการวิจัย (Research Designs) ในลักษณะของแบบแผนอธิบายในรูปแบบการเลือกผู้เข้าร่วมการ
วิจัย (Explanatory Design: Participant Selection Model) ดังภาพที ่3.1 และภาพท่ี 3.2 

 

 
ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงแบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแบบเชิงอธิบาย 
แหล่งที่มา : รัตนะ บัวสนธ์, 2555: 110 
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แหล่งที่มา :  รัตนะ บัวสนธ์, 2555: 111 
 
 จากภาพที่ 3.2 แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานในรูปแบบการเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มี
ลักษณะการด าเนินงานวิจัย 2 ระยะ โดยเริ่มต้นการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณก่อน แล้วใช้ผลการวิจัย
เชิงปริมาณที่ได้เพ่ือพิจารณาคัดเลือกประเด็นปัญหาและผู้ให้ข้อมูลส าหรับด าเนินงานวิจัยด้วยวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพต่อไป ซึ่งแบบแผนการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
วิธีการหลัก และให้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการรอง เมื่อได้ผลการวิจัยเชิงปริมาณเช่นไรแล้ว 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณนี้จะถูกน ามาสรุปตีความเสริมผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้การวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดและก าหนดระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยในการศึกษาไว้ดังนี้ 
  

 

เก็บข้อมูลเชิง

ปริมาณ 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูล

เชิงปริมาณ 

 

ผลวิจัยเชิงปริมาณ 

 

เลือกผู้เข้าร่วมการ

วิจัยเชิงคุณภาพ 

 

เก็บข้อมูลเชิง

คุณภาพ 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูล

เชิงคุณภาพ 

 

 

ผลวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

สรุปตีความผลวิจัย

เชิงคุณภาพด้วยผล

เชิงปริมาณ 

ภาพที่ 3.2 แผนภาพแสดงกิจกรรมการวิจัย 
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3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากกรอบแนวคิดการวิจัย ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ (ตัวแปรตาม) คือ ผลที่เกิดจากจิตวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความรู้สึก  อารมณ์ ความเชื่อ ความคิด ความคิดเห็น และความ
เข้าใจ ที่ส่งผลต่อการตอบสนองและการรับรู้ โดยท าการประเมินออกมาในลักษณะของความคิดเห็น 
(เห็นด้วยมากที่สุด ถึง ไม่เห็นด้วยมากที่สุด) ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ การศึกษาทัศนคติของประชาชนดังกล่าวเป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่1) ในส่วนของตัวแปรต้นนั้นผู้วิจัยได้สกัดตัวแปรจาก
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่ได้ท าการทบทวนและระบุไว้ในบทที่ 2 ได้แก่ ทฤษฎีโมเดลความขุ่นเคือง 
(Irridex Model) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) แนวคิดปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อทัศนคติ (ปัจจัยทางสังคม-ประชากร ปัจจัยเชิงพ้ืนที่ และปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ) แนวคิดวงจร
ชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (The Tourism Area Life Cycle: TALC) และแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community Participation) ซึ่งตัวแปรต้นเหล่านี้จะถูกน ามาศึกษาว่าส่งผลต่อตัวแปรตาม
หรือไม่ (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) หลังจากนั้นศึกษาว่าทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นส่งผลต่อการสนับสนุน (แนวคิดทัศนคติ/พฤติกรรมของเจ้าบ้าน 
(Host Attitudinal/Behavioural)) การพัฒนาการท่องเที่ยวหรือไม่ (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) ทั้งนี้
ทฤษฎีโมเดลความขุ่นเคือง (Irridex Model) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange 
Theory) แนวคิดวงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (The Tourism Area Life Cycle: TALC) และทฤษฎี
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) จะถูกน ามาใช้
ประกอบการอธิบายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 และ 3 และในส่วนของแนวทางการจัดการ
ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้แนวคิดการจัดการ
การท่องเที่ยว (Tourism management) แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Tourism Development) และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) 
พิจารณาร่วมกับผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะ (ผลการศึกษาของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 - 3) เพ่ือสร้างแบบสัมภาษณ์ในการหา
แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบนเกาะหลีเป๊ะ (ตอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 และ 4)   
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3.2 สมมติฐานการวิจัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในบทที่ 2 ท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดสมมติฐานที่สอดคล้องกับ
ตัวแปรที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้ 46 สมมติฐาน ดังนี้ 
 
สมมติฐานทางสถิติ : ทดสอบโดยใช้สถิติ T - Test  
สมมติฐานที่ 1  

หญิงชาย0 μμ:H =    เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

หญิงชาย1 μμ:H     เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน  
สมมติฐานที่ 2 

หญิงชาย0 μμ:H =    เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

หญิงชาย1 μμ:H     เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 3 

นท่ีเกิดนอกพ้ืท่ีเกิดในพ้ืน0 :H μμ =    ผู้ที่เกิดในพ้ืนที่และเกิดนอกพ้ืนที่มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
บวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

นท่ีเกิดนอกพ้ืท่ีเกิดในพ้ืน1 :H μμ    ผู้ที่เกิดในพ้ืนที่และเกิดนอกพ้ืนที่มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
บวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 4 

นท่ีเกิดนอกพ้ืท่ีเกิดในพ้ืน0 :H μμ =    ผู้ที่เกิดในพ้ืนที่และเกิดนอกพ้ืนที่มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
ลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

นท่ีเกิดนอกพ้ืท่ีเกิดในพ้ืน1 :H μμ    ผู้ที่เกิดในพ้ืนทีแ่ละเกิดนอกพ้ืนที่มทีัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบ
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน  
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สมมติฐานที่ 5 

H0 : μ 
รู้สึกผูกพันและจะไม่ย้าย

= μ รู้สึกผูกพันแต่ไม่แน่ใจว่าจะย้าย   ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะต่างกันมี

ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

H1 : μ 
รู้สึกผูกพันและจะไม่ย้าย

≠ μ รู้สึกผูกพันแต่ไม่แน่ใจว่าจะย้าย ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะต่างกันมี

ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่าง
กัน 
สมมติฐานที่ 6 

H0 : μ 
รู้สึกผูกพันและจะไม่ย้าย

= μ รู้สึกผูกพันแต่ไม่แน่ใจว่าจะย้าย ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะต่างกันมี

ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน 

H1 : μ 
รู้สึกผูกพันและจะไม่ย้าย

≠ μ รู้สึกผูกพันแต่ไม่แน่ใจว่าจะย้าย ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะต่างกันมี

ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 7 

ความรู้สึกความรู้สึก0 :H μμ =   ผู้ที่มีความรู้สึกต่อนักท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง

บวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ความรู้สึกความรู้สึก1 :H μμ   ผู้ที่มีความรู้สึกต่อนักท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง

บวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 8 

ความรู้สึกความรู้สึก0 :H μμ =  ผู้ที่มีความรู้สึกต่อนักท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง

ลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ความรู้สึกความรู้สึก1 :H μμ   ผู้ที่มีความรู้สึกต่อนักท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง

ลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 9 

ชิกไม่เปน็สมาเปน็สมาชิก0 :H μμ =    ผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
บวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ชิกไม่เปน็สมาเปน็สมาชิก1 :H μμ     ผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
บวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน  
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สมมติฐานที่ 10 

ชิกไม่เปน็สมาเปน็สมาชิก0 :H μμ =    ผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
ลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ชิกไม่เปน็สมาเปน็สมาชิก1 :H μμ    ผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
ลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
 

สมมติฐานทางสถิติ : ทดสอบโดยใช้สถิติ F – Test 

สมมติฐานที่ 11 

543210 :H μμμμμ ====    ผู้ที่มีช่วงอายุต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
บวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

543211 :H μμμμμ    ผู้ที่มีช่วงอายุต่างกันมีทัศนคติท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 12 

543210 :H μμμμμ ====    ผู้ที่มีช่วงอายุต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบ
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

543211 :H μμμμμ     ผู้ที่มีช่วงอายุต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบ
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 13 
H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5   ผู้ที่จบการศึกษาต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
H1 : μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μ4 ≠ μ5   ผู้ที่จบการศึกษาต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 14 
H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5   ผู้ที่จบการศึกษาต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบ
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
H1 : μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μ4 ≠ μ5   ผู้ที่จบการศึกษาต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบ
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน  
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สมมติฐานที่ 15 

3210 :H μμμ ==    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยาต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ     ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยาต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลี เป๊ะโดยรวม
แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 16 

3210 :H μμμ ==    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยาต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ     ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยาต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่าง
กัน 
สมมติฐานที่ 17 

3210 :H μμμ ==    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ     ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม
แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 18 

3210 :H μμμ ==    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ     ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่าง
กัน  
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สมมติฐานที่ 19 

3210 :H μμμ ==   ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงอ่าวประมงหรือหาดซันเซทต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงอ่าวประมงหรือหาดซันเซทต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม
แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 20 

3210 :H μμμ ==   ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงอ่าวประมงหรือหาดซันเซทต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงอ่าวประมงหรือหาดซันเซทต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่าง
กัน 
สมมติฐานที่ 21 

3210 :H μμμ ==   ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงถนนคนเดินต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงถนนคนเดินต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 22 

3210 :H μμμ ==   ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงถนนคนเดินต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงถนนคนเดินต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 23 

543210 :H μμμμμ ====    ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

543211 :H μμμμμ     ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน  
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สมมติฐานที่ 24 

543210 :H μμμμμ ====   ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

543211 :H μμμμμ    ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 25 

H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5 = μ6 = μ7 = μ8   ผู้ที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบ
ทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

H1 : μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μ4 ≠ μ5 ≠ μ6 ≠ μ7 ≠ μ8  ผู้ที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบ
ทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 26 

H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5 = μ6 = μ7 = μ8   ผู้ที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบ
ทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

H1 : μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μ4 ≠ μ5 ≠ μ6 ≠ μ7 ≠ μ8   ผู้ที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบ
ทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 27 

6543210 :H μμμμμμ =====   ผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่บนเกาหลีเป๊ะต่างกันมีทัศนคติ
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

6543211 :H μμμμμμ    ผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่บนเกาหลีเป๊ะต่างกันมีทัศนคติ
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 28 

6543210 :H μμμμμμ =====   ผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่บนเกาหลีเป๊ะต่างกันมีทัศนคติ
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

6543211 :H μμμμμμ    ผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่บนเกาหลีเป๊ะต่างกันมีทัศนคติ
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 29 

43210 :H μμμμ ===    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ     ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 30 

43210 :H μμμμ ===    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ     ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 31 

43210 :H μμμμ ===    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติ
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ     ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติ
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 32 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติ
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ     ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติ
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 33 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม
แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 34 

43210 :H μμμμ ===    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ     ผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่าง
กัน  
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สมมติฐานที่ 35 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม
แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 36 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่าง
กัน 
สมมติฐานที่ 37 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม
แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 38 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวมีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
สมมติฐานทางสถิติ : ทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)  
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สมมติฐานที่ 39  

0β:H0 =  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติสภาพแวดล้อมทางสังคม
ไม่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1   ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติสภาพแวดล้อมทางสังคม
ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
สมมติฐานที่ 40 

0β:H0 =  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติสภาพแวดล้อมทางสังคม
ไม่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1   ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติสภาพแวดล้อมทางสังคม
ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
สมมติฐานที่ 41 

0β:H0 = ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
สมมติฐานที่ 42 

0β:H0 = ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
สมมติฐานที่ 43 

0β:H0 = ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติโอกาส ไม่ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1   ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติโอกาส ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
สมมติฐานที่ 44 

0β:H0 = ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติโอกาส ไม่ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
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0β:H1   ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติโอกาส ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
สมมติฐานที่ 45 

0β:H0 =  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลต่อ
การสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1   ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
สมมติฐานที่ 46 

0β:H0 = ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1   ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
 

3.3 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 
 การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการศึกษาทัศนคติของประชาชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ และการสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 1, 2 และ 
3 

3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         3.3.1.1 ประชากร 
         ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกาะหลี
เป๊ะ กรณีจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะนั้นมีทั้งประชากรที่มีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านที่
อาศัยอยู่จริงจ านวน 1,273 คน เป็นชาย 650 คน และหญิง 623 คน (ผู้วิจัยได้ท าการสอบถามข้อมูล
จากท่ีว่าการอ าเภอเมืองสตูล ซึ่งเป็นจ านวนประชากรล่าสุดที่ท าการส ารวจเมื่อเดือน สิงหาคม 2560) 
และประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดท าการส ารวจและบันทึกอย่างเป็นทางการ 
(จากการสอบถามที่ว่าการอ าเภอเมืองสตูล, องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย, องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล และผู้ใหญ่บ้าน) ดังนั้น ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ไม่ทราบจ านวนประชากร  
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3.3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้จะใช้หลักการก าหนดกลุ่มตัวอย่างใน

กรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร (Infinite Population) ซึ่งมีสูตรการค านวณ ดังนี้ (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2557: 46)  

 

( )( )

2

2

e

ZP1P
n

−
=  

  เมื่อ  n =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
         P =   ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
         e =   ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
         Z =   ระดับความเชื่อม่ันที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ซึ่งที่นิยมใช้กันมี 2 ระดับ ได้แก่ 
        ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% Z มีค่าเท่ากับ 1.96 
        ณ ระดับความเชื่อม่ัน 99% Z มีค่าเท่ากับ 2.58 
 

สูตรการค านวณนี้มีข้อก าหนดว่าค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด
ควรจะต้องไม่ต่ ากว่า 50% จึงจะท าให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือได้  (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2557: 46) การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากร
ทั้งหมด 50% (0.5) ระดับความเชื่อมั่น 95% (1.96) และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม
ตัวอย่างได้ 5% (0.05) โดยแทนค่าในสูตรได้ดังนี้ 

 

.0025

 .50)(1.96)(.50)(1
n

2−
=  

         
.0025

(3.8416) (.50)(.50)
=  

    
.0025

.9604
=  

    16.384=  
 

เมื่อค านวณจากสูตรจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 หรือ 384 ราย  
 3.3.1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  โดย
หน่วยประชากรในแต่ละชั้นภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้
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จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557: 
59)  

ในการแบ่งกลุ่มประชากรผู้วิจัยสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะสาหร่าย และเลขากลุ่มผู้ประกอบการเกาะหลีเป๊ะ เกี่ยวกับลักษณะกลุ่มประชากรใน
พ้ืนที่ซึ่งเป็นจ านวนประชากรโดยประมาณ ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มประชากรจ าแนกตามการประกอบอาชีพ จ านวนประชากรจรงิโดยประมาณ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

พนักงาน  350 90 
เจ้าของธุรกิจ  250 75 
ผู้ประกอบการเรือหางยาว 250 75 
แม่บ้าน 300 90 
อาชีพอื่นๆ 150 54 

รวม 1,250 384 

 
3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         ในการศึกษาเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 
         ส่วนที่  1 ค าชี้ แจง เป็ นการชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการต้องการข้อมูลจาก

แบบสอบถาม โดยการชี้แจงให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจว่าผู้วิจัยต้องการข้อมูลไปท าอะไร การตอบ
แบบสอบถามจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง และมีความส าคัญต่อผู้วิจัยอย่างไร รวมถึงการ
ชี้แจงส่วนประกอบต่างๆของแบบสอบถามว่ามีกี่ตอน และแต่ละตอนกล่าวถึงเรื่องอะไรและมีจ านวน
ข้อค าถามเท่าไหร่ สุดท้ายผู้วิจัยจะต้องชี้แจงให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่าค าตอบของผู้ตอบแบ
สอบถามนั้นจะไม่เกิดผลเสียหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด (ณรงค์ 
โพธิ์พฤกษา, 2551 อ้างถึงใน สุวดี บุญมาจรินนท์, 2558: 49)   

        ส่วนที่ 2 ข้อค าถามในแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
        ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถาม

เกี่ยวกับ ปัจจัยเชิงสังคม-ประชากร ปัจจัยเชิงพ้ืนที่ ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ ความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยว 
และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นข้อมูลของตัวแปรต้นที่ได้พัฒนามาจากการทบทวน
วรรณกรรมในบทที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ โมเดล Irridex และทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม เพ่ือศึกษาว่าตัวแปรต้นใดบ้างที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคม 
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(ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) และข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางจัดการผลกระทบทาง
สังคมได้ตรงจุดมากข้ึน และผู้วิจัยได้ท าการแจกแจงข้อมูลเชิงลักษณะของตัวแปรตันได้ดังตารางที่ 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 การแจกแจงข้อมูลเชิงลักษณะของตัวแปรต้น 
 
ชื่อตัวแปร/ประเภทตัว

แปร 
ข้อค าถามในแบบสอบถาม

เพ่ือวัดค่าตัวแปร 
ลักษณะของ

ค าตอบ 
ตัวเลือก 

ตัวแปรต้น/ข้อมูล
ทางด้านปัจจัยเชิงสังคม-
ประชากร 

เพศ เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- ชาย 
- หญิง 

 อาย ุ เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- 18 - 25 ปี 
- 26 - 33 ปี 
- 34 - 41 ปี 
- 42 - 49 ปี 
- 50 ปีขึ้นไป 

 การจบการศึกษา เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- ต่ ากว่า ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือ ปวช. หรือปวส. 
- ปริญญาตรหีรือสูงกว่า 

ตัวแปรต้น/ข้อมูล
ทางด้านปัจจัยเชิงพื้นที ่

ระยะทางจากท่ีอยู่อาศยัถึง
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
หาดพัทยา หรือ หาดบันดา
หยา 

ตอบทุกข้อ 
 
เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

 
 
- ใกล้ (0 – 200 เมตร) 

- ปานกลาง (201-400 เมตร) 

- ไกล (มากกว่า 400 เมตร) 

 หาดชาวเล หรือ หาดซันไรซ ์ เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- ใกล้ (0 – 200 เมตร) 

- ปานกลาง (201-400 เมตร 

- ไกล (มากกว่า 400 เมตร) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 
ชื่อตัวแปร/ประเภทตัว

แปร 
ข้อค าถามในแบบสอบถาม

เพ่ือวัดค่าตัวแปร 
ลักษณะของ

ค าตอบ 
ตัวเลือก 

 อ่าวประมง หรือ หาดซันเซท เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- ใกล้ (0 – 200 เมตร) 

- ปานกลาง (201-400 เมตร) 

- ไกล (มากกว่า 400 เมตร) 

 ถนนคนเดิน เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- ใกล้ (0 – 200 เมตร) 

- ปานกลาง (201-400 เมตร) 

- ไกล (มากกว่า 400 เมตร) 
ตัวแปรต้น/ข้อมูล
ทางด้านปัจจัยเชิง
เศรษฐกิจ 

รายได้ต่อเดือน เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- 5,000 หรือน้อยกว่า 
- 5,001 – 15,000 
- 15,001 – 25,000 
- 25,001 – 35,000 
- 35,001 หรือมากกว่า  

 อาชีพ เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- พนักงาน (บริษัททัวร์ 
โรงแรมและท่ีพัก ร้าน 
อาหาร ร้านค้า และธุรกิจ
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
นักท่องเท่ียว)  

   - เจ้าของธุรกิจ (บริษัททัวร์ 
โรงแรมและท่ีพัก 
ร้านอาหาร ร้านค้า และ
ธุรกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
นักท่องเท่ียว) 

- ผู้ประกอบการเรือหางยาว 

- แม่บ้าน 

- อื่นๆ โปรดระบุ..... 
ตัวแปรต้น/ข้อมูล
ทางด้านปัจจัยเชิงสังคม-
ประชากร 

สถานท่ีเกิด เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- ในพื้นที ่(เกาะหลีเป๊ะ) 
- นอกพ้ืนท่ี 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 
ชื่อตัวแปร/ประเภทตัว

แปร 
ข้อค าถามในแบบสอบถาม

เพ่ือวัดค่าตัวแปร 
ลักษณะของ

ค าตอบ 
ตัวเลือก 

 ระยะเวลาที่อยู่อาศยั เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- 1 ปี หรือน้อยกว่า 
- มากกว่า 1 ปี – แต่ไม่

เกิน 5 ปี 
- มากกว่า 5 ปี – แต่ไม่

เกิน 10 ปี 
- มากกว่า 10 ปี – แต่ไม่

เกิน 15 ปี 
- มากกว่า 15 ปี – แต่ไม่

เกิน 20 ปี 
- มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 

 ความรูส้ึกผูกพันกับเกาะหลี
เป๊ะ 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- รู้สึกผูกพันและจะไม่ย้าย
ไปไหนเลย 
- รู้สึกผูกพันแต่อนาคตยัง

ไม่แน่ใจว่าจะย้ายหรือไม ่
- ไม่รูส้ึกผูกพัน 

ตัวแปรต้น/ข้อมูล
ทางด้านปัจจัยอื่นๆ 

ความรูส้ึกท่ีมีต่อนักท่องเที่ยว เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- รู้สึกตื่นเต้นและให้การ
ต้อนรับ โปรดระบุเหตผุล
..................... 
- รู้สึกเฉยๆ โปรดระบุ

เหตุผล..................... 
   - รู้สึกร าคาญและไม่พอใจ 

โปรดระบุเหตุผล
..................... 
- รู้สึกต่อต้านและไม่ให้

การต้อนรับโปรดระบุ
เหตุผล..................... 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 
ชื่อตัวแปร/ประเภทตัว

แปร 
ข้อค าถามในแบบสอบถาม

เพ่ือวัดค่าตัวแปร 
ลักษณะของ

ค าตอบ 
ตัวเลือก 

ตัวแปรต้น/ข้อมูล
ทางด้านปัจจัยเชิงสังคม-
ประชากร 

สมาชิกกลุ่มต่างๆ เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- ใช่ โปรดระบุ... 
- ไม่ใช่ โปรดระบุเหตผุล

ของการไม่ได้เป็นสมาชิก
.............................. 

ตัวแปรต้น/ข้อมูล
ทางด้านปัจจัยอื่นๆ 

การมีส่วนร่วมเกีย่วกับการ
ท่องเที่ยว 
มีส่วนร่วมในการวางแผนดา้น
การท่องเที่ยว 

ตอบไดม้ากกว่า 1 
ข้อ 
เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

 
 

- ไม่มีส่วนร่วม 

- มีส่วนร่วม (กรุณาระบุ
ระดับการมีส่วนร่วม) 

- มาก (5 ครั้งหรือมากกว่า
ต่อปี) 

   - ปานกลาง (3-4 ครั้งต่อปี) 

- น้อย (1-2 ครั้งต่อปี) 

 มีส่วนร่วมในการปฏิบตัิตาม
แผนด้านการท่องเที่ยว 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- ไม่มีส่วนร่วม 

- มีส่วนร่วม (กรุณาระบุ
ระดับการมีส่วนร่วม) 

- มาก (5 ครั้งหรือมากกว่า
ต่อปี) 

- ปานกลาง (3-4 ครั้งต่อปี) 

- น้อย (1-2 ครั้งต่อปี) 

 มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรการท่องเที่ยว 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- ไม่มีส่วนร่วม 

- มีส่วนร่วม (กรุณาระบุ
ระดับการมีส่วนร่วม) 

- มาก (5 ครั้งหรือมากกว่า
ต่อปี) 

- ปานกลาง (3-4 ครั้งต่อปี) 

- น้อย (1-2 ครั้งต่อปี) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 
ชื่อตัวแปร/ประเภทตัว

แปร 
ข้อค าถามในแบบสอบถาม

เพ่ือวัดค่าตัวแปร 
ลักษณะของ

ค าตอบ 
ตัวเลือก 

 มีส่วนร่วมในการตดิตามและ
ประเมินผลด้านการท่องเที่ยว 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- ไม่มีส่วนร่วม 

- มีส่วนร่วม (กรุณาระบุ
ระดับการมีส่วนร่วม) 

- มาก (5 ครั้งหรือมากกว่า
ต่อปี) 

- ปานกลาง (3-4 ครั้งต่อปี) 

- น้อย (1-2 ครั้งต่อปี) 

 มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

- ไม่มีส่วนร่วม 

- มีส่วนร่วม (กรุณาระบุ
ระดับการมีส่วนร่วม) 

- มาก (5 ครั้งหรือมากกว่า
ต่อปี) 

- ปานกลาง (3-4 ครั้งต่อปี) 

- น้อย (1-2 ครั้งต่อปี) 

 
จากตารางที่ 3.2 ตัวแปรด้านอายุ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องมีอายุ  18 ปี

ขึ้นไปเนื่องจากผู้วิจัยได้มองเห็นว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปนั้นมีวิจารณญาณท่ีเหมาะสมต่อการตอบ
แบบสอบถามของงานวิจัยในครั้งนี้ โดยอ้างถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา ๙๕ ระบุว่า 
บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี นั่นหมายความว่า ผู้ที่มีอายุ 18 
ขึ้นไปนั้นมีวิจารณญาณในการพินิจพิเคราะห์ในการเลือกผู้แทนราษฎรซึ่งการเลือกตั้งนั้นส่งผลใน
ระดับชาติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงถือว่าบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปนั้นสามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาการทอ่งเที่ยวได้  

ในส่วนของตัวแปรด้านรายได้ เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดระดับรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามได้มา
จากการลงพ้ืนส ารวจก่อนท าการวิจัยของผู้วิจัย โดยได้ท าการสอบถามประชาชนที่เป็นผู้ปกครองของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะอาดังที่มารอรับนักเรียนหลังเรียนเป็นจ านวนมากและจากการสอบถามผู้ที่
ประกอบธุรกิจ เช่น ร้านค้าของช า ร้านอาหาร และผู้ที่ท างานเป็นพนักงาน พบว่า ประชาชนที่เป็น
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยได้สอบถามมีรายได้ประมาณวันละ 200-300 บาท ส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจ
และเป็นพนักงานจะมีรายได้ประมาณเดือนละ 9,000-12,000 บาท ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดเกณฑ์
รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มท่ี 5,000 บาท หรือน้อยกว่า   
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การก าหนดระยะทางจากแหล่งที่อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะทาง
ดังกล่าวจากแผนที่ทางภูมิศาสตร์เป็นภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google map จากการศึกษาจากแผนที่
ดังกล่าวพบว่า ระยะทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ที่ที่สุดมีระยะทางประมาณ  200 เมตร คือ 
ระยะทางจากหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยาไปยังถนนคนเดิน และมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวดังกล่าว และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนพ้ืนที่โดยรวมโดยพิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยว ที่อยู่
อาศัย และระยะทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับที่อยู่พร้อมกันจึงท าให้ผู้วิจัยก าหนดระยะทางใกล้ เป็น 
0-200 เมตร กลาง เป็น 201-400 เมตร ไกล เป็น มากกว่า 400 เมตร 

 

 
 
ภาพที่ 3.3 ภาพถ่ายดาวเทียมของพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะทั้งหมด 
แหล่งที่มา Google Maps, 2017 

 
 
ภาพที่ 3.4 ภายถ่ายดาวเทียมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยและการวัดระยะทาง 
แหล่งที่มา Google Maps, 2017  

หาดซนัไรซ ์หรอื หาด

หาดพทัยาหรอืหาดบนัดา

หาดซนัเซท หรอื อ่าว

ถนนคน
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ตอนที่ 2 การวัดทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิง
ลบจากการพัฒนาการการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน ประกอบด้วย ค าชี้แจงความหมายของ
ผลกระทบทางสังคม ผลกระทบทางสังคมเชิงบวก ผลกระทบทางสังคมเชิงลบ และเกณฑ์การให้
คะแนนความคิดเห็น ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นข้อมูลของตัวแปรตามซึ่งได้สกัดมาจากการทบทวน
วรรณกรรมในบทที่ 2 ในหัวข้อ ผลกระทบทางสังคม ซึ่งในหัวข้อดังกล่าวเป็นการทบทวนวรรณกรรม
จากผู้วิจัย 3 ท่าน ที่ได้รวบรวมรายการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยวจากงานวิจัยอ่ืนๆหลาย
งาน ผู้วิจัยได้ท าการสกัดตัวแปรตามที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่ศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้ตัวแปร
ทั้งหมดจ านวน 42 ตัวแปร แบ่งออกเป็นผลกระทบทางสังคมเชิงบวก จ านวน 21 ตัวแปร และ
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบ จ านวน 21 ตัวแปร จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ท าให้ได้ตัวแปรตามที่เหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้จ านวนทั้งหมด 37 ตัว
แปร ดังตารางที่ 3.2 แบ่งออกเป็นผลกระทบทางสังคมเชิงบวก จ านวน 19 ตัวแปร และผลกระทบ
ทางสังคมเชิงลบ จ านวน 18 ตัวแปร และผู้วิจัยได้แจกแจงข้อมูลเชิงปริมาณของตัวแปรตามได้ดัง
ตารางที่ 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3 การคัดเลือกข้อค าถามส าหรับแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
 

ข้อค าถามเดิม 
เลือก/
ตัดออก 

หมายเหตุ ข้อค าถามใหม่ 

ผลกระทบเชิงบวก 
1. การจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มมากข้ึน    เลือก 1. การจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มมากข้ึน 

2. การสร้างโอกาสทางธุรกิจในท้องถ่ินให้แก่คนในพื้นที่มาก

ข้ึน 

เลือก  2. การสร้างโอกาสทางธุรกิจในท้องถ่ินให้แก่คนในพื้นที่
มากข้ึน 

3. คนในพื้นที่มีรายได้มากข้ึน เลือก  3. คนในพื้นที่มีรายได้มากข้ึน 

4. สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ดีข้ึน เลือก  4. สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ดีข้ึน 

5. หน่วยงานภาครัฐมีรายได้จากภาษีเพิ่มมากข้ึน ตัดออก ข้อค าถามลึก
เกินไป 

5. มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากข้ึน 

6. มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากข้ึน เลือก  6. มีที่พักที่มีความหลากหลายด้านราคาและรูปแบบและมี
คุณภาพมากข้ึน 

7. มีที่พักที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากข้ึน เลือก ปรับค า 7. สินค้าที่มีการจ าหน่ายในพื้นที่มีความหลากหลายและมี
คุณภาพมากข้ึน  (เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ใน
ครัวเรือนต่างๆ เป็นต้น) 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

ข้อค าถามเดิม 
เลือก/
ตัดออก 

หมายเหตุ ข้อค าถามใหม่ 

8. สินค้าที่มีการจ าหน่ายในพื้นที่มีความหลากหลายและมี

คุณภาพมากข้ึน  (เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ 

เป็นต้น) 

เลือก ปรับค า 8. การบริการด้านสัญญาณโทรศัพท์ที่มีในพื้นที่มีความ
หลากหลายและคุณภาพมากข้ึน  

9. การบริการที่มีในพื้นที่มีความหลากหลายและคุณภาพ

มากข้ึน (เช่น สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

การเดินเรือที่มีความปลอดภัยมากข้ึน ร้านค้าและ

ร้านอาหารใหม่ๆ เป็นต้น) 

เลือก แยกการ
บริการ

ออกเป็นราย
ข้อ 

9. การบริการด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีในพื้นที่มีความ
หลากหลายและคุณภาพมากข้ึน 

10. มีโอกาสได้สัมผัสกับความบันเทิงมากข้ึน (เช่น ผับ บาร์) ตัดออก เป็นข้อเสีย 10. การบริการด้านการเดินเรือที่มีในพื้นที่มีความ
หลากหลายและคุณภาพและมีความปลอดภัยมากข้ึน 

11. มีการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพิ่มมากข้ึน เลือก  11. การบริการด้านร้านค้าและร้านอาหารที่มีในพื้นที่มี
ความหลากหลายและคุณภาพมากข้ึน 

12. มีโอกาสในการได้รับการรักษาพยาบาลที่สะดวกมากข้ึน เลือก  12. มีการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพิ่มมากข้ึน 

13. มีโอกาสในการเข้าถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากข้ึน 

(เช่นสวนสาธารณะ ชายหาด เป็นต้น) 

เลือก  13. มีโอกาสในการได้รับการรักษาพยาบาลที่สะดวกมากข้ึน 

14. มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมใหม่ๆจากการ

พบปะกับนักท่องเที่ยว 

เลือก  14. มีโอกาสในการเข้าถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากข้ึน 
(เช่นสวนสาธารณะ ชายหาด เป็นต้น) 

15. มีความภาคภูมิใจในเกาะหลีเป๊ะมากข้ึน เลือก  15. มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมใหม่ๆจากการ
พบปะกับนักท่องเที่ยว 

16. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้ังเดิมของคนในพื้นที่มากข้ึน 

โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าเสนอวัฒนธรรม

ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว 

เลือก  16. มีความภาคภูมิใจในเกาะหลีเป๊ะมากข้ึน 

17. มีการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติมากข้ึน 

เลือก  17. มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิมของคนใน
พื้นที่มากข้ึน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
น าเสนอวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว 

18. เกิดการเห็นคุณค่าของพื้นที่ทางธรรมชาติมากข้ึน ตัดออก ผู้วิจัยไม่
สามารถ

ยกตัวอย่างได้
ให้เห็นภาพได้ 

18. มีการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติมากข้ึน 

19. มีโอกาสในการได้รับความรู้ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวมากข้ึน 

เลือก  19. มีโอกาสในการได้รับความรู้ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวมากข้ึน 

20. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตัดออก อยู่ในตัวแปร
ต้น 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

ข้อค าถามเดิม 
เลือก/
ตัดออก 

หมายเหตุ ข้อค าถามใหม่ 

21. ภาพลักษณ์ของเกาะหลีเป๊ะดีข้ึน ตัดออก ผู้วิจัยไม่
สามารถ

ยกตัวอย่างได้
ให้เห็นภาพได้ 

 

ผลกระทบเชิงลบ 
22. การจ้างงานบุคคลจากภายนอกพื้นที่และชาวต่างชาติ

มากกว่าคนในพื้นที่ 

เลือก  20. การจ้างงานบุคคลจากภายนอกพื้นที่และ
ชาวต่างชาติมากกว่าคนในพื้นที่ 

23. เกิดการจ้างงานตามฤดูกาลการท่องเที่ยว   เลือก ปรับค า 21. เกิดการจ้างงานเฉพาะตามฤดูกาลการท่องเที่ยว   

24. การอพยพของผู้คนจากนอกพื้นที่มายังพื้นที่แหล่ง

ท่องเที่ยวในการหางาน 

เลือก  22. การอพยพของผู้คนจากนอกพื้นที่มายังพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวในการหางาน 

25. ค่าครองชีพเพิ่มสูงข้ึน เลือก  23. ค่าครองชีพเพิ่มสูงข้ึน 

26. ราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงข้ึน เลือก ปรับค า 24. ราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆเพิ่มสูงข้ึน 

27. ราคาอสังหาริมทรัพย์ (บ้านและที่ดิน) และค่าเช่าเพิ่ม

สูงข้ึน 

เลือก  25. ราคาอสังหาริมทรัพย์ (บ้านและที่ดิน) และค่าเช่า
เพิ่มสูงข้ึน 

28. ความแออัดของผู้คนในพื้นที่เพิ่มสูงข้ึน เลือก  26. ความแออัดของผู้คนในพื้นที่เพิ่มสูงข้ึน 

29. ความแออัดในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและ

ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว 

เลือก  27. ความแออัดในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและ
ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว 

30. การขาดแคลนหรือสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากร

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้คน 

เลือก  28. การขาดแคลนหรือสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้คน 

31. เกิดความไม่พอใจในการแย่งใช้บริการ เลือก ยกตัวอย่าง
เพิ่มเติม 

29. เกิดความไม่พอใจในการแย่งใช้บริการต่างๆ เช่น 
เที่ยวเรือที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โต๊ะ/ที่นั่งใน
ร้านต่างๆไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น 

32. คนในพื้นที่ถูกลิดรอนสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้บริการสิ่ง

อ านวยความสะดวกสาธารณะ (เช่น สวนสาธารณะ 

ชายหาด ห้องน้ าสาธารณะ เป็นต้น) 

ตัดออก ข้อค าถามไม่มี
ความชัดเจน 

30. เกิดการค้าประเวณีโดยบุคคลในท้องถ่ินหรือ
บุคคลภายนอก 

33. ชุมชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสิ่งอ านวย

ความสะดวกสาธารณะมากข้ึน (ชายหาด สวนสาธารณะ 

และถนน) 

ตัดออก ถามลึกเกินไป 31. อัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มสูงข้ึน 

34. เกิดความไม่เสมอภาคทางสังคม ตัดออก ยากต่อการ
ยกตัวอย่าง 

32. อัตราการลักขโมยทรัพย์สินเพิ่มสูงข้ึน 

35. เกิดการค้าประเวณี เลือก ปรับค า 33. เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนื่องจากคนในพื้นที่ 
แรงงาน หรือนักท่องเที่ยวด่ืมสิ่งมึนเมา 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

ข้อค าถามเดิม 
เลือก/
ตัดออก 

หมายเหตุ ข้อค าถามใหม่ 

36. อัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มสูงข้ึน เลือก  34. การแพร่กระจายยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย 

37. อัตราการลักขโมยทรัพย์สินเพิ่มสูงข้ึน เลือก  35. การแพร่กระจายของเชื้อโรคมากข้ึน 

38. เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนื่องจากการด่ืมสิ่งมึนเมา เลือก ปรับค า 36. เกิดเสียงรบกวนจากนักท่องเที่ยวและสถานบันเทิง 

39. การใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย เลือก ปรับค า 37. เกิดปัญหาด้านการจัดการขยะ 

40. การแพร่กระจายของเชื้อโรคมากข้ึน เลือก   

41. เกิดเสียงรบกวน เลือก ปรับค า  

42. เกิดปัญหาด้านขยะ เลือก ปรับค า  

 
ตารางท่ี 3.4 ข้อค าถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 
 
หมวดหมู่ผลกระทบ ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเท่ียวบนเกาะหลีเป๊ะ 

สภาพแวดล้อมทาง
สังคม 

ผลกระทบเชิงบวก 
ข้อที่ 15. โอกาสได้เรยีนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมใหม่ๆจากการพบปะกับนักท่องเที่ยว 
ข้อที่ 16. ความภาคภูมิใจในเกาะหลีเป๊ะมากขึ้น 
ข้อที่ 17. การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพ้ืนท่ีมากขึ้น โดยการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าเสนอวัฒนธรรมใหเ้ป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว 
ผลกระทบเชิงลบ 
ข้อที่ 7. ความแออัดของผู้คนในพ้ืนท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
ข้อที่ 11. เกิดการค้าประเวณีโดยบุคคลในท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอก 
ข้อที่ 12. อัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น 
ข้อที่ 13. อัตราการลักขโมยทรัพยส์ินเพิ่มสูงขึ้น 
ข้อที่ 14. เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนื่องจากคนในพ้ืนท่ี แรงงาน หรือนักท่องเที่ยวดื่ม
สิ่งมึนเมา 
ข้อที่ 15. การแพร่กระจายยาเสพติดที่ผดิกฎหมาย 
ข้อที่ 16. การแพร่กระจายของเชื้อโรคมากขึ้น 
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 
หมวดหมู่ผลกระทบ ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเท่ียวบนเกาะหลีเป๊ะ 

เศรษฐกิจ ผลกระทบเชิงบวก 
ข้อที่ 1. การจ้างงานคนในพ้ืนท่ีเพิ่มมากข้ึน 
ข้อที่ 2. การสร้างโอกาสทางธุรกิจในท้องถิ่นให้แก่คนในพ้ืนท่ีมากขึ้น 
ข้อที่ 3. คนในพ้ืนท่ีมีรายได้มากข้ึน 
ข้อที่ 4. สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีดขีึ้น 
ข้อที่ 6. ที่พักท่ีมีความหลากหลายด้านราคาและรูปแบบและมีคณุภาพมากข้ึน 
ข้อที่ 7. สินค้าท่ีมีการจ าหน่ายในพื้นที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากข้ึน  (เช่น 
อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ เป็นต้น) 
ผลกระทบเชิงลบ 
ข้อที่ 1. การจ้างงานบุคคลจากภายนอกพื้นที่และชาวต่างชาติมากกว่าคนในพ้ืนท่ี 
ข้อที่ 2. เกิดการจ้างงานเฉพาะตามฤดูกาลการท่องเที่ยว   
ข้อที่ 3. การอพยพของผู้คนจากนอกพ้ืนท่ีมายังพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในการหางาน 
ข้อที่ 4. ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น 
ข้อที่ 5. ราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆเพิ่มสูงขึ้น 
ข้อที่ 6. ราคาอสังหาริมทรัพย์ (บ้านและที่ดิน) และค่าเช่าเพิม่สูงขึ้น 

โอกาส ผลกระทบเชิงบวก 
ข้อที่ 5. สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น 
ข้อที่ 8. การบริการด้านสัญญาณโทรศัพท์ที่มีในพ้ืนท่ีมีความหลากหลายและคณุภาพมาก
ขึ้น 
ข้อที่ 9. การบริการด้านสัญญาณอนิเตอร์เนต็ที่มีในพ้ืนท่ีมีความหลากหลายและคณุภาพ
มากขึ้น 
ข้อที่ 10. การบริการด้านการเดินเรือที่มีในพ้ืนท่ีมีความหลากหลายและคณุภาพและมี
ความปลอดภัยมากขึ้น 
ข้อที่ 11. การบริการด้านร้านค้าและร้านอาหารที่มีในพ้ืนท่ีมีความหลากหลายและ
คุณภาพมากขึ้น 
ข้อที่ 12. การรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีเพิ่มมากข้ึน 
ข้อที่ 13. โอกาสในการได้รับการรกัษาพยาบาลที่สะดวกมากขึ้น 
ข้อที่ 14. โอกาสในการเข้าถึงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น (เช่นสวนสาธารณะ 
ชายหาด เป็นต้น) 
ข้อที่ 19. โอกาสในการได้รับความรู้ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากขึ้น 
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 
หมวดหมู่ผลกระทบ ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเท่ียวบนเกาะหลีเป๊ะ 

โอกาส ผลกระทบเชิงลบ 
ข้อที่ 8. ความแออัดในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว 
ข้อที่ 9. การขาดแคลนหรือสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรไมเ่พียงพอต่อความ
ต้องการของผู้คน 
ข้อที่ 10. ความไม่พอใจในการแย่งใช้บริการต่างๆ เช่น เที่ยวเรือท่ีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ โต๊ะ/ที่น่ังในร้านต่างๆไมเ่พียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น 

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบเชิงบวก 
ข้อที่ 18. การสนับสนุนและส่งเสรมิการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากข้ึน 
ผลกระทบเชิงลบ 
ข้อที่ 17. เสียงรบกวนจากนักท่องเที่ยวและสถานบันเทิง 
ข้อที่ 18. ปัญหาด้านการจัดการขยะ 

 
ตารางท่ี 3.5 การแจกแจงข้อมูลเชิงปริมาณของตัวแปรตาม 
 
ชื่อตัวแปร/ประเภทตัว

แปร 
ข้อค าถามในแบบสอบถาม

เพ่ือวัดค่าตัวแปร 
ลักษณะของ

ค าตอบ 
ตัวเลือก 

ตัวแปรตาม/ผลกระทบ
ทางสังคมเชิงบวกและเชิง
ลบ 

มีข้อค าถามรวม 37 ข้อ 
ผลกระทบเชิงบวก 19 ข้อ 
ผลกระทบเชิงลบ 18 ข้อ 

มาตรวดัแบบ 
Likert Scale 

- ระดับความคิดเห็น 5 
ระดับ ได้แก่  
- ระดับ 5 เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
- ระดับ 4 เห็นด้วย 
- ระดับ 3 ไม่แน่ใจ 
- ระดับ 2 ไมเ่ห็นด้วย 
- ระดับ 1 ไมเ่ห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
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การก าหนดช่วงและเกณฑ์ของมาตรวัด 
ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 

(Likert) เนื่องจากเป็นเกณฑ์การประเมินที่มีความละเอียดที่มีความพอดีที่ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 
ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557: 75)   

 
ระดับความคิดเห็น   ค่าน้ าหนักของตัวเลือก 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 
เห็นด้วย     ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 
ไม่แน่ใจ     ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 
ไม่เห็นด้วย    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 
 

โดยมีการเกณฑ์การพิจารณาระดับความคิดเห็นตามการก าหนดเกณฑ์ของ  ธานินทร์ ศิลป์
จารุ (2557: 75) เนื่องจากแบบสอบถามมีข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

มักจะใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) เป็นตัวสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ค่าเฉลี่ย    

(x̅) ที่ค านวณได้ส่วนใหญ่จะมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
เพ่ือจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วงดังนี้ 

 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ไม่เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
ตอนที่ 3 การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะ ประกอบด้วยข้อค าถามการ

การปฏิบัติตนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี 3.6 การแจกแจงข้อมูลของตัวแปรตามตอนที่ 3 ของแบบสอบถาม 
 
ชื่อตัวแปร/ประเภทตัว

แปร 
ข้อค าถามในแบบสอบถาม

เพ่ือวัดค่าตัวแปร 
ลักษณะของ

ค าตอบ 
ตัวเลือก 

ตัวแปรตาม/การ
สนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในเกาะหลีเปะ๊ 

การปฏิบัตตินต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก พร้อมระบุ
เหตุผล 

- ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่าง
เต็มที ่โปรดระบุเหตุผล
..................... 

- ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาการทอ่งเที่ยวเพียง
เล็กน้อย โปรดระบเุหตุผล
..................... 

- ไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอ่การ
พัฒนาการทอ่งเที่ยว โปรด
ระบุเหตุผล..................... 

- ไม่ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาการทอ่งเที่ยว โปรด
ระบุเหตุผล..................... 

- ต่อต้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างสุด
ความสามารถ โปรดระบุ
เหตุผล..................... 

 
3.3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

      ผู้วิจัยท าการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยวิธีการดังนี้  
1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย ที่มีข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการ

น ามาก าหนดเป็นหัวข้อของค าถามในแบบสอบถาม  
2) สอบถามแนวคิดข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ในประเด็นค าถามต่างๆ

ที่ส าคัญต่อการสร้างแบบสอบถาม  
3) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม  
4) สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนในพ้ืนที่ท าการวิจัยเพ่ือน าข้อมูลที่ได้นั้นมาก าหนด

เป็นประเด็นค าถามในแบบสอบถาม  
5) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาสร้างเป็นประเด็นค าถาม ซึ่งจะอยู่ในแบบสอบถาม 

จากนั้นน าแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข
ตามค าแนะน าและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือด้วยวิธีการดังนี้ 
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3.3.3.1  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
น าแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ส่ งให้ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา โดยให้ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ จ านวน  5 ท่ าน  
ท าการตรวจพิจารณาแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล 
3) อาจารย์ ดร.แสงแข  บุญศิริ 
4) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 
5) อาจารย์ ดร.ทักษิณา  แสนเย็น 

การตรวจสอบความตรงเนื้อหา โดยใช้สูตรดังนี้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, 2547: 145)  

IOC = Σ (
R

N
) 

เมื่อ  IOC  = ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence) 
  R   = คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อค าถามแต่ละข้อ 
  N   = จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยมีการก าหนดคะแนนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ ดังนี้ 
 

   1 หมายถึง ค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
-  1 หมายถึง ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

       0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เกณฑ์การแปลความหมายมีดังนี้ 

ค่า IOC > หรือ = 0.5 หมายความว่า ค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ค่า IOC< 0.5           หมายความว่า ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามทั้งหมดกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถามของการวิจัยในครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 0.69  

3.3.3.2  การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  น าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนน าไปใช้จริง (Pre – test) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม เมื่อได้รับแบบสอบถาม
กลับ ท าการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของคอรนบาช (Cronbach, 1990) พร้อมทั้งปรับปรุงข้อผิดพลาด เพ่ือที่จะน าไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป 
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    หาค่าความน่าเชื่อถือโดยใช้สูตร   

   ก าหนดให้   คือ  สัมประสิทธิ์แห่งความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
   K คือ  จ านวนข้อค าถามในแบบสอบถาม 
   S2

i คือ  ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละข้อ 
   S2

x คือ  ความแปรปรวนของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม 
 
 เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์แห่งความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม มีค่าตั้งแต่ 
0.7 ขึ้นไป ถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นที่ใช้ได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546 : 449) และค่าสัมประสิทธิ์แห่ง
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 0.732 
 

3.3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ส าหรับการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนด โดยวิธีการด าเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลเป็นดังนี้ 

1.  เตรียมแบบสอบถามให้สอดคล้องกับจ านวนตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ 
2.  ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการที่ดูแลพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะในการดูแล

อ านวยความสะดวกและชี้แจงขอความร่วมมือจากประชาชนในการตอบแบบสอบถาม  
3.  ผู้วิจัยมีผู้ช่วยนักวิจัยจ านวน 2 ท่าน ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งนี้

และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อค าถามในแบบสอบถามเป็นอย่างดี ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลพร้อมกับ
ผู้วิจัย 

4.  ศึกษาลักษณะพ้ืนที่ ได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัย (บ้านเรือน) และสถานประกอบการ 
(โรงแรม รีสอร์ท บังกกะโล และร้านค้าต่างๆ) จากแผนที่และขอค าปรึกษาจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
(ดูแลรับและรับผิดชอบพื้นท่ีเกาะหลีเป๊ะ) ก่อนลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

5.  ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยจ านวน 2 ท่าน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และสอบถามความสมัครใจในการตอบ
แบบสอบถาม (ผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้บันทึกข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง) พร้อม
ทั้งชี้แจงว่าข้อมูลที่ได้นี้จะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการท างานหรือการ
ด าเนินชีวิต โดยให้ผู้เก็บข้อมูล 1 ท่านแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างครั้งละไม่เกิน 3 คน เพ่ือ
การดูแลอย่างทั่วถึงในการอธิบายข้อค าถามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจ  
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6.  ตรวจสอบจ านวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ที่ได้รับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง
และหากไม่ครบ แจกแบบสอบถามตามจ านวนที่ขาดโดยใช้วิธีการตามข้อ 2 อีกครั้งจนกว่าจะครบตาม
จ านวนที่ก าหนด 

7.  หลังจากที่ ได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนแล้วน า
แบบสอบถามที่รวบรวมได้ไปด าเนินการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 

3.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
         ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย (Statistical Package for the Social Science: SPSS) และน าเสนอผล
การศึกษาด้วยสถิติ ดังนี้ 

3.3.5.1 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ของการวิจัยครั้งนี้ที่ว่า “เพ่ือศึกษาทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน ” 
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ดังรายละเอียด 

1) ใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ส าหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานที่เกิด ระยะเวลาที่อยู่
อาศัย ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในชุมชน ระดับการมีส่วนร่วม
ทางการท่องเที่ยว และปฏิกิริยาของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 

2) ใช้ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) และค่ าส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) ส าหรับอธิบายเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ  

3.3.5.2 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของการวิจัยครั้งนี้ที่ว่า “เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
ในปัจจุบัน” ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงอนุมาน ดังรายละเอียด 
 1) ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น) เพียงตัวเดียวกับตัวแปรตามเพียงตัวเดียว 
โดยตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น) มีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) และตัวแปร
ตามเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ (ตัว
แปรต้น) ว่าจะส่งผลอย่างไรกับตัวแปรตามตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ (Cornish, 2006; Itc1, 
2009; Ripa, 2008) โดยใช้สถิติ t-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่ม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะ
หลีเป๊ะ ได้แก่ เพศ สถานที่เกิด และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และใช้สถิติ F-test ส าหรับทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกรณีที่มีสามกลุ่มหรือมากกว่าเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มี
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ต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ ยวบนเกาะหลีเป๊ะ โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ในการทดสอบตัวแปร
ต้น ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยว และระดับการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว หากผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน คือ 
การปฏิเสธสมมติฐานหลัก ผู้วิจัยใช้วิธีการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบกลุ่มประชากรที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ด้วยวิธี Least Square Difference 
(LSD) ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ เนื่องจากเป็นวิธีการทดสอบรายคู่ที่ละเอียดที่สุด  
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557: 373)  
  3.3.5.3 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ของการวิจัยครั้งนี้ที่ว่า “เพ่ือศึกษาทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน” ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงอนุมาน ดังรายละเอียด 

1) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เป็นการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรพยากรณ์ (x) และตัวแปรเกณฑ์ (y) หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่ง คือ เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determinant: R 
square : R2) และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ได้ คือ สัดส่วนที่ตัวแปรพยากรณ์สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรเกณฑ์ได้ ในการอธิบายทัศนคติของประชาชนซึ่งโดยมากจะมีความซับซ้อน 
การใช้ตัวแปรท านายเพียงตัวเดียวนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะอธิบายตัวแปรตามได้ ในกรณี
ที่จะพยายามอธิบายสัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องมีตัว
แปรท านายมากกว่า 1 ตัวซึ่งจะน าไปสู่การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเมื่อมีตัวแปรท านายตั้งแต่ 2 
ตัวขึ้นไป  
 เงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ความสัมพันธ์ของตัว
แปรพยากรณ์ต้องมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (linearity) กับตัวแปรตาม และความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระด้วยกันนั้นจะต้องมีค่าต่ า หากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันนั้นมีค่าสูงจะมีผล
ให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการประมาณขาดความแม่นตรง ซึ่งจะเกิดขึ้นในสัมพันธ์ทางบวกสูงเท่านั้น 
ส่วนในกรณีท่ีความสัมพันธ์ทางลบสูง จะยิ่งท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการประมาณมีความแม่นตรง
มากขึ้น เรียกปรากฏการณ์ที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันทางบวกสูงว่า สภาวะ Multicollinearity 
ซึ่งหากเกิดสภาวะดังกล่าว แนวทางแก้ไข คือ จะต้องตัดตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
สูงออกจากการวิเคราะห์ (สุชาติ กิตติธรกุล, 2550: 224-227)  

การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบจากสถิติต่อไปนี้ 
1) ตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทดสอบ โดยดูจากตาราง Correlation โดยใช้เกณฑ์

ของ Stevens (1992: 76) Stevens (1992 : 76)  (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557: 142) คือ ค่า r หากค่า r 
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มากกว่า (>) 0.80 จะมีผลให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการประมาณขาดความแม่นตรง ซึ่งถือว่าเกิดสภาวะ 
Multicollinearity 

2) ตรวจสอบค่า VIF (Variance inflation factor) หากค่า VIF ทุกค่าของ y บนตัวแปร
อิสระมีมากกว่า 10 ถือว่าต้องระวังมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระสูงหรือเกิดสภาวะ 
Multicollinearity (เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, 2549: 20 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557: 141)  

3) ตรวจสอบค่า eigen value ถ้าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปร
อิสระอ่ืนๆ (สุวิมล ติรกานันท,์ 2553: 73 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557: 141)  

4) ตรวจสอบค่า condition index และค่า variance proportions โดยค่า condition 

index ที่นิยมใช้โดยปกติแล้วจะก าหนดน้อยกว่า 30 (<30) (สุวิมล ติรกานันท์, 2553: 73 อ้างถึงใน 
ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557: 141) หากมากกว่า (>) 30 จะต้องพิจารณาค่า variance proportions ซึ่งเป็น
สัดส่วนความแปรปรวนของสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรทดสอบ โดยจะต้องมีค่า variance 
proportions ของตัวแปรทดสอบที่มีค่ามากกว่า .9 จ านวนมากกว่า 1 ตัวแปรหรือมากกว่า 1 ค่าขึ้นไป 
แสดงว่าตัวแปรอิสระเหล่านั้นมีสหสัมพันธ์กันเองสูงหรือเกิดสภาวะ Multicollinearity 

เกณฑ์การแปลผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ)
ระหว่างทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมกับการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้ (พวง
รัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 144)    

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าสูงกว่า    0.80 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง   0.61-0.80  มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง   0.41-0.60  มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง   0.20-0.40  มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต่ ากว่า     0.20  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 

 ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ข้อที่ 2 และ 3 นั้น เป็นการศึกษาตัวแปร
อิสระ (ตัวแปรต้น) ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ผู้วิจัยได้ใช้หลักการวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากตาราง
เปรียบเทียบหลักการวิเคราะห์ความแปรปรวนและหลักการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (นงลักษณ์ วิรัช
ชัย, 2553: 157-158) ดังนี้  
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ตารางท่ี 3.7 เปรียบเทียบหลักการวิเคราะห์ความแปรปรวนและหลักการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 

ประเด็น การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  
(MRA) 

1. จุดมุ่งหมาย  เพื่อศึกษาความสมัพันธ์เชิงสาเหตรุะหว่างตัว
แปร โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้  
1. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  
2.การศึกษาอิทธิพลหลักและอิทธพิล
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้นที่มตี่อตัวแปร
ตาม  
3. การอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรตาม  

เพื่อศึกษาความสมัพันธ์เชิงสาเหตรุะหว่างตัว
แปร โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้  
1. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (MRA ที่มีตัว
แปรดัมมี่)  
2.การศึกษาอิทธิพลหลักและอิทธพิล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นท่ีมตีอ่ตัวแปรตาม  
3. การอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรตาม  
4. การสร้างสมการพยากรณ์ และการพยากรณ์  

2. ลักษณะ 
ข้อมูล  

- ตัวแปรต้นระดับการวัดนามบญัญัติ หรือ 
เรียงอันดับ (ตัวแปรเมตริก) อย่างน้อย 1 ตัว
แปร  
 
- ตัวแปรตามระดับการวัดอันตรภาค หรือ 
อัตราส่วน (ตัวแปรเมตริก) 1 ตัวแปร  

- ตัวแปรต้นระดับการวัดอันตรภาค หรือ 
อัตราส่วน (ตัวแปรเมตริก) อย่างน้อย 1 ตัวแปร 
ในกรณีที่เป็นตัวแปรนันเมตริกต้องให้รหัสใหม่
ท าให้เป็นตัวแปรดมัมี่  
- ตัวแปรตามระดับการวัดอันตรภาค หรือ 
อัตราส่วน (ตัวแปรเมตริก) 1 ตัวแปร  

5.โมเดลการ
วิจัย  

ก. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 
ข. การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง 

 

ก. การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย  

 
ข. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณู  

 
 
แหล่งที่มา : นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553: 157-158 
 

สาเหตุที่ผู้วิจัยไม่ได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใน
การตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เนื่องจาก หากใช้การวิเคราะห์ดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องท าตัวแปรหุ่น 
(Dummy Variable) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์จ านวน 79 ตัวแปร ซึ่งตามวิธีการและเกณฑ์ในการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์ถดถอยของแฮร์และคณะ  (Hair, Black, Babin, & 
Anderson, 2010 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553: 161) โดยที่ขนาดกลุ่มตัวอย่างต้องมีจ านวนที่
มากกว่าเมื่อใช้เกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ คือ 1) กลุ่มตัวอย่างต้องมีไม่ต ่ากว่า 100 คน และ 2) กลุ่มตัวอย่างต้อง
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มีจ านวนประมาณ 10-20 คน ต่อจ านวนตัวแปรต้น 1 ตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้หากผู้วิจัยต้องการใช้
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ในการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ซึ่งมีตัวแปร
ต้นจ านวน 79 ตัวแปร ตามเกณฑ์ข้อ 1) กลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดไม่ต ่ากว่า 100 คน และตามเกณฑ์
ข้อ 2) กลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาด = (76 ตัวแปร) X (20 คน) = 1,520 คน ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ควรใช้คือ 1,520 คน แต่กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 384 คน จากสูตรการ
ค านวณในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร (Infinite Population) ซึ่งสูตร
การค านวณนี้มีข้อก าหนดว่าค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมดควรจะต้องไม่ต่ ากว่า 
50% จึงจะท าให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือได้  (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557: 46) 
และการใส่ตัวแปรต้นที่มีจ านวนมากในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) จะท าให้สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้น้อยลงตามจ านวนตัวแปรต้นที่
เพ่ิมขึ้น ดังที่ นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553: 161 ระบุว่า “ตัวแปรต้นที่ใส่เข้าในสมการถดถอยเป็นล าดับ
แรก สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้มากกว่าตัวแปรต้นที่ใส่เข้าในสมการถดถอยเป็น
ล าดับที่สอง ที่สาม ... เสมอ” ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance: ANOVA) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของงานวิจัยครั้งนี้ 
 

3.3.6 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 น าเสนอผลการวิเคราะห์ทางสถิติในรูปแบบตารางแสดงค่าสถิติประกอบการบรรยายแปลผล
ค่าสถิต ิ
 

3.4  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 หลังจากทีไ่ด้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยท าการแยกแยะประเด็น
ปัญหาในแต่ละด้าน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบให้กับผู้ให้ข้อมูลและเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ การวิจัยเชิงคุณภาพนี้เป็นการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 4  

3.4.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.4.1.1 ประชากร 
ประชากรของการศึกษาเชิงคุณภาพในครั้งนี้ คือ บุคคลที่อยู่ในภาคส่วนต่างๆที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขประเด็นปัญหาอันน าไปสู่แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางสังคม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ/เอกชน และภาคประชาชน   
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3.4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ & 

ประสพชัย พสุนนท์, 2559: 42) ได้ระบุว่า โดยทั่วไปแล้ว ขนาดกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะจะท าให้ยากต่อการวิเคราะห์ข้อมูล  (Onwuegbuzie & Leech, 
2007) และในขณะเดียวกันก็ไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไปจนไม่สามารถไปถึงจุดที่ข้อมูลอ่ิมตัว  (Flick, 
1998)  

การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพของการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาจาก
หลักการคร่าวๆ (Rules of Thumb)  ตามแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลของ  (Nastasi & 
Schensul, 2005) ดังตารางที ่3.5 

 
ตารางท่ี 3.8 หลักการคร่าว ๆ ในการก าหนดขนาดตัวอย่างของแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล หลักการคร่าว ๆ 
การสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูหลัก 
(Interviewing key informants) และ/ 
หรือการสัมภาษณ์ระดับลึก 
(In-depth interviews) 

สัมภาษณ์ประมาณ 5 - 30 บุคคล 

การสนทนากลุ่ม (Focus groups) สัมภาษณ์ประมาณ 1-3 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มควรมี
ประมาณ 5 – 10 บุคคล การพิจารณากลุ่มเปา้หมาย
ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเป็นกลุม่ที่สามารถเป็น
ตัวแทนในการตอบค าถามการวิจัย 

การส ารวจชาติพรรณวรรณนา 
(Ethnographic surveys) 

ควรเลือกตัวอย่างที่เป็นตัวแทนท่ีมขีนาดใหญ่ (การ
ก าหนดหรือสุ่มตัวอยา่งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย) การก าหนดขนาดตัวอย่างมแีนวทางคล้ายการ
วิจัยเชิงปริมาณ 

 
แหล่งที่มา: Nastasi & Schensul, 2005 อ้างถึงใน ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ & ประสพชัย พสุนนท์, 
2559: 43  
 

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยได้ท าการเลือกผู้ให้ข้อมูล (กลุ่มตัวอย่าง) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีเกณฑ์  (Criterion Sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยตามเกณฑ์บางอย่างที่ถูกก าหนดขึ้นมาล่วงหน้า ซึ่งเป็นการประกันระดับหนึ่งถึง
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คุณภาพข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Ritchie, Lewis, Nicholls, & Ormston, 2013 
อ้างถึงใน  ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ & ประสพชัย พสุนนท์ , 2559: 38) และผู้วิจัยได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
   1) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุคคลที่มีลักษณะที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว หรือเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์หรือมี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว 
   2) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุคคลที่มีการแสดงตนหรือมีการปฏิสัมพันธ์กับภาค
ประชาสังคมทั่วไป และเป็นบุคคลที่ภาคประชาสังคมโดยทั่วไปให้การยอมรับในการแสดงบทบาท
หน้าที่ที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
   3) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะในการเป็นผู้น าทางความคิด  
มีความสามารถในการโน้มน้าวบุคคลอ่ืนๆที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆให้มีความคิดเห็นหรือ
ทรรศนะที่คล้อยตามการโน้มน้าวของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบทาง
สังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่สามารถเป็นตัวกลางในการ
เชื่อมโยงทางความคิดระหว่างกลุ่มคนต่างๆในสังคม 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 

1) ผู้ให้ข้อมูลหลักจากภาครัฐ 
   เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย      จ านวน   1   ท่าน 
   เจ้าหน้าที่หน่วยงานการท่องท่องเที่ยว จ.สตูล          จ านวน   2   ท่าน 
2) ผู้ให้ข้อมูลหลักจากภาคประชาชน 
   ผู้น าชุมชน                                                   จ านวน   2   ท่าน 
3) ผู้ให้ข้อมูลหลักจากภาคธุรกิจ/เอกชน 
   ผู้น ากลุ่มผู้ประกอบการ               จ านวน   2   ท่าน 

 ดังนั้น การวิจัยเชิงคุณภาพของการวิจัยในครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน
ทั้งสิ้น 7 ท่าน  

3.4.2 วิธีการเก็บข้อมูล 
         ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีการก าหนดค าถามเฉพาะเจาะจงและชัดเจน การสัมภาษณ์ลักษณะนี้ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละ
คนจะได้รับชุดค าถามชุดเดียวกัน โดยการสัมภาษณ์ประเภทนี้ตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานว่า (กิติพัฒน์ 
นนทปัทมะดุลย์, 2554: 5)  

1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนั้นสามารถท่ีจะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนตรง
ตาม เรื่องท่ีนักวิจัยศึกษา 
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2) ชุดค าถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนั้นสามารถท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจ 
ค าถามได้อย่างชัดเจน และ  

3) ความหมายของค าถามแต่ละข้อนั้นเป็นความหมายที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกคนจะ
เข้าใจ ตรงกัน 
เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เนื่องจาก 1) เพ่ือให้ได้ข้อมูลการจัดการ
ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยว 2) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการตกหล่นของข้อ
ค าถามจ านวนหลายข้อในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ 3) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละท่านจะถูกน ามาเปรียบเทียบเพ่ืออภิปรายและหาข้อสรุป ดังนั้นการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างจึงมีความเหมาะสมส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

3.4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ใน

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดโครงสร้างของข้อค าถามต่างๆที่ต้องการเก็บ
ข้อมูลไว้ก่อนล่วงหน้า โดยจัดพิมพ์ไว้เป็นแบบสัมภาษณ์เพ่ือใช้ประกอบการซักถามผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน
ด้วยข้อค าถามชุดเดียวกันตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 

3.4.3.1 การสร้างเครื่องมือ 
  ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้มีกระบวนการและข้ันตอนดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการการ
ท่องเที่ยว แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เหตุผลที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทั้ง 3 แนวคิดดังกล่าวเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการสังเคราะห์โครงสร้างค าถาม
ของแบบสัมภาษณ์ มีดังนี้ 

1.1) การศึกษาแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยว เป็นการศึกษาเพ่ือให้
ทราบถึงคุณลักษณะของค าว่า การจัดการ และองค์ประกอบต่างๆของการท่องเที่ยว เป็นการก าหนด
กรอบและทิศทางซึ่งมีประโยชน์ต่อการน ามาประยุกต์ใช้กับการสร้างเครื่องมือ (แบบสัมภาษณ์) เพ่ือ
หาแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมภายใต้บริบทของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ  

1.2) ภายใต้การหาแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดจาก
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะจะต้องเป็นการจัดการผลกระทบทางสังคมที่สอดรับกับการ
พัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

1.3) หัวใจหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่จะประสบ
ผลส าเร็จได้นั้น คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน 
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  จากที่กล่าวมาผู้วิจัยเล็งเห็นว่าแนวคิดทั้ง 3 แนวคิดนี้มีส่วนส าคัญในการก าหนด
กรอบ แนวทาง และทิศทางในการสร้างเครื่องมือ (แบบสัมภาษณ์) เพ่ือการวิจัยเชิงคุณภาพของการ
วิจัยในครั้งนี้  

2) ศึกษาข้อมูลจากผลการศึกษาเชิงปริมาณที่ได้จากการศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ ข้อมูลในส่วนนี้มีความส าคัญ
อย่างมากเช่นกันแก่ผู้วิจัย และผู้ให้สัมภาษณ์ ในแง่ความส าคัญของข้อมูลดังกล่าวที่มีต่อผู้วิจัยนั้นมี
ความส าคัญในการน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อค าถามที่ใช้ในแบบ
สัมภาษณ์ เพ่ือเรียงล าดับความส าคัญของผลกระทบ ว่าผลกระทบใดผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญมากที่สุดที่ควรรีบด าเนินการแก้ไข  

ในแง่ความส าคัญของข้อมูลจากผลการศึกษาเชิงปริมาณที่มีต่อผู้ ให้
สัมภาษณ์นั้นมีความส าคัญในการน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในการตอบค าถามในการให้
สัมภาษณ์ เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์อาจจะมองเห็นถึงสาเหตุหรือความสัมพันธ์ของผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการผลกระทบทางสังคม 

3) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลการจัดการการท่องเที่ยวเป็น
โครงสร้างค าถามหลัก แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และใช้ข้อมูลจากผลการศึกษาเชิงปริมาณดังกล่าวในการก าหนดทิศทางการจัดการผลกระทบ
ทางสังคมที่สอดคล้องตามหลักของการจัดการการท่องเที่ยว 

4) ออกแบบข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ความรู้ มีความช านาญ หรือเชี่ยวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะได้อย่างหลากหลายใน
ทุกแง่มุม เพ่ือให้ผู้วิจัยได้สอบถามและซักไซ้ไล่เรียงรายละเอียดปลีกย่อยที่ส าคัญและมีความน่าสนใจ
ในแต่ละประเด็นของค าตอบ 

5) น าแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าการ
ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ 

3.4.3.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
น าแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ส่ งให้ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา โดยให้ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ จ านวน  4 ท่ าน  
ท าการตรวจพิจารณาแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล 
3) อาจารย์ ดร.ทักษิณา แสนเย็น 
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การตรวจสอบความตรงเนื้อหา โดยใช้สูตรดังนี้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, 2547: 145)   
 

IOC = Σ (
R

N
) 

 

เมื่อ  IOC  = ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence) 
  R   = คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อค าถามแต่ละข้อ 
  N   = จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
โดยมีการก าหนดคะแนนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ ดังนี้ 
 

   1 หมายถึง ค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
-  1 หมายถึง ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

       0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
เกณฑ์การแปลความหมายมีดังนี้ 

ค่า IOC > หรือ = 0.5 หมายความว่า ค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ค่า IOC< 0.5           หมายความว่า ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามทั้งหมดกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ

แบบสอบถามของการวิจัยในครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 0.81 
หลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ผู้วิจัยท าการแก้ไขตาม

ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้งเพ่ือตรวจสอบแบบ
สัมภาษณ์ว่ามีความเหมาะสมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ 

3.4.3.3 เครื่องมือที่ได้ 
แบบสัมภาษณ์ที่ ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กล่าวม ามีทั้ งหมด 5 ตอน 

ประกอบด้วย  
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยภาพรวม 
ตอนที่ 2 การจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยว 
ตอนที่ 3 การด าเนินการด้านการท่องเที่ยว 
ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วม 
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยภาพรวม 

1. สถานการณ์การท่องเที่ยว 
1.1 แนวโน้มจ านวนและประเภทของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะเป็น

อย่างไร 
1.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ขายนักท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 
1.3 กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง (การจัดงานต่างๆ เช่น งานดนตรี  งาน

เทศกาล งานประเพณี เป็นต้น) 
2. ในมุมมองของท่านคนในพื้นท่ีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร 

ตอนที่ 2 การจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยว 
3. มิติเศรษฐกิจ 

3.1 เศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างไร 
3.2 แนวทางใดบ้างที่สามารถส่งเสริมให้คนในพื้นท่ีมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

4. มิติสังคมและวัฒนธรรม 
4.1 น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่และ

นักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้าเพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการ
แก้ไขอย่างไร) 

4.2 ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้า
เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

4.3 การบริการเดินเรือมีการให้บริการเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่และมีการจัดการ
อย่างไร (ถ้าเพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

4.4 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคน
ในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวอย่างไร 

4.5 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการจัดการกับเสียงรบกวนที่เกิดจากสถานประกอบการ 
นักท่องเที่ยว และคนในพื้นท่ีอย่างไร 

4.6 ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
4.7 แนวทางการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่ท า

อย่างไร  
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5. มิติสิ่งแวดล้อม 
5.1 ระบบการจัดการขยะในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะมีการด าเนินการอย่างไร 
5.2 แนวทางการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเป็นไปได้ ท่านคิดว่า

ควรท าอย่างไร 
5.3 มีการปล่อยน้ าเสียลงทะเลหรือไม่ (ถ้ามี) มาตรการการจัดการ/แก้ไข ท าอย่างไร 
5.4 ปัจจุบันมีกิจกรรมหรือโครงการใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5.5 ท่านอยากให้มีกิจกรรมหรือโครงการหรือมาตรการใดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตอนที่ 3 การด าเนินการด้านการท่องเที่ยว 

6. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน มีนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะอะไรบ้าง 
7. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน ต้องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเกาะหลีเป๊ะให้กับนักท่องเที่ยว

อย่างไร  
8. ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง  
9. บุคลากร/พนักงานที่ท างานเบื้องหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงและบุคคลากรที่

ท างานเบื้องหลังในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ มีเพียงพอ
หรือไม่ (ถ้าไม่เพียงพอมีการจัดการอย่างไร) และท่านคิดว่าควรสนับสนุนหรือพัฒนา
บุคลากร/พนักงานที่ท างานในภาคการท่องเที่ยวในเรื่องอะไร และท าอย่างไร 

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว 
10. ในการส่งเสริม/การพัฒนา/การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีการด าเนินการ

แบบบูรณาการร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน) หรือไม่ (ถ้าไม่
มี เพราะอะไร / ถ้ามีเป็นการด าเนินการรูปแบบใด เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร) 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
11. สิ่งที่ภาคส่วนของท่านต้องการให้เกิดข้ึนมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคืออะไร 
12. ภาคส่วนส่วนของท่านต้องการความร่วมมือจากฝ่ายใด ในเรื่องอะไร 

 
3.4.5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้

วิธีการบันทึกพรรณนาอย่างละเอียด (Leung, 2015; Noble & Smith, 2015; เอ้ือมพร หลินเจริญ, 
ม.ป.ป.) โดยท าการทอดเทปทุกค าพูดจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการปรุง
แต่งหรือใส่ความคิดเห็นของผู้วิจัยลงไป หลังจากท่ีได้จัดท าเอกสารการบันทึกการสัมภาษณ์ (การ
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บันทึกพรรณนาอย่างละเอียดจากการถอดเทปทุกค าพูดแล้ว) ผู้วิจัยน าเอกสารดังกล่าวไปให้ผู้ให้ข้อมูล
หลักท่ีได้ให้สัมภาษณ์อ่านข้อมูลการบันทึกดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและหาก
ได้รับการยอมรับและยืนยันว่าถูกต้องตรงตามที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลได้ (Leung, 2015; Noble & Smith, 2015; เอ้ือมพร หลินเจริญ, ม.ป.ป.) 

3.4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารแบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา 5 ขั้นตอน (รัตนะ บัวสนธ์, 2551; เอ้ือมพร หลินเจริญ, 
2555: 18)  ดังนี้ 

 3.4.6.1 จัดระเบียบข้อมูล โดยใช้เกณฑ์การจัดระเบียบข้อมูลข้อค าถามในการ
สัมภาษณ์ที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดโดยบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าให้ข้อมูลที่เก็บมาได้นั้น
อยู่ในสภาพที่สะดวกและง่ายต่อการน ามาวิเคราะห์  

 3.4.6.2 จัดท าดัชนีหรือรหัสของข้อมูล เป็นการสร้างค าหลักที่มีลักษณะเป็นวลีหรือ
ข้อความหนึ่งมาแทนข้อมูลที่บันทึกไว้เพ่ือน ามาใช้ในการจัดข้อมูล โดยค าหลัก (วลีหรือข้อความ) ที่
ก าหนดขึ้นนั้นจะมีลักษณะเป็นมโนทัศน์ (Concept) ซึ่งมีความหมายแทนข้อมูลบันทึกละเอียดส่วน
นั้น เพ่ือแสดงให้เห็นว่าข้อมูลในการบันทึกพรรณนาส่วนนั้นเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร เมื่อได้บัญชีค าหลัก
แล้ว ผู้วิจัยจะก าหนดความหมายของค าหลัก (วลีหรือข้อความ) ว่าแต่ละค าหลักมีความหมายว่า
อย่างไรและครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งการให้ความหมายของค าหลักนี้มีความส าคัญมากเพราะจะท า
ให้ผู้วิจัยสามารถน าค าหลักเหล่านี้ไปใช้ก าหนดทดแทนข้อมูลที่บันทึกไว้ตรงกับความหมายที่ให้  

การก าหนดค าหลักครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค าหลักจากกรอบการจ าแนกเหตุการณ์ คือ การ
วิเคราะห์เหตุการณ์ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และท าไม 
เนื่องจากการหาแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลี
เปะนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีกระบวนการด าเนินการอันน าไปสู่การจัดการผลกระทบดังกล่าวที่
จะต้องมีผู้กระท า จะต้องท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร เพ่ือให้การจัดการผลกระทบนั้น
บรรลุผล ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค าหลัก 6 ค าหลัก ตามกรอบปรากฏการณ์ ดังนี้ (Lofland, 1984; เอ้ือม
พร หลินเจริญ, 2555: 20)  

ค าหลักที่ 1 การกระท า (Acts) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้
กล่าวถึง ในการหาแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมฯ (ท าอะไร) 

ค าหลักที่ 2 กิจกรรม (Activities) หมายถึง การกระท าที่เกี่ยวข้องกับคนหลายคน
มากกว่าส่วนบุคคลหรือส่วนตัวและมักใช้เวลานานเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือช่วงฤดู (เม่ือไหร่) 
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ค าหลักที่ 3 ความหมาย (Meaning) หมายถึง ความหมาย ค าจ ากัดความ ขอบเขต
และทิศทางของการท ากิจกรรมที่ผู้ให้ข้อมูลได้อธิบาย (ท าไม) 

ค าหลักที่  4 การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที่บุคคลที่ผู้ ให้ข้อมูล
กล่าวถึงเข้าร่วมในการจัดการผลกระทบทางสังคมฯ (ใคร) 

ค าหลักท่ี 5 ความสัมพันธ์ (Relationship) หมายถึง ความเกี่ยวโยงระหว่างบุคคลใน
การด าเนินกิจกรรมในการจัดการผลกระทบทางสังคมฯ (อย่างไร) 

ค าหลักที่ 6 สถานการณ์หรือสภาพการณ์ (Setting) หมายถึง สถานที่ที่ด าเนินการ
จัดการผลกระทบทางสังคมฯ (ท่ีไหน) 

การก าหนดค าหลัก 6 ค าดังกล่าวจากกรอบการจ าแนกเหตุการณ์นี้มีประโยชน์ต่อ
การวิจัยครั้งนี้ในแง่ของการพยายามตอบค าถามท่ีว่าแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดจาก
การพัฒนาการท่องเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะนั้นจะมีรูปแบบอย่างไร จะเกิดได้อย่างไร เพราะเหตุใด และมี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการด าเนินการอย่างไร และมีประโยชน์ในแง่ของการตรวจสอบข้อมูลว่า
ผู้วิจัยได้ท างานครบถ้วนหรือไม่  

หลังจากที่ได้ค าหลักแล้ว ผู้วิจัยจะน าค าหลักไปใส่ไว้ในที่ว่างข้างๆข้อมูลชุดนั้นแล้ว
โยงเป็นลูกศรชี้เชื่อมระหว่างค าหลักกับข้อมูลชุดนั้น ดังตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 3.9 การท าดัชนีค าหลักหรือรหัสข้อมูลจากการบันทึกการพรรณนา 
 

ค าหลัก บันทึกพรรณนา 

ค าหลักที่ 1 
 
ค าหลักที่ 2 
 
ค าหลักที่ 3 
 
ค าหลักที่ 4 
 
ค าหลักที่ 5 
 
ค าหลักที่ 6 

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx                

 
3.4.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนับความถี่ของค าหรือข้อความที่อยู่ภายใต้

ค าหลักหรือรหัสข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ เรียกว่า วิธีการแจงนับ โดยนับจ านวนครั้งของ
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ความถี่ท่ีค า/ข้อความปรากฏในเอกสารการบันทึกการสัมภาษณ์/จ านวนคนผู้ที่ตอบตามข้อความลง
แบบฟอร์มการแจงนับที่ผู้วิจัยได้ออกแบบดังตารางที่ 3.7 
 
ตารางท่ี 3.10 แบบฟอร์มการแจงนับจากแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 
               

                   ค าหลัก 
แนวทางการจัดการ 
ผลกระทบทางสังคมฯ 

การกระท า (Acts) 
 
 

-ท าอะไร- 

กิจกรรม 
(Activities) 

 
-เมื่อไร- 

ความหมาย 
(Meaning) 

 
-ท าไม- 

การมสี่วนร่วม 
(Participation) 

 
-ใคร- 

ความสัมพันธ์ 
(Relationship) 

 
-อย่างไร- 

สถานการณ์หรือ
สภาพการณ์ 
(Setting) 
-ที่ไหน- 

Impact 1 

Key 1.       

Key 2.       

Key 3.       

Key 4.       

Key 5.       

Key 6.       

Key 7.       

Impact 2 

Key 1.       

Key 2.       

Key 3.       

Key 4.       

Key 5.       

Key 6.       

Key 7.       

….        

 
3.4.6.4 สร้างข้อสรุปชั่วคราว ในขั้นตอนนี้เป็นการประมวลดัชนีค าหลักแต่ละค าของ

ผลกระทบเป็นรายข้อจากผู้ให้ข้อมูลหลักท้ัง 7 ท่าน เพื่อหาลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่างกันแล้ว
เขียนสรุปเชื่อมโยงดัชนีค าหลักเข้าด้วยกันเป็นประโยคข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค าหลัก 
ในขั้นตอนนี้จะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลในส่วนที่บันทึกละเอียดที่มีอยู่มากนั้นถูกลดทอนจนกระทั่งเหลือ
เฉพาะประเด็นหลักๆที่น ามาผูกโยงกันเท่านั้นท าให้ข้อมูลที่ได้นั้นมีความกระชับและชัดเจนมากข้ึน 
  3.4.6.5 สร้างบทสรุป ขั้นตอนนี้เป็นการเขียนเชื่อมโยงข้อสรุปชั่วคราวเป็นบทสรุป
ย่อยและเชื่อมโยงบทสรุปย่อยแต่ละบทสรุปย่อยเป็นบทสรุปสุดท้าย โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลที่สรุปว่าข้อมูลชุดใดสัมพันธ์กับข้อมูลชุดใดและสัมพันธ์ในลักษณะ “เป็นส่วนหนึ่ง” 
หรือ “อยู่ภายใต้ข้อมูลชุดใด”จนได้ผลสรุปสุดท้ายที่ออกมาในรูปแบบของแนวทางการจัดการ
ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะ 

3.4.7 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
         น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการน าเสนอผลเชิงบรรยาย ซึ่งเป็นการบรรยาย
ด้วยภาษาและการถ่ายทอดของนักวิจัยเอง (General Description)



 

  

 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล” ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยมี
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ศึกษา (กลุ่มตัวอย่าง) เป็นผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 
384 คน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 – 3 และได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) โดยมีบุคคลที่
อยู่ในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขประเด็นปัญหาอันน าไปสู่แนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นทางสังคม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ/เอกชน และภาค
ประชาชน (กลุ่มตัวอย่าง) เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 7 คน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 โดยผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

4.1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
4.1.1 ผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการ

พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) 
4.1.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทาง

สังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) 
4.1.3 ผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการ

สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน     
(ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) 

4.1.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 4.2.1 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่   
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4.1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 

4.1.1 ผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน  

การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน เป็นการศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ    
การจบการศึกษา ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว รายได้ต่อเดือน อาชีพ สถานที่เกิด 
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะ ความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะ ความรู้สึกต่อนักท่องเที่ยว    
การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการ
สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ส าหรับอธิบายลักษณะข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับอธิบายเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลกระทบ
ทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ (ปรากฏผลดังตารางที่ 4.4 และตารางท่ี 4.5) 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
193 
191 

 
50.30 
49.70 

รวม 384 100.00 
ช่วงอายุ 

18 - 25 ปี 
26 - 33 ปี 
34 - 41 ปี 
42 - 49 ปี 
ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  

 
35 
138 
127 
70 
14 

 
9.10 
35.90 
33.10 
18.20 
3.60 

รวม 384 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
การจบการศึกษา 

ต่ ากว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. 
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

 
57 
171 
65 
52 
39 

 
14.80 
44.50 
16.90 
13.50 
10.20 

รวม 384 100.00 
ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะ 

หาดพัทยา หรือ หาดบันดาหยา 
ใกล้    (0 – 200 เมตร)   
กลาง   (201 - 400 เมตร) 
ไกล     (มากกว่า 400 เมตร)   

 
 
129 
141 
114 

 
 
33.60 
36.70 
29.70 

รวม 384 100.00 
หาดชาวเล หรือ หาดซันไรซ์ 
ใกล้    (0 – 200 เมตร)   
กลาง   (201 - 400 เมตร) 
ไกล     (มากกว่า 400 เมตร) 

 
148 
164 
72 

 
38.50 
42.70 
18.80 

รวม 384 100.00 
อ่าวประมง หรือ หาดซันเซท 
ใกล้    (0 – 200 เมตร)   
กลาง   (201 - 400 เมตร) 
ไกล     (มากกว่า 400 เมตร) 

 
28 
42 
314 

 
7.30 
10.90 
81.80 

รวม 384 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ถนนคนเดิน 
ใกล้    (0 – 200 เมตร)   
กลาง   (201 - 400 เมตร) 
ไกล     (มากกว่า 400 เมตร) 

 
183 
136 
65 

 
47.70 
35.40 
16.90 

รวม 384 100.00 
รายได้ต่อเดือน (บาท) 

5,000 หรือน้อยกว่า 
5,001 – 15,000 
15,001 – 25,000 
25,001 – 35,000 
35,001 หรือมากกว่า   

 
90 
119 
135 
29 
11 

 
23.40 
31.00 
35.20 
7.60 
2.90 

รวม 384 100.00 
อาชีพ 

พนักงาน (บริษัททัวร์ โรงแรมและท่ีพัก ร้านอาหาร ร้านค้า 
และธุรกิจอื่นๆที่เก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยว) 
เจ้าของธุรกิจ (บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร 
ร้านค้า และธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว) 
ผู้ประกอบการเรือหางยาว 
แม่บ้าน 
อ่ืนๆ  

 
90 
 
75 
 
75 
90 
54 

 
23.40 
 
19.50 
 
19.50 
23.40 
14.10 

รวม 384 100.00 
สถานที่เกิด 

ในพ้ืนที่ (เกาะหลีเป๊ะ) 
นอกพื้นที่ 

 
234 
150 

 
60.90 
39.10 

รวม 384 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ 
1 ปี หรือน้อยกว่า 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 
มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 
มากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 

 
44 
49 
12 
23 
0 
256 

 
11.50 
12.80 
3.10 
6.00 
0.00 
66.70 

รวม 384 100.00 
ความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะ 

รู้สึกผูกพันและจะไม่ย้ายไปไหนเลย 
รู้สึกผูกพันแต่อนาคตยังไม่แน่ใจว่าจะย้ายหรือไม่ 
ไม่รู้สึกผูกพัน 

 
269 
115 
0 

 
70.10 
29.90 
0.00 

รวม 384 100.00 
ความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยว 

รู้สึกตื่นเต้นและให้การต้อนรับ 
รู้สึกเฉยๆ 
รู้สึกร าคาญและไม่พอใจ 
รู้สึกต่อต้านและไม่ให้การต้อนรับ 

 
349 
35 
0 
0 

 
90.90 
9.10 
0.00 
0.00 

รวม 384 100.00 
การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ 

ใช่ 
ไม่ใช่ 

 
195 
189 

 
50.80 
49.20 

รวม 384 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนฯ 
ไม่มีส่วนร่วม 
มีส่วนร่วม 
น้อย (1- 2 ครั้งต่อปี) 
ปานกลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) 
มาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) 

 
 
171 
 
71 
108 
34 

 
 
44.50 
 
18.50 
28.10 
8.90 

รวม 384 100.00 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนฯ 
ไม่มีส่วนร่วม 
มีส่วนร่วม 
น้อย (1- 2 ครั้งต่อปี) 
ปานกลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) 
มาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) 

 
238 
 
49 
73 
24 

 
62.00 
 
12.80 
19.00 
6.20 

รวม 384 100.00 
การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ฯ 
ไม่มีส่วนร่วม 
มีส่วนร่วม 
น้อย (1- 2 ครั้งต่อปี) 
ปานกลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) 
มาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) 

 
228 
 
44 
0 
112 

 
59.40 
 
11.50 
0.00 
29.20 

รวม 384 100.00 
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลฯ 
ไม่มีส่วนร่วม 
มีส่วนร่วม 
น้อย (1- 2 ครั้งต่อปี) 
ปานกลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) 
มาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) 

 
272 
 
47 
51 
14 

 
70.80 
 
12.20 
13.30 
3.60 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

รวม 384 100.00 
การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาฯ 
ไม่มีส่วนร่วม 
มีส่วนร่วม 
น้อย (1- 2 ครั้งต่อปี) 
ปานกลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) 
มาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) 

 
264 
 
73 
27 
20 

 
68.80 
 
19.00 
7.00 
5.20 

รวม 384 100.00 
การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ 
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อย 
ไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ไม่ใหค้วามร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ต่อต้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ 

 
236 
70 
78 
0 
0 

 
61.50 
18.20 
20.30 
0.00 
0.00 

รวม 384 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อค าถามใน

แบบสอบถาม พบว่า 
1) เพศของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน (เพศชาย

มากกว่าเพศหญิง) โดยเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.30 ที่เหลือ และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.70 
2) ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ได้แก่ ช่วงอายุระหว่าง 26 - 33 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 35.90 รองลงมา ได้แก่ อายุระหว่าง 34 - 41 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.41 อายุระหว่าง 42 - 49 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 18.20 อายุระหว่าง 18 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.10 และอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดับ 

3) การจบการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่  การจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมา ได้แก่ การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิด



144 
 
เป็นร้อยละ 16.90 ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 14.80 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 
ปวช. หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 13.50 และปริญญาตรี หรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 10.20 ตามล าดับ  

4) ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งมีพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ในแบบสอบถาม ได้แก่ หาดพัทยาหรือหาดบันดาหยา หาดชาวเลหรือ
หาดซันไรซ์ อ่าวประมงหรือหาดซันเซท และถนนคนเดิน 

ก. ระยะทางจากที่ อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวในเกาะหลี เป๊ะของผู้ตอบ
แบบสอบถามระยะทางระดับใกล้ (0 – 200 เมตร) มากที่สุด ได้แก่ ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงถนน
คนเดิน คิดเป็นร้อยละ 47.70 รองลงมา ได้แก่ หาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ คิดเป็นร้อยละ 38.50 หาด
พัทยาหรือหาดบันดาหยา คิดเป็นร้อยละ 33.60 และอ่าวประมงหรือหาดซันเซท คิดเป็นร้อยละ 7.30 
ตามล าดับ 

ข. ระยะทางจากที่ อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวในเกาะหลี เป๊ ะของผู้ตอบ
แบบสอบถามระยะทางระดับกลาง (201 - 400 เมตร) มากที่สุด ได้แก่ ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึง
หาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ คิดเป็นร้อยละ 42.70 รองลงมา ได้แก่ หาดพัทยาหรือหาดบันดาหยา คิด
เป็นร้อยละ 36.70 ถนนคนเดิน คิดเป็นร้อยละ 35.40 และอ่าวประมงหรือหาดซันเซท คิดเป็นร้อยละ 
10.90 ตามล าดับ 

ค. ระยะทางจากที่ อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวในเกาะหลี เป๊ะของผู้ตอบ
แบบสอบถามระยะทางระดับไกล (มากกว่า 400 เมตร) มากที่สุด ได้แก่ ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึง
อ่าวประมงหรือหาดซันเซท คิดเป็นร้อยละ 81.80 รองลงมา ได้แก่ หาดพัทยาหรือหาดบันดาหยา คิด
เป็นร้อยละ 29.70 หาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ คิดเป็นร้อยละ 18.80 และถนนคนเดิน คิดเป็นร้อยละ 
16.70 ตามล าดับ 

5) รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ได้แก่ รายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000  
บาท คิดเป็นร้อยละ 35.20 รองลงมา ได้แก่ รายได้ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
31.00 รายได้ระหว่าง 5,000 บาทหรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 23.40 รายได้ระหว่าง 25,001 – 
35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.60 และรายได้ระหว่าง 35,001 หรือมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 2.90 
ตามล าดับ 

6) อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 2 อาชีพ ได้แก่ อาชีพแม่บ้าน และอาชีพพนักงาน 
(บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว) คิดเป็น
ร้อยละ 23.40 รองลงมา ได้แก่ อาชีพเจ้าของธุรกิจ (บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า 
และธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว) และอาชีพผู้ประกอบการเรือหางยาว คิดเป็นร้อยละ 
19.50 อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 14.10 ตามล าดับ  
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7) สถานที่เกิดของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ เกิดในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ คิดเป็นร้อย
ละ 60.90 ที่เหลือ ได้แก่ เกิดนอกพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ คิดเป็นร้อยละ 39.10 

8) ระยะเวลาที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 67.70 รองลงมา ได้แก่ มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 12.80 ระยะเวลาที่อยู่อาศัย1 ปี หรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 11.50 มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 
ปี คิดเป็นร้อยละ 6.00 และระยะเวลาที่อยู่อาศัยมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.10 
ตามล าดับ 

9) ความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ รู้สึกผูกพันและ
จะไม่ย้ายไปไหนเลย คิดเป็นร้อยละ 70.10 และรองลงมา ได้แก่ รู้สึกผูกพันแต่อนาคตยังไม่แน่ใจว่าจะ
ย้ายหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 29.90 ส่วนรู้สึกไม่ผูกพันไม่มีผู้ใดตอบ 

10) ความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ รู้สึกตื่นเต้นและให้
การต้อนรับ คิดเป็นร้อยละ 90.90 และรองลงมา ได้แก่ รู้สึกเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 9.10 และรู้สึก
ร าคาญและไม่พอใจ กับ รู้สึกต่อต้านและไม่ให้การต้อนรับ ไม่มีผู้ใดตอบ 

11) การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ได้แก่ 
ไม่เป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 50.80 ที่เหลือ ได้แก่ เป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 49.20 

12) การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ที่ใช้ในแบบสอบถาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนฯ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนฯ 
การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ฯ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล และการมีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษา 

ก. ขั้นตอนที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้มีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผลฯ คิดเป็นร้อยละ 70.80 รองลงมา ได้แก่ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาฯ คิดเป็นร้อยละ 68.80 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 
62.00 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ฯ คิดเป็นร้อยละ 59.40 และขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 44.50 ตามล าดับ 

ข. ขั้นตอนที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในระดับมาก  
(5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) มากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ฯ คิดเป็นร้อยละ 
29.20 รองลงมา ได้แก่ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 8.90 ขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 6.20 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาฯ คิด
เป็นร้อยละ 5.20 และขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลฯ คิดเป็นร้อยละ 3.60 
ตามล าดับ 
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ค. ขั้นตอนที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในระดับปานกลาง  
(3 – 4 ครั้งต่อปี) มากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 28.10 
รองลงมา ได้แก่ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 19.00 ขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลฯ คิดเป็นร้อยละ 13.30 และขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาฯ คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล าดับ ส่วนขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ฯในระดับ
ปานกลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) ไม่พบการมีส่วนร่วมในระดับดังกล่าว 

ง. ขั้นตอนที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในระดับน้อย  
(1- 2 ครั้งต่อปี) มากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาฯ คิดเป็นร้อยละ 19.00 
รองลงมา ได้แก่ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนฯ  คิดเป็นร้อยละ 18.50 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 12.80 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลฯ 
คิดเป็นร้อยละ 12.20 และขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ฯ คิดเป็นร้อยละ 11.50  
ตามล าดับ 

13) การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
ได้แก่ การให้ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมา 
ได้แก่ ไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 20.30 ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 18.20 ตามล าดับ และไม่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือต่อต้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสุด
ความสามารถ  
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เพ่ือให้ง่ายต่อการอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางการน าเสนอผลการวิเคราะห์ในข้อนี้ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดค าเพ่ือเป็นตัวแทนผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงตัวแทนผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
 

ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ ตัวแทน 

1.การจ้างงานคนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น Sp1 
2.การสร้างโอกาสทางธุรกิจในท้องถิ่นให้แก่คนในพ้ืนที่มากขึ้น Sp2 
3.คนในพ้ืนที่มีรายได้มากข้ึน Sp3 
4.สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดีขึ้น Sp4 
5.สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากข้ึน Sp5 
6.ที่พักที่มีความหลากหลายด้านราคาและรูปแบบและมีคุณภาพมากขึ้น Sp6 
7.สินค้าท่ีมีการจ าหน่ายในพ้ืนที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากข้ึน   
(เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ เป็นต้น) 

Sp7 

8.การบริการด้านสัญญาณโทรศัพท์ที่มีในพ้ืนที่มีความหลากหลายและคุณภาพมาก
ขึ้น  

Sp8 

9.การบริการด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีในพ้ืนที่มีความหลากหลายและคุณภาพ
มากขึ้น 

Sp9 

10.การบริการด้านการเดินเรือที่มีในพ้ืนที่มีความหลากหลายและคุณภาพและมี
ความปลอดภัยมากข้ึน 

Sp10 

11.การบริการด้านร้านค้าและร้านอาหารที่มีในพ้ืนที่มีความหลากหลายและ
คุณภาพมากขึ้น 

Sp11 

12.การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพ่ิมมากข้ึน Sp12 
13.โอกาสในการได้รับการรักษาพยาบาลที่สะดวกมากขึ้น Sp13 
14.โอกาสในการเข้าถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากข้ึน  
(เช่นสวนสาธารณะ ชายหาด เป็นต้น) 

Sp14 

15.โอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมใหม่ๆจากการพบปะกับนักท่องเที่ยว Sp15 
16.ความภาคภูมิใจในเกาะหลีเป๊ะมากข้ึน Sp16 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  
 

ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ ตัวแทน 

17.การอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่มากขึ้น โดยการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการน าเสนอวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว 

Sp17 

18.การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากขึ้น Sp18 
19.โอกาสในการได้รับความรู้ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากข้ึน Sp19 
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม OverallSp 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงตัวแทนผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
 

ผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ ตัวแทน 
1.การจ้างงานบุคคลจากภายนอกพ้ืนที่และชาวต่างชาติมากกว่าคนในพ้ืนที่ Sn1 
2.เกิดการจ้างงานเฉพาะตามฤดูกาลการท่องเที่ยว   Sn2 
3.การอพยพของผู้คนจากนอกพ้ืนที่มายังพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในการหางาน Sn3 
4.ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น Sn4 
5.ราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆเพ่ิมสูงขึ้น Sn5 
6.ราคาอสังหาริมทรัพย์ (บ้านและท่ีดิน) และค่าเช่าเพ่ิมสูงขึ้น Sn6 
7.ความแออัดของผู้คนในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น Sn7 
8.ความแออัดในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว Sn8 
9.การขาดแคลนหรือสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้คน 

Sn9 

10.ความไม่พอใจในการแย่งใช้บริการต่างๆ เช่น เที่ยวเรือที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ โต๊ะ/ที่นั่งในร้านต่างๆไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น 

Sn10 

11.เกิดการค้าประเวณีโดยบุคคลในท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอก Sn11 
12.อัตราการเกิดอาชญากรรมเพ่ิมสูงขึ้น Sn12 
13.อัตราการลักขโมยทรัพย์สินเพิ่มสูงขึ้น Sn13 
14.เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนื่องจากคนในพ้ืนที่ แรงงาน หรือนักท่องเที่ยวดื่มสิ่ง
มึนเมา 

Sn14 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ ตัวแทน 

15.การแพร่กระจายยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย Sn15 
16.การแพร่กระจายของเชื้อโรคมากข้ึน Sn16 
17.เสียงรบกวนจากนักท่องเที่ยวและสถานบันเทิง Sn17 
18.ปัญหาด้านการจัดการขยะ Sn18 
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม OverallSn 
 

และผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วงดังนี้  
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557: 75)  

 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เฉยๆ 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ไม่เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ผลการวิเคราะห์ระดับของทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.4 และตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยแสดงเป็นภาพรวม 
 

ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวกฯ X  S.D. 

ระดับทัศนคติท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงบวกฯ 

Sp1 3.80 0.98 เห็นด้วย 
Sp2 3.73 0.92 เห็นด้วย 
Sp3 4.05 0.90 เห็นด้วย 
Sp4 3.85 0.85 เห็นด้วย 
Sp5 3.33 1.10 เฉยๆ 
Sp6 3.98 0.87 เห็นด้วย 
Sp7 3.89 0.81 เห็นด้วย 
Sp8 3.88 0.85 เห็นด้วย 
Sp9 3.72 0.98 เห็นด้วย 
Sp10 4.36 0.74 เห็นด้วย 
Sp11 3.92 0.80 เห็นด้วย 
Sp12 4.02 0.90 เห็นด้วย 
Sp13 4.25 0.71 เห็นด้วย 
Sp14 3.57 0.89 เห็นด้วย 
Sp15 3.97 0.81 เห็นด้วย 
Sp16 3.94 0.89 เห็นด้วย 
Sp17 4.27 0.76 เห็นด้วย 
Sp18 4.25 0.79 เห็นด้วย 
Sp19 3.86 0.95 เห็นด้วย 
OverallSp 3.93 0.49 เห็นด้วย 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส าหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.33 - 4.36 ผู้วิจัยได้จัดเรียงล าดับค่า
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
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ล าดับที่ 1 การบริการด้านการเดินเรือที่มีในพ้ืนที่มีความหลากหลายและคุณภาพและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น ( X = 4.36) 

ล าดับที่ 2 การอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่มากขึ้น โดยการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้มีการน าเสนอวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ( X = 4.27) 

ล าดับที่ 3 โอกาสในการได้รับการรักษาพยาบาลที่สะดวกมากข้ึน ( X = 4.25) 
ล าดับที่ 4 การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากข้ึน 

( X = 4.25) 
ล าดับที่ 5 คนในพ้ืนที่มีรายได้มากขึ้น ( X = 4.05) 
ล าดับที่ 6 การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพ่ิมมากข้ึน ( X = 4.02) 
ล าดับที่ 7 ที่พักท่ีมีความหลากหลายด้านราคาและรูปแบบและมีคุณภาพมากขึ้น 

( X = 3.98) 
ล าดับที่ 8 โอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมใหม่ๆจากการพบปะกับนักท่องเที่ยว  

( X = 3.97) 
ล าดับที่ 9 ความภาคภูมิใจในเกาะหลีเป๊ะมากข้ึน ( X = 3.94) 
ล าดับที่ 10 การบริการด้านร้านค้าและร้านอาหารที่มีในพ้ืนที่มีความหลากหลายและคุณภาพ

มากขึ้น ( X = 3.92) 
ล าดับที่ 11 สินค้าท่ีมีการจ าหน่ายในพื้นที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น   
  (เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ เป็นต้น ( X = 3.89) 
ล าดับที่ 12 การบริการด้านสัญญาณโทรศัพท์ที่มีในพ้ืนที่มีความหลากหลายและคุณภาพมาก

ขึ้น ( X = 3.88) 
ล าดับที่ 13 โอกาสในการได้รับความรู้ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากข้ึน  

( X = 3.86) 
ล าดับที่ 14 สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ดีข้ึน ( X = 3.85) 
ล าดับที่ 15 การจ้างงานคนในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน ( X = 3.80) 
ล าดับที่ 16 การสร้างโอกาสทางธุรกิจในท้องถิ่นให้แก่คนในพ้ืนที่มากข้ึน ( X = 3.73) 
ล าดับที่ 17 การบริการด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีในพ้ืนที่มีความหลากหลายและคุณภาพ

มากขึ้น ( X = 3.72) 
ล าดับที่ 18 โอกาสในการเข้าถึงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจมากข้ึน (เช่นสวนสาธารณะ ชายหาด  

        เป็นต้น) ( X = 3.57) 
ล าดับที่ 19 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากข้ึน ( X = 3.33) 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยแสดงเป็นภาพรวม 

 
จากตารางที่  4.5 พบว่า ทัศนคติที่ มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนา 

การท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส าหรับผล 
การพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.44 – 4.03 ผู้วิจัยได้จัดเรียงล าดับ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  

ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงลบฯ X  S.D. 

ระดับทัศนคติท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงลบฯ 

Sn1 3.74 1.11 เห็นด้วย 
Sn2 3.78 0.88 เห็นด้วย 
Sn3 3.79 1.04 เห็นด้วย 
Sn4 3.84 1.00 เห็นด้วย 
Sn5 3.86 1.08 เห็นด้วย 
Sn6 3.69 1.10 เห็นด้วย 
Sn7 3.91 1.10 เห็นด้วย 
Sn8 3.76 0.98 เห็นด้วย 
Sn9 3.60 0.97 เห็นด้วย 
Sn10 3.38 1.05 เฉยๆ 
Sn11 2.88 1.20 เฉยๆ 
Sn12 3.03 1.10 เฉยๆ 
Sn13 3.20 1.23 เฉยๆ 
Sn14 3.44 1.15 เฉยๆ 
Sn15 3.11 1.65 เฉยๆ 
Sn16 2.44 1.25 ไม่เห็นด้วย 
Sn17 3.77 1.00 เห็นด้วย 
Sn18 4.03 0.99 เห็นด้วย 
OverallSn 3.51 0.58 เห็นด้วย 
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ล าดับที่ 1  ปัญหาด้านการจัดการขยะ ( X = 4.03) 
ล าดับที่ 2 ความแออัดของผู้คนในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น ( X = 3.91) 
ล าดับที่ 3 ราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆเพ่ิมสูงขึ้น ( X = 3.86) 
ล าดับที่ 4 ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น ( X = 3.84) 
ล าดับที่ 5 การอพยพของผู้คนจากนอกพ้ืนที่มายังพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในการหางาน ( X = 

3.79) 
ล าดับที่ 6 เกิดการจ้างงานเฉพาะตามฤดูกาลการท่องเที่ยว ( X = 3.78) 
ล าดับที่ 7 เสียงรบกวนจากนักท่องเที่ยวและสถานบันเทิง 

( X = 3.77) 
ล าดับที่ 8 ความแออัดในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว (

X = 3.76) 
ล าดับที่ 9 การจ้างงานบุคคลจากภายนอกพ้ืนที่และชาวต่างชาติมากกว่าคนในพ้ืนที่ 

( X = 3.74) 
ล าดับที่ 10 ราคาอสังหาริมทรัพย์ (บ้านและที่ดิน) และค่าเช่าเพ่ิมสูงขึ้น ( X = 3.69) 
ล าดับที่ 11 การขาดแคลนหรือสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้คน ( X = 3.60) 
ล าดับที่ 12 เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนื่องจากคนในพ้ืนที่ แรงงาน หรือนักท่องเที่ยวดื่มสิ่ง

มึนเมา ( X = 3.44) 
ล าดับที่ 13 ความไม่พอใจในการแย่งใช้บริการต่างๆ เช่น เที่ยวเรือที่ไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ โต๊ะ/ที่นั่งในร้านต่างๆไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น ( X = 3.38) 
ล าดับที่ 14 อัตราการลักขโมยทรัพย์สินเพิ่มสูงขึ้น ( X = 3.20) 
ล าดับที่ 15 การแพร่กระจายยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย  ( X = 3.11) 
ล าดับที่ 16 อัตราการเกิดอาชญากรรมเพ่ิมสูงขึ้น ( X = 3.03) 
ล าดับที่ 17 เกิดการค้าประเวณีโดยบุคคลในท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอก ( X = 2.88) 
ล าดับที่ 18 การแพร่กระจายของเชื้อโรคมากขึ้น ( X = 2.44) 
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4.1.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจาก
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) 
          การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน ผู้วิจัยใช้สถิติ T-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ ได้แก่ เพศ สถานที่ เกิด ความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะ 
ความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยว และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และใช้สถิติ F-test ส าหรับทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกรณีที่มีสามกลุ่มหรือมากกว่าเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ ได้แก่ ช่วงอายุ การจบการศึกษา 
ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว รายได้ต่อเดือน (บาท) อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย 
ในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ และระดับการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว และทั้งสถิติ T-test และ F-test 
ผู้วิจัยใช้ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบ
ทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม ปรากฏผลดังตารางที่ 
4.6 และ ตารางที่ 4.7 และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกรณีที่มีสามกลุ่มหรือมากกว่า
เกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะ  
หลีเป๊ะโดยรวม ปรากฏผลดังตารางที่ 4.8 และตารางที่ 4.14  
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันโดยรวม จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ 
สถานที่เกิด ความรู้สึกท่ีมีต่อนักท่องเที่ยว และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
 
ทัศนคติท่ีมีต่อ

ผลกระทบ 
ทางสังคมเชิง
บวกฯโดยรวม 

การจ าแนก n X  S.D. t P 

Overall Sp เพศ ชาย 193 3.85 0.47 -3.16 0.002* 
หญิง 191 4.01 0.49 

Overall Sp สถานท่ีเกิด ในพื้นที่ 234 4.03 0.45 4.85 0.000* 
นอกพ้ืนท่ี 150 3.78 0.51 

Overall Sp ความรูส้ึกผูกพันฯ รู้สึกผูกพันและ
จะไมย่้ายไป
ไหนเลย 

269 4.02 0.45 5.59 0.000* 

รู้สึกผูกพันแต่
อนาคตยังไม่
แน่ใจว่าจะย้าย
หรือไม ่

115 3.71 0.51 

Overall Sp ความรูส้ึกท่ีมีต่อ
นักท่องเที่ยว 

รู้สึกตื่นเต้นและ
ให้การต้อนรับ 

349 3.95 0.48 2.930 0.004* 

รู้สึกเฉยๆ 35 3.70 0.49 

Overall Sp การเป็นสมาชิกฯ ใช่ 189 4.01 0.41 3.390 0.001* 
ไม่ใช่ 195 3.85 0.54 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันโดยรวม จ าแนก
ตาม เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศหญิงมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ
โดยรวมมากกว่าเพศชาย  
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 จ าแนกตามสถานที่เกิด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
ฯโดยรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่เกิดในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะมี
ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวมมากกว่าผู้ที่เกิดนอกพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ 
 จ าแนกตามความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่
รู้สึกผูกพันและจะไม่ย้ายไปไหนเลยมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวมมากกว่าผู้ที่รู้สึก
ผูกพันแต่อนาคตยังไม่แน่ใจว่าจะย้ายหรือไม่ 
 จ าแนกตามความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อผลกระทบ
ทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่รู้สึกตื่นเต้น
และให้การต้อนรับมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวมมากกว่าผู้ที่รู้สึกเฉยๆ และ 
 จ าแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ
โดยรวมมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1, 3, 5, 7 และ 9 โดยใช้ค่าสถิติ T-Test ที่ระดับ 0.05 โดยการ
ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) เมื่อความน่าจะเป็น (P) มีค่าสูงกว่า 
0.05  และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง       ( 1H ) เมื่อความน่าจะเป็น 
(P) มีค่าต่ ากว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 
 
สมมติฐานทางสถิต ิ
สมมติฐานที่ 1 : จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ (P = 0.002*) 

หญิงชาย0 μμ:H =     เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

หญิงชาย1 μμ:H      เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน  
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H )  
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สมมติฐานที่ 3 : จ าแนกตามสถานที่เกิด (P = 0.000*) 

นท่ีเกิดนอกพ้ืท่ีเกิดในพ้ืน0 :H μμ =   ผู้ที่เกิดในพ้ืนที่และเกิดนอกพ้ืนที่มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

นท่ีเกิดนอกพ้ืท่ีเกิดในพ้ืน1 :H μμ   ผู้ที่เกิดในพ้ืนที่และเกิดนอกพ้ืนที่มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 5 : ความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะ (P = 0.000*) 

H0 ∶  μ 
รู้สึกผูกพันและจะไม่ย้าย

= μ รู้สึกผูกพันแต่ไม่แน่ใจว่าจะย้าย  ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะต่างกันมี

ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

H1 ∶  μ 
รู้สึกผูกพันและจะไม่ย้าย

≠ μ รู้สึกผูกพันแต่ไม่แน่ใจว่าจะย้าย ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะต่างกันมี

ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่าง
กัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 7 : จ าแนกตามความรู้สึกท่ีมีต่อนักท่องเที่ยว (P = 0.004*) 

ความรู้สึกความรู้สึก0 :H μμ =   ผู้ที่มีความรู้สึกต่อนักท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติต่อผลกระทบทาง

สังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ความรู้สึกความรู้สึก1 :H μμ   ผู้ที่มีความรู้สึกต่อนักท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง

บวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 9 : การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ (P = 0.001*) 

ชิกไม่เปน็สมาเปน็สมาชิก0 :H μμ =  ผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ชิกไม่เปน็สมาเปน็สมาชิก1 :H μμ   ผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบ
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันโดยรวม จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ 
สถานที่เกิด ความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยว และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
 
ทัศนคติท่ีมีต่อ

ผลกระทบ 
ทางสังคมเชิง
ลบฯโดยรวม 

การจ าแนก n X  S.D. t P 

Overall Sn เพศ ชาย 193 3.44 0.58 -2.54 0.011* 
หญิง 191 3.59 0.58 

Overall Sn สถานท่ีเกิด ในพื้นที่ 234 3.61 0.56 4.08 0.000* 
นอกพ้ืนท่ี 150 3.36 0.58 

Overall Sn ความรูส้ึกผูกพันฯ รู้สึกผูกพันและ
จะไมย่้ายไป
ไหนเลย 

269 3.60 0.57 4.54 0.000* 

รู้สึกผูกพันแต่
อนาคตยังไม่
แน่ใจว่าจะย้าย
หรือไม ่

115 3.31 0.56 

Overall Sn ความรูส้ึกท่ีมีต่อ
นักท่องเที่ยว 

รู้สึกตื่นเต้นและ
ให้การต้อนรับ 

349 3.55 0.57 3.65 0.000* 

รู้สึกเฉยๆ 35 3.17 0.58 

Overall Sn การเป็นสมาชิกฯ ใช่ 189 3.60 0.53 2.95 0.003* 
ไม่ใช่ 195 3.43 0.62 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันโดยรวม จ าแนก
ตาม เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวมมากกว่าเพศชาย  
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 จ าแนกตามสถานที่เกิด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่เกิดในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะมี
ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวมมากกว่าผู้ที่เกิดนอกพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ 
 จ าแนกตามความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่
รู้สึกผูกพันและจะไม่ย้ายไปไหนเลยมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวมมากกว่าผู้ที่รู้สึก
ผูกพันแต่อนาคตยังไม่แน่ใจว่าจะย้ายหรือไม่ 
 จ าแนกตามความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อผลกระทบ
ทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่รู้สึกตื่นเต้น
และให้การต้อนรับมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวมมากกว่าผู้ที่รู้สึกเฉยๆ และ 
 จ าแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวมมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2, 4, 6, 8 และ 10 โดยใช้ค่าสถิติ T-Test ที่ระดับ 0.05 โดยการ

ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) เมื่อความน่าจะเป็น (P) มีค่าสูงกว่า 
0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) เมื่อความน่าจะเป็น (P) 
มีค่าต่ ากว่า 0.05   ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 
สมมติฐานทางสถิติ 
สมมติฐานที่ 2 : จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ (P = 0.011*) 

หญิงชาย0 μμ:H =     เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจาก
การพัฒนาการทอ่งเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

หญิงชาย1 μμ:H      เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจาก
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 4 : จ าแนกตามสถานที่เกิด (P = 0.000*) 

นท่ีเกิดนอกพ้ืท่ีเกิดในพ้ืน0 :H μμ =   ผู้ที่เกิดในพ้ืนที่และเกิดนอกพ้ืนที่มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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นท่ีเกิดนอกพ้ืท่ีเกิดในพ้ืน1 :H μμ   ผู้ที่เกิดในพ้ืนที่และเกิดนอกพ้ืนที่มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
สมมติฐานที่ 6 : จ าแนกตามความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะ (P = 0.000*) 

H0 ∶  μ 
รู้สึกผูกพันและจะไม่ย้าย

= μ รู้สึกผูกพันแต่ไม่แน่ใจว่าจะย้าย ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะต่างกันมี

ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน 

H1 ∶  μ 
รู้สึกผูกพันและจะไม่ย้าย

≠ μ รู้สึกผูกพันแต่ไม่แน่ใจว่าจะย้าย ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะต่างกันมี

ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 8 : จ าแนกตามความรู้สึกท่ีมีต่อนักท่องเที่ยว (P = 0.000*) 

ความรู้สึกความรู้สึก0 :H μμ =   ผู้ที่มีความรู้สึกต่อนักท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติต่อผลกระทบทาง

สังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ความรู้สึกความรู้สึก1 :H μμ    ผู้ที่มีความรู้สึกต่อนักท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติต่อผลกระทบทาง

สังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 10 : จ าแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ (P = 0.003*) 

ชิกไม่เปน็สมาเปน็สมาชิก0 :H μμ =  ผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ชิกไม่เปน็สมาเปน็สมาชิก1 :H μμ   ผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกรณีที่มีสามกลุ่มหรือมากกว่าเกี่ยวกับทัศนคติ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 
ปรากฏผลดังตารางที่ 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันโดยรวม จ าแนกตามช่วงอายุ การจบการศึกษา 
ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว รายได้ต่อเดือน (บาท) อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย 
ในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ และระดับการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว 
 

ทัศนคติที่มี
ต่อ

ผลกระทบ 
ทางสังคม
เชิงบวกฯ
โดยรวม 

การจ าแนก n X  S.D. F P 

Overall Sp ช่วงอายุ 18 - 25 ปี  35 3.83 0.45 3.35 0.010* 

26 - 33 ปี 138 4.00 0.47 
34 - 41 ปี 127 3.86 0.53 

42 - 49 ปี 70 3.90 0.48 
ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 14 4.24 0.18 

Overall Sp การจบ
การศึกษา 

ต่ ากว่า ป.6 57 4.02 0.44 6.85 0.000* 
ป.6 171 4.01 0.46 
ม.3 65 3.96 0.48 
ม. 6 หรือ ปวช. หรือ 
ปวส. 

52 3.73 0.56 

ป.ตรีหรือสูงกว่า 39 3.67 0.43 

Overall Sp ระยะทาง
จากที่อยู่ไป
ถึงหาดพัทยา
ฯ 

ใกล้ (0 – 200 เมตร) 129 3.88 0.50 3.91 0.021* 

กลาง (201 - 400 เมตร) 141 4.02 0.47 
ไกล (มากกว่า400 เมตร) 114 3.87 0.48 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ทัศนคติที่มี
ต่อผลกระทบ 
ทางสังคมเชิง

บวกฯ
โดยรวม 

การจ าแนก n X  S.D. F P 

 ระยะทาง
จากที่อยู่ไป
ถึงหาด
ชาวเลฯ 

ใกล้ (0 – 200 เมตร) 148 3.97 0.48 2.12 0.121 
 กลาง (201 - 400 เมตร) 164 3.87 0.52   

 ไกล (มากกว่า400 เมตร) 72 3.97 0.39 
  

 ระยะทาง
จากที่อยู่ไป
ถึงอ่าว
ประมงฯ 

ใกล้ (0 – 200 เมตร) 28 3.88 0.43 0.47 0.626 
 กลาง (201 - 400 เมตร) 42 3.99 0.47   

 ไกล (มากกว่า400 เมตร) 314 3.92 0.50   

 ระยะทาง
จากที่อยู่ไป
ถึงถนนคน
เดิน 

ใกล้ (0 – 200 เมตร) 183 3.94 0.52 0.69 0.502 
กลาง (201 - 400 เมตร) 136 3.95 0.47 
ไกล (มากกว่า400 เมตร) 65 3.86 0.42 

Overall Sp รายได้ต่อ
เดือน (บาท) 

5,000  
หรือน้อยกว่า 

90 4.14 0.43 6.69 0.000* 

5,001 – 15,000 119 3.86 0.53 
15,001 – 25,000 135 3.83 0.48 

25,001 – 35,000 29 3.92 0.39 

35,001 หรือ
มากกว่า  

11 4.06 0.33 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ทัศนคติที่มี
ต่อผลกระทบ 

ทางสังคม
เชิงบวกฯ
โดยรวม 

การจ าแนก n X  S.D. F P 

Overall Sp อาชีพ พนักงาน  
(บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก 
ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว) 

90 3.92 0.47 24.23 0.000* 

เจ้าของธุรกิจ  
(บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก 
ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว) 

75 3.58 0.48 

  

ผู้ประกอบการเรือ
หางยาว 

75 4.06 0.38 

  แม่บ้าน 90 4.21 0.40 
อาชีพอ่ืนๆ 54 3.77 0.45 

Overall Sp ระยะเวลาที่
อาศัยอยู่บน
เกาหลีเป๊ะ 

1 ปี หรือน้อยกว่า 44 3.72 0.54 10.06 0.000* 

มากกว่า 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

49 3.64 0.49 

มากกว่า 5 ปี  
แต่ไม่เกิน 10 ปี 

12 3.75 0.49 

มากกว่า 10 ปี  
แต่ไม่เกิน 15 ปี 

23 3.91 0.41 

มากกว่า 15 ปี  
แต่ไม่เกิน 20 ปี 

0 0.00 0.00 

มากกว่า 20 ปี 
ขึ้นไป 

256 4.03 0.45 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบ 

ทางสังคมเชิง
บวกฯโดยรวม 

การจ าแนก n X  S.D. F P 

Overall Sp มีส่วนร่วม 
ในการ
วางแผนด้าน
การท่องเที่ยว 

ไม่มีส่วนร่วม 171 3.82 0.54 7.37 0.000* 
มีส่วนร่วมน้อย  
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

71 3.90 0.44 

มีส่วนร่วมปานกลาง 
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

108 4.07 0.42 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

34 4.08 0.33 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติ
ตามแผนด้าน
การท่องเที่ยว 

ไม่มีส่วนร่วม 238 3.84 0.52 8.43 0.000* 
มีส่วนร่วมน้อย  
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

49 4.01 0.42 

มีส่วนร่วมปานกลาง 
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

73 4.08 0.37 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

24 4.21 0.37 

 มีส่วนร่วม 
ในการใช้
ประโยชน์
จาก
ทรัพยากร
การท่องเที่ยว 

ไม่มีส่วนร่วม 228 3.88 0.52 2.98 0.052 
มีส่วนร่วมน้อย  
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

44 4.02 0.41 

มีส่วนร่วมปานกลาง 
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

0 0.00 0.00 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

112 3.99 0.43 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ทัศนคติที่มี
ต่อผลกระทบ 
ทางสังคมเชิง

บวกฯ
โดยรวม 

การจ าแนก n X  S.D. F P 

 มีส่วนร่วม 
ในการติดตาม
และ
ประเมินผล 

ไม่มีส่วนร่วม 272 3.87 0.52 4.01 0.008* 
 มีส่วนร่วมน้อย  

(1- 2 ครั้งต่อปี) 
47 4.01 0.45   

 มีส่วนร่วมปานกลาง 
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

51 4.08 0.33   

 มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

14 4.14 0.35   

 มีส่วนร่วม 
ในการ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

ไม่มีส่วนร่วม 264 3.92 0.50 1.59 0.191 

มีส่วนร่วมน้อย  
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

73 3.90 0.48 

มีส่วนร่วมปานกลาง 
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

27 4.11 0.39 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

20 3.83 0.50 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันโดยรวม จ าแนก
ตามระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยถึงหาดชาวเล อ่าว
ประมง และถนนคนเดิน การมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว พบว่า ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการจ าแนกตามช่วงอายุ การจบการศึกษา 
ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยา รายได้ต่อเดือน อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะ 
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และการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยว 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
ด้านการท่องเที่ยว พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงได้ทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 4.9 – ตารางที่ 4.18 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ
โดยรวม จ าแนกตามช่วงอายุเป็นรายคู่ 
 

ช่วงอายุ ค่าเฉลี่ย 
18 - 25 ปี 26 - 33 ปี 34 - 41 ปี 42 - 49 ปี ตั้งแต่ 50 

ปีขึ้นไป 

18 - 25 ปี  3.83 - 0.17 0.02 0.06 0.41* 
26 - 33 ปี 4.00  - 0.14* 0.10 0.24 
34 - 41 ปี 3.86   - 0.04 0.38* 
42 - 49 ปี 3.90    - 0.34* 
ตั้งแต่ 50 ปี
ขึ้นไป 

4.24 
    - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.9 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ

โดยรวม จ าแนกตามช่วงอายุเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ านวน 4 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม 
มากกว่า ผู้ที่มีช่วงอายุ 42 - 49 ปี 34 - 41 ปี และ18 - 25 ปี และผู้ที่มีช่วงอายุ 26 - 33 ปี มีทัศนคติ
ต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่มีช่วงอายุ 34 - 41 ปี  
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก 
โดยรวม จ าแนกตามการจบการศึกษาเป็นรายคู่ 
 

การจบ
การศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า ป.

6 
ป.6 ม.3 ม. 6 หรือ 

ปวช. หรือ 
ปวส. 

ป.ตรีหรือสูง
กว่า 

ต่ ากวา่ ป.6 4.02 - 0.01 0.06 0.29* 0.34* 
ป.6 4.01  - 0.04 0.28* 0.33* 
ม.3 3.96   - 0.23* 0.28* 
ม. 6 หรือ ปวช. 
หรือ ปวส. 

3.73    - 0.05 

ป.ตรีหรือสูงกว่า 3.67     - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.10 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ
โดยรวม จ าแนกตามการจบการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จ านวน 6 คู่ ได้แก่ ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ระดับต่ ากว่าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ
โดยรวม มากกว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า และผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทัศนคติต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. 
หรือ ปวส.   
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ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก 
โดยรวม จ าแนกตามระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยถึงหาดพัทยาเป็นรายคู่ 
 

ระยะทางจากที่อยู่
อาศัยถึงหาดพัทยา 

ค่าเฉลี่ย ใกล้ 
(0 – 200 เมตร) 

กลาง 
(201 - 400 เมตร) 

ไกล 
(มากกว่า400 เมตร) 

ใกล้ (0 – 200 เมตร) 3.88 - 0.13* 0.01 
กลาง (201 - 400 เมตร) 4.02  - 0.15* 
ไกล (มากกว่า400 เมตร) 3.87   - 
*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.11 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ
โดยรวม จ าแนกตามระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยา พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ คือ ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยา ระดับกลาง        
(201 - 400 เมตร) มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่มีระยะทางจากที่
อยู่อาศัยถึงหาดพัทยา ระดับใกล้ (0 – 200 เมตร) และระดับไกล (มากกว่า 400 เมตร)  
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
โดยรวม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน (บาท) เป็นรายคู่ 
 

รายได้ต่อเดือน 
(บาท) 

ค่า 
เฉลี่ย 

5,000 
หรือน้อยกว่า 

5,001 – 
15,000 

15,001 – 
25,000 

25,001 – 
35,000 

35,001 หรือ
มากกว่า 

5,000 
หรือน้อยกว่า 

4.14 - 0.28* 0.31* 0.21* 0.08 

5,001 – 15,000 3.86  - 0.02 0.06 0.20 
15,001 – 25,000 3.83   - 0.09 0.22 
25,001 – 35,000 3.92    - 0.13 
35,001 หรือ
มากกว่า 

4.06     - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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จากตารางที่ 4.12 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ
โดยรวม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ านวน 3 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาท หรือน้อยกว่า มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท 5,001 – 15,000 บาท และ 
15,001 – 25,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ (บาท) เป็นรายคู่ 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
พนักงาน เจ้าของ

ธุรกิจ 
ผู้ประกอบการเรือ

หางยาว 
แม่บ้าน อาชีพอื่นๆ 

พนักงาน 3.92 - 0.33* 014* 0.29* 0.15* 
เจ้าของธุรกิจ  3.58  - 0.47* 0.62* 0.18* 
ผู้ประกอบการเรือ
หางยาว 

4.06   - 0.15* 0.29* 

แม่บ้าน 4.21    - 0.44* 
อาชีพอ่ืนๆ 3.77     - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.13 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ
โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 10 คู่ 
ได้แก่ แม่บ้าน มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้ประกอบการเรือหางยาว 
พนักงาน (บริษัททั วร์ โรงแรมและที่ พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจ อ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกับ
นักท่องเที่ยว) ผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ และเจ้าของธุรกิจ (บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร 
ร้านค้า และธุรกิจอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยว) 

แม่บ้าน มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้ประกอบการเรือหาง
ยาว พนักงาน (บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
นักท่องเที่ยว) และเจ้าของธุรกิจ (บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว) 

ผู้ประกอบการเรือหางยาว มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า 
พนักงาน (บริษัททัวร์ โรงแรมและที่ พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจ อ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกับ
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นักท่องเที่ยว) และเจ้าของธุรกิจ (บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว) 

พนักงาน (บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
นักท่องเที่ยว) มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า เจ้าของธุรกิจ (บริษัททัวร์ 
โรงแรมและท่ีพัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยว) 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
โดยรวม จ าแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะเป็นรายคู่ 
 
ระยะเวลาที่อยู่

อาศัยบนเกาะหลี
เป๊ะ 

ค่าเฉลี่ย 
≤1 ปี >1 ปี 

 แต่  
≤5 ปี 

>5 ปี  
แต่  

≤10 ปี 

>10 ปี  
แต่  

≤15 ปี 

>15 ปี 
แต่ 

≤20 ปี 

>20 ปี 

≤1 ปี  3.72 - 0.08 0.02 0.18 - 0.30* 

>1 ปี แต่ ≤5 ปี  3.64  - 0.11 0.27* - 0.38* 

>5 ปี แต่ ≤10 ปี  3.75   - 0.16 - 0.27* 

>10 ปี แต่ ≤15 ปี  3.91    - - 0.11 

>15 ปี แต่ ≤20 ปี  0.00     - - 

>20 ปี  4.03      - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที ่4.14 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ
โดยรวม จ าแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 คู่ คือ ผู้ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะมากกว่า 20 ปีขึ้นไป มี
ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะ
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ผู้ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะน้อยกว่า 1 ปี และผู้ที่มี
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 

และผู้ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะมากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี มีทัศนคติต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะมากกว่า 1 
ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  
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ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
ฯโดยรวม จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวเป็นรายคู่ 
 

การมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนด้าน
การท่องเท่ียว 

ค่าเฉลี่ย 

ไม่มีส่วนร่วม 
 
 
 

มีส่วนร่วมน้อย 
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

 
 

มีส่วนร่วมปาน
กลาง  

(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือ

มากกว่าต่อปี) 

ไม่มีส่วนร่วม 3.82 - 0.08 0.25* 0.26* 
มีส่วนร่วมน้อย 
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

3.90  - 0.16* 0.18 

มีส่วนร่วมปานกลาง 
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

4.07   - 0.01 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

4.08    - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.15 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ

โดยรวม จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยว พบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยว 
ระดับมาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่
ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยว  และผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยว
ระดับปานกลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) มีทัศนคตต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวระดับน้อย (1- 2 ครั้งต่อปี) และผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในการ
วางแผนด้านการท่องเที่ยว  
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ตารางท่ี 4.16  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
ฯโดยรวม จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยวเป็นรายคู่ 
 

การมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการท่องเท่ียว 

ค่าเฉลี่ย 

ไม่มีส่วนร่วม 
 
 
 

มีส่วนร่วมน้อย 
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

 
 

มีส่วนร่วมปาน
กลาง  

(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือ

มากกว่าต่อปี) 

ไม่มีส่วนร่วม 3.84 - 0.17* 0.23* 0.37* 
มีส่วนร่วมน้อย 
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

4.01  - 0.06 0.19 

มีส่วนร่วมปานกลาง 
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

4.08   - 0.13 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

4.21    - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.16 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ

โดยรวม จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยว พบว่า มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ท่องเที่ยวระดับมาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) ระดับปานกลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) และระดับน้อย (1 - 
2 ครั้งต่อปี) มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยว  
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ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
ฯโดยรวม จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลเป็นรายคู่ 
 

การมีส่วนร่วม 
ในการติดตามและ
ประเมินผล 

ค่าเฉลี่ย 

ไม่มีส่วนร่วม 
 
 
 

มีส่วนร่วมน้อย 
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

 
 

มีส่วนร่วมปาน
กลาง  

(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือ

มากกว่าต่อปี) 

ไม่มีส่วนร่วม 3.87 - 0.13 0.20* 0.26* 
มีส่วนร่วมน้อย 
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

4.01  - 0.07 0.13 

มีส่วนร่วมปานกลาง 
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

4.08   - 0.05 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

4.14    - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.17 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯ

โดยรวม จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลระดับ
มาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) และระดับปานกลาง (3 - 4 ครั้งต่อปี) มีทัศนคติต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 และ 37  

โดยใช้ค่าสถิติ F-Test ที่ระดับ 0.05 โดยการยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (

1H ) เมื่อความน่าจะเป็น (P) มีค่าสูงกว่า 0.05  และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง ( 1H ) เมื่อความน่าจะเป็น (P) มีค่าต่ ากว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 
 
สมมติฐานทางสถิต ิ
สมมติฐานที่ 11 จ าแนกตามช่วงอายุ (P = 0.010*) 

543210 :H μμμμμ ====  ผู้ที่มีช่วงอายุต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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543211 :H μμμμμ   ผู้ที่มีช่วงอายุต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 13 : จ าแนกตามการจบการศึกษา (P = 0.000*) 
H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5  ผู้ที่จบการศึกษาต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
H1 : μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μ4 ≠ μ5  ผู้ที่จบการศึกษาต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 15 : จ าแนกตามระยะทางจากที่อยู่ไปถึงหาดพัทยาฯ (P = 0.021*) 

3210 :H μμμ ==   ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยาต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยาต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม
แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 17 : จ าแนกตามระยะทางจากที่อยู่ไปถึงหาดชาวเลฯ (P = 0.121) 

3210 :H μμμ ==   ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม
แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H )สมมติฐานที่ 19 : 
จ าแนกตามระยะทางจากที่อยู่ไปถึงอ่าวประมงฯ (P = 0.626) 
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3210 :H μμμ ==   ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงอ่าวประมงหรือหาดซันเซทต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงอ่าวประมงหรือหาดซันเซทต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม
แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 21 : จ าแนกตามระยะทางจากที่อยู่ไปถึงถนนคนเดิน (P = 0.502) 

3210 :H μμμ ==   ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงถนนคนเดินต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงถนนคนเดินต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 23 : จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน (บาท) (P = 0.000*) 

543210 :H μμμμμ ====  ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

543211 :H μμμμμ   ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
 
สมมติฐานที่ 25 : จ าแนกตามอาชีพ (P = 0.000*) 
H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5 = μ6 = μ7 = μ8  ผู้ที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
H1 : μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μ4 ≠ μ5 ≠ μ6 ≠ μ7 ≠ μ8 ผู้ที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
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สมมติฐานที่ 27 : จ าแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ (P = 0.000*) 

6543210 :H μμμμμμ =====   ผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกาหลีเป๊ะต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

6543211 :H μμμμμμ    ผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกาหลีเป๊ะต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม
แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 29 : จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยว (P = 0.000*) 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติที่มี
ต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติที่มี
ต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 31 : จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยว (P = 0.000*) 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม
แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 33 : จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว (P = 
0.052) 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว
ต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว
ต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
โดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 35 : จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยว (P = 
0.008*) 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยว
ต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยว
ต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
โดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 37 : จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว(P = 0.191) 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม
แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
ลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันโดยรวม จ าแนกตามช่วงอายุ การจบ
การศึกษา ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว รายได้ต่อเดือน (บาท) อาชีพ ระยะเวลาที่
อยู่อาศัย ในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ และระดับการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว 
 

ทัศนคติที่มี
ต่อผลกระทบ 
ทางสังคมเชิง
ลบฯโดยรวม 

การจ าแนก n X  S.D. F P 

Overall Sn ช่วงอายุ 18 - 25 ปี  35 3.40 0.55 2.57 0.037* 

26 - 33 ปี 138 3.57 0.58 
34 - 41 ปี 127 3.44 0.59 

42 - 49 ปี 70 3.50 0.61 

ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 14 3.89 0.26 
Overall Sn การจบ

การศึกษา 
ต่ ากว่า ป.6 57 3.64 0.58 3.93 0.004* 
ป.6 171 3.59 0.57 
ม.3 65 3.48 0.60 
ม. 6 หรือ ปวช. หรือ 
ปวส. 

52 3.32 0.59 

ป.ตรีหรือสูงกว่า 39 3.31 0.54 

Overall Sn ระยะทางจาก
ที่อยู่ไปถึงหาด
พัทยาฯ 

ใกล้ (0 – 200 เมตร) 129 3.44 0.57 3.32 0.037* 

กลาง (201 - 400 เมตร) 141 3.61 0.58 
ไกล (มากกว่า400 เมตร) 114 3.47 0.59 

ระยะทางจาก
ที่อยู่ไปถึงหาด
ชาวเลฯ 

ใกล้ (0 – 200 เมตร) 148 3.67 0.60 9.34 0.000* 

กลาง (201 - 400 เมตร) 164 3.40 0.57 
ไกล (มากกว่า400 เมตร) 72 3.45 0.50 

ระยะทางจาก
ที่อยู่ไปถึงอ่าว
ประมงฯ 

ใกล้ (0 – 200 เมตร) 28 3.43 0.44 0.33 0.715 

กลาง (201 - 400 เมตร) 42 3.50 0.56 
ไกล (มากกว่า400 เมตร) 314 3.52 0.60 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 
 

ทัศนคติที่มี
ต่อผลกระทบ 
ทางสังคมเชิง
ลบฯโดยรวม 

การจ าแนก n X  S.D. F P 

 ระยะทางจาก
ที่อยู่ไปถึง
ถนนคนเดิน 

ใกล้ (0 – 200 เมตร) 183 3.54 0.59 2.63 0.073 
กลาง (201 - 400 

เมตร) 
136 3.55 0.60 

ไกล (มากกว่า400 

เมตร) 
65 3.36 0.51 

Overall Sn รายได้ต่อ
เดือน (บาท) 

5,000  
หรือน้อยกว่า 

90 3.65 0.54 2.37 0.052 

5,001 – 15,000 119 3.46 0.63 
15,001 – 25,000 135 3.44 0.57 
25,001 – 35,000 29 3.56 0.55 
35,001 หรือ
มากกว่า  

11 3.71 0.48 

Overall Sn อาชีพ พนักงาน  
(บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก 
ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
นักท่องเที่ยว) 

90 3.54 0.55 15.34 0.000* 

เจ้าของธุรกิจ  
(บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก 
ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
นักท่องเที่ยว) 

75 3.17 0.56 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 
 

ทัศนคติที่มี
ต่อผลกระทบ 
ทางสังคมเชิง
ลบฯโดยรวม 

การจ าแนก n X  S.D. F P 

  

ผู้ประกอบการเรือ
หางยาว 

75 3.70 0.51 

  แม่บ้าน 90 3.75 0.52 
อาชีพอ่ืนๆ 54 3.31 0.60 

Overall Sn ระยะเวลาที่
อาศัยอยู่บน
เกาหลีเป๊ะ 

1 ปี หรือน้อยกว่า 44 3.29 0.55 6.61 0.000* 

มากกว่า 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

49 3.25 0.57 

มากกว่า 5 ปี  
แต่ไม่เกิน 10 ปี 

12 3.26 0.64 

มากกว่า 10 ปี  
แต่ไม่เกิน 15 ปี 

23 3.58 0.51 

มากกว่า 15 ปี  
แต่ไม่เกิน 20 ปี 

0 0.00 0.00 

มากกว่า 20 ปี 
ขึ้นไป 

256 3.61 0.57 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 
 

ทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบ 

ทางสังคมเชิง
ลบฯโดยรวม 

การจ าแนก n X  S.D. F P 

Overall Sn มีส่วนร่วม 
ในการ
วางแผนด้าน
การท่องเที่ยว 

ไม่มีส่วนร่วม 171 3.39 0.62 5.79 0.001* 
มีส่วนร่วมน้อย  
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

71 3.50 0.50 

มีส่วนร่วมปาน
กลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) 

108 3.65 0.54 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

34 3.70 0.54 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติ
ตามแผนด้าน
การท่องเที่ยว 

ไม่มีส่วนร่วม 238 3.42 0.61 6.12 0.000* 
มีส่วนร่วมน้อย  
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

49 3.60 0.46 

มีส่วนร่วมปาน
กลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) 

73 3.71 0.52 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

24 3.70 0.52 

 มีส่วนร่วม 
ในการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

ไม่มีส่วนร่วม 228 3.45 0.60 3.71 0.025* 
มีส่วนร่วมน้อย  
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

44 3.66 0.48 

มีส่วนร่วมปาน
กลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) 

0 0.00 0.00 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

112 3.59 0.57 

 มีส่วนร่วม 
ในการติดตาม
และ
ประเมินผล 

ไม่มีส่วนร่วม 272 3.45 0.60 4.87 0.002* 

 มีส่วนร่วมน้อย  
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

47 3.54 0.52   

 มีส่วนร่วมปาน
กลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) 

51 3.75 0.50   
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 
 

ทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบ 

ทางสังคมเชิง
ลบฯโดยรวม 

การจ าแนก n X  S.D. F P 

  มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

14 3.78 0.52   

 มีส่วนร่วม 
ในการ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

ไม่มีส่วนร่วม 264 3.51 0.57 2.28 0.079 
มีส่วนร่วมน้อย  
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

73 3.47 0.61 

มีส่วนร่วมปานกลาง 
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

27 3.77 0.48 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

20 3.38 0.66 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันโดยรวม จ าแนก
ตามช่วงระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงอ่าวประมง 
และถนนคนเดิน รายได้ต่อเดือน และการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และการจ าแนกตามอายุ การจบการศึกษา ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 
ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยาฯและหาดชาวเล อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกาะหลี
เป๊ะ และการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการ
ท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยว พบว่า มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี  
LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 4.20 - ตารางที่ 4.29 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวม จ าแนกตามช่วงอายุเป็นรายคู่ 
 

ช่วงอายุ ค่าเฉลี่ย 
18 - 25 ปี 26 - 33 ปี 34 - 41 ปี 42 - 49 ปี ตั้งแต่ 50 

ปีขึ้นไป 

18 - 25 ปี  3.40 - 0.16 0.04 0.09 0.48* 
26 - 33 ปี 3.57  - 0.12 0.07 0.31 
34 - 41 ปี 3.44   - 0.05 0.44* 
42 - 49 ปี 3.50    - 0.39* 
ตั้งแต่ 50 ปี
ขึ้นไป 

3.89 
    - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.19 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ

โดยรวม จ าแนกตามช่วงอายุเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ านวน 3 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม 
มากกว่า ผู้ที่มีช่วงอายุ 42 - 49 ปี 34 - 41 ปี และ18 - 25 ปี  
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวมจ าแนกตามการจบการศึกษาเป็นรายคู่ 
 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ต่ ากว่า  
ป.6 

 

ป.6 
 
 

ม.3 
 
 

ม. 6 หรือ 
ปวช.หรือ 

ปวส. 

ป.ตรีหรือสูง
กว่า 

ต่ ากว่า ป.6 3.64 - 0.04 0.15 0.31* 0.32* 
ป.6 3.59  - 0.10 0.26* 0.27* 
ม.3 3.48   - 0.16 0.17 
ม.6หรือปวช.หรือ ปวส. 3.32    - 0.01 
ป.ตรีหรือสูงกว่า 3.31     - 
*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.20 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวม จ าแนกตามการจบการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ ผู้ที่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีทศันคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  

ผู้ที่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศวิชาชีพชั้นสูง 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวมจ าแนกตามระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยาเป็นรายคู่ 
 
ระยะทางจากที่อยู่
อาศัยถึงหาดพัทยา 

ค่าเฉลี่ย ใกล้  
(0 – 200 เมตร) 

กลาง 
(201 - 400 เมตร) 

ไกล  
(มากกว่า400 เมตร) 

ใกล้ (0 – 200 เมตร) 3.44 - 0.16* 0.02 
กลาง (201 - 400 เมตร) 3.61  - 0.14* 
ไกล (มากกว่า400 เมตร) 3.47   - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   

จากตารางที่ 4.21 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวม จ าแนกตามระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยาเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยาระยะ
กลาง (201 - 400 เมตร) มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่มีระยะทาง
จากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยาระยะไกล (มากกว่า400 เมตร) และผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาด
พัทยาระยะกลาง (201 - 400 เมตร) มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่มี
ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยาระยะใกล้ (0 – 200 เมตร)  
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ตารางท่ี 4.22 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวมจ าแนกตามระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดชาวเลเป็นรายคู่ 
 

ระยะทางจากที่อยู่
อาศัยถึงหาดพัทยา 

ค่าเฉลี่ย ใกล้  
(0 – 200 เมตร) 

กลาง 
(201 - 400 เมตร) 

ไกล  
(มากกว่า400 เมตร) 

ใกล้ (0 – 200 เมตร) 3.67 - 0.27* 0.22* 
กลาง (201 - 400 เมตร) 3.40  - 0.04 
ไกล (มากกว่า400 เมตร) 3.45   - 
*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   

จากตารางที่ 4.22 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวม จ าแนกตามระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดชาวเลเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยถึงหาดชาวเลระยะใกล้ 
(0 – 200 เมตร) มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่
อาศัยถึงหาดพัทยาระยะกลาง (201 - 400 เมตร) และระยะไกล (มากกว่า400 เมตร)  
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบ
โดยรวม จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ 
 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
พนักงาน เจ้าของ

ธุรกิจ 
ผู้ประกอบการเรือ

หางยาว 
แม่บ้าน อาชีพอื่นๆ 

พนักงาน 3.54 - 0.36* 016 0.21* 0.22* 
เจ้าของธุรกิจ  3.17  - 0.52* 0.57* 0.14 
ผู้ประกอบการเรือ
หางยาว 

3.70   - 0.50 0.38* 

แม่บ้าน 3.75    - 0.43* 
อาชีพอ่ืนๆ 3.31     - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที ่4.23 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 7 คู่ 
ได้แก่ พนักงาน (บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
นักท่องเที่ยว) ผู้ประกอบการเรือหางยาว และ แม่บ้าน มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวม มากกว่า และผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

แม่บ้าน มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า พนักงาน (บริษัททัวร์ 
โรงแรมและท่ีพัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว) และเจ้าของธุรกิจ 
(บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว)  

พนักงาน (บริษัททัวร์ โรงแรมและท่ีพัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจอื่นๆที่เก่ียวข้องกับ
นักท่องเที่ยว) ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า เจ้าของธุรกิจ (บริษัททัวร์ 
โรงแรมและท่ีพัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว) 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบ
โดยรวม จ าแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะเป็นรายคู่ 
 
ระยะเวลาที่อยู่
อาศัยในพื้นที่
เกาะหลีเป๊ะ 

ค่าเฉลี่ย 
≤1 ปี >1 ปี 

 แต่  
≤5 ปี 

>5 ปี  
แต่  

≤10 ปี 

>10 ปี  
แต่  

≤15 ปี 

>15 ปี 
แต ่

≤20 ปี 

>20 ปี 

≤1 ปี  3.29 - 0.04 0.03 0.28 - 0.31* 

>1 ปี แต่ ≤5 ปี  3.25  - 0.01 0.33* - 0.35* 

>5 ปี แต่ ≤10 ปี  3.26   - 0.31 - 0.34* 

>10 ปี แต่ ≤15 ปี  3.58    - - 0.02 

>15 ปี แต่ ≤20 ปี  0.00     - - 

>20 ปี  3.61      - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที ่4.24 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวม จ าแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 4 คู่ คือ ผู้ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะมากกว่า 20 ปีขึ้น
ไป มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เกาะ
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หลีเป๊ะมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ผู้ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะน้อยกว่า 1 ปี และ
ผู้ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 

และผู้ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะมากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี มีทัศนคติ
ต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวมจ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวเป็นรายคู่ 
 

การมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนด้าน
การท่องเที่ยว 

ค่าเฉลี่ย 

ไม่มีส่วนร่วม 
 
 

มีส่วนร่วม
น้อย 

(1- 2 ครั้งต่อปี) 

มีส่วนร่วม
ปานกลาง  

(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

มีส่วนร่วม
มาก 

(5 ครั้งหรือ
มากกว่าต่อปี) 

ไม่มีส่วนร่วม 3.39 - 0.10 0.26* 0.30* 
มีส่วนร่วมน้อย 
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

3.50  - 0.15 0.20 

มีส่วนร่วมปานกลาง 
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

3.65   - 0.04 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

3.70    - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.25 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวม จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการ
ท่องเที่ยวระดับมาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม 
มากกว่า ผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวและที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการ
ท่องเที่ยวระดับน้อย (1- 2 ครั้งต่อปี)   
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ตารางท่ี 4.26 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวมจ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยวเป็นรายคู่ 
 

การมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการ
ท่องเที่ยว 

ค่าเฉลี่ย 

ไม่มีส่วนร่วม 
 
 

มีส่วนร่วม
น้อย 
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

มีส่วนร่วม
ปานกลาง  
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

มีส่วนร่วม
มาก 
(5 ครั้งหรือ
มากกว่าต่อปี) 

ไม่มีส่วนร่วม 3.42 - 0.18* 0.28* 0.28* 

มีส่วนร่วมน้อย 
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

3.60  - 0.10 0.10 

มีส่วนร่วมปานกลาง 
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

3.71   - 0.01 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

3.70    - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ทีม่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.26 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวม จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยวเป็นรายคู่ พบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการท่องเทีย่วระดับปานกลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) ผู้ที่มีส่วนร่วมในกาปฏิบัติตามแผนด้านการ
ท่องเที่ยวระดับมาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) และผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ท่องเที่ยวระดับน้อย (1- 2 ครั้งต่อปี) มีทัศนคตต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่
ไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยว  
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ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวมจ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นรายคู่ 
 

การมีส่วนร่วม 
ในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

ค่าเฉลี่ย 

ไม่มีส่วนร่วม 
 
 

มีส่วนร่วม
น้อย 
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

มีส่วนร่วม
ปานกลาง  
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

มีส่วนร่วม
มาก 
(5 ครั้งหรือ
มากกว่าต่อปี) 

ไม่มีส่วนร่วม 3.45 - 0.21* - 0.14* 
มีส่วนร่วมน้อย 
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

3.66  - - 0.07 

มีส่วนร่วมปานกลาง 
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

0.00   - - 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

3.59    - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.27 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวม จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นรายคู่ พบว่า  
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวระดับน้อย (1- 2 ครั้งต่อปี) และผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวระดับมาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) มีทัศนคติต่อผลกระทบ
ทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวมจ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยวเป็นรายคู่ 
 

การมีส่วนร่วม 
ในการติดตามและ
ประเมินผลด้าน
การท่องเที่ยว 

ค่าเฉลี่ย 

ไม่มีส่วนร่วม 
 
 

มีส่วนร่วม
น้อย 
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

มีส่วนร่วม
ปานกลาง  
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

 

มีส่วนร่วม
มาก 
(5 ครั้งหรือ
มากกว่าต่อปี) 

ไม่มีส่วนร่วม 3.45 - 0.08 0.29* 0.33* 
มีส่วนร่วมน้อย 
(1- 2 ครั้งต่อปี) 

3.54  - 0.21 0.24 

มีส่วนร่วมปานกลาง 
(3 – 4 ครั้งต่อปี) 

3.75   - 0.03 

มีส่วนร่วมมาก 
(5 ครั้งหรือมากกวา่ต่อปี) 

3.78    - 

*คู่แตกต่างโดยวิธี LSD ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.28 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯ
โดยรวม จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยวเป็นรายคู่ พบว่า  
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผลด้านการท่องเที่ยวระดับมาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) และผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยวระดับปานกลาง (3 – 4 ครั้งต่อปี) มีทัศนคติต่อผลกระทบ
ทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยว 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 และ38 
โดยใช้ค่าสถิติ F - Test ที่ระดับ 0.05 โดยการยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
( 1H ) เมื่อความน่าจะเป็น (P) มีค่าสูงกว่า 0.05  และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง ( 1H ) เมื่อความน่าจะเป็น (P) มีค่าต่ ากว่า 0.05   ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 
สมมติฐานทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 12 : จ าแนกตามช่วงอายุ (P = 0.037*) 

543210 :H μμμμμ ====  ผู้ที่มีช่วงอายุต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

543211 :H μμμμμ   ผู้ที่มีช่วงอายุต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 14 : จ าแนกตามการจบการศึกษา (P = 0.004*) 
H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5   ผู้ที่จบการศึกษาต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
H1 : μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μ4 ≠ μ5  ผู้ที่จบการศึกษาต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 16 : จ าแนกตามระยะทางจากที่อยู่ไปถึงหาดพัทยาฯ (P = 0.037*) 

3210 :H μμμ ==   ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยาต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยาต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่าง
กัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
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สมมติฐานที่ 18: จ าแนกตามระยะทางจากที่อยู่ไปถึงหาดชาวเลฯ (P = 0.000*) 

3210 :H μμμ ==   ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงหาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่าง
กัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 20 : จ าแนกตามระยะทางจากที่อยู่ไปถึงอ่าวประมงฯ (P = 0.715) 

3210 :H μμμ ==   ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงอ่าวประมงหรือหาดซันเซทต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงอ่าวประมงหรือหาดซันเซทต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่าง
กัน 
ผลการทดสอบ : ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 22 : จ าแนกตามระยะทางจากที่อยู่ไปถึงถนนคนเดิน (P = 0.073) 

3210 :H μμμ ==   ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงถนนคนเดินต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

3211 :H μμμ    ผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปถึงถนนคนเดินต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 24 : จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน (บาท) (P = 0.052) 

543210 :H μμμμμ ====  ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

543211 :H μμμμμ   ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
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สมมติฐานที่ 26 : จ าแนกตามอาชีพ (P = 0.000*) 
H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5 = μ6 = μ7 = μ8 ผู้ที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
H1 : μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μ4 ≠ μ5 ≠ μ6 ≠ μ7 ≠ μ8 ผู้ที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
สมมติฐานที่ 28 : จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเกาหลีเป๊ะ (P = 0.000*) 

6543210 :H μμμμμμ =====   ผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่บนเกาหลีเป๊ะต่างกันมีทัศนคติ
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

6543211 :H μμμμμμ    ผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่บนเกาหลีเป๊ะต่างกันมีทัศนคติ
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 30 : จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยว (P = 0.001*) 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติที่มี
ต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติที่มี
ต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 32 : จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยว (P = 0.000*) 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่าง
กัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
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สมมติฐานที่ 34 : จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว (P = 
0.025*) 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว
ต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว
ต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
โดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 36 : จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยว (P = 
0.002*) 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยว
ต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยว
ต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
โดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 38 : จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
(P = 0.079) 

43210 :H μμμμ ===   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

43211 :H μμμμ    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวมีทัศนคติที่
มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวมแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  T-Test และ F-Test เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะใน
ปัจจุบัน (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบ
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ทางสังคมเชิงบวกโดยรวมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน จ านวน 14 ปัจจัย 
ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ การจบการศึกษา ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยา 
รายได้ต่อเดือน (บาท) อาชีพ สถานที่เกิด ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ ความรู้สึกผูกพัน
กับเกาะหลีเป๊ะ ความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยว การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ การมี
ส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ  การมีส่วน 
และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยว  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบโดยรวมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน จ านวน 15 ปัจจัย ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ การจบ
การศึกษา ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยา ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาด
ชาวเลหรือหาดซันไรซ์ อาชีพ สถานที่เกิด ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ ความรู้สึกผูกพัน
กับเกาะหลีเป๊ะ ความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยว การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ การมี
ส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยว การ
มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลด้านการท่องเที่ยว  
 

4.1.3 ผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการสนับสนุน 
(พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่3) 

การศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือศึกษาปัจจัย/ตัวแปรต้นใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ในการอธิบาย
ทัศนคติของประชาชนซึ่งโดยมากจะมีความซับซ้อน การใช้ตัวแปรพยากรณ์เพียงตัวเดียวนั้นจะไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะอธิบายตัวแปรตามได้ ในกรณีที่จะพยายามอธิบายสัดส่วนความแปรปรวน
ของตัวแปรตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องมีตัวแปรพยากรณ์มากกว่า 1 ตัวซึ่งจะน าไปสู่
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเมื่อมีตัวแปรพยากรณ์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป  

การวิเคราะห์ในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน 
(Stepwise Regression) ซึ่ งเป็นวิธีที่ ใช้วิธีของการเลือกตัวแปรโดยวิธี เพ่ิมตัวแปร (Forward 
Selection) และวิธีของการเลือกตัวแปรโดยวิธีลดตัวแปร (Backward Elimination) ร่วมกัน โดย
ขั้นตอนแรกจะเลือกตัวแปรพยากรณ์ (ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น) เข้าสมการโดยวิธีการเลือกตัวแปร
โดยวิธีเพ่ิมตัวแปร (Forward Selection) ถ้าไม่พบตัวแปรพยากรณ์ใดผ่านเกณฑ์เข้าสมการได้ แสดง
ว่าไม่มีตัวแปรพยากรณ์ใดมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม การวิเคราะห์ก็จะยุติ แต่ถ้ามีตัวแปร
พยากรณ์บางตัวผ่านเกณฑ์เข้าสมการได้ แล้วจึงใช้วิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีลดตัวแปร (Backward 
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Elimination) คือ น าตัวแปรทั้งหมดที่ผ่านเข้าสมการพร้อมกัน จากนั้นพิจารณาตัวแปรพยากรณ์
พร้อมกันทุกตัวที่จัดเข้าสมการก่อนหน้านี้ ตัวแปรพยากรณ์ใดมีนัยส าคัญน้อย โดยพิจารณาจากสถิติ
ค่า t ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจะถูกตัดออก (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557: 151)  

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยก าหนดให้ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบ จากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะที่ถูกแบ่งออกเป็น 4 มิติ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 
(หน้า116-118) เป็นตัวแปรพยากรณ์ (x) และก าหนดให้การสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ เป็นตัวแปรเกณฑ์ (y) และเพ่ือความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแทนตัวแปรพยากรณ์และค่าสถิติสถิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวแทนตัวแปรพยากรณ์ 
SocioecoPositive  แทน  ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯในมิติเศรษฐกิจ 
SociooppPositive  แทน  ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯในมิติโอกาส 
SociosocPositive  แทน  ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯในมิติสภาพแวดล้อมทาง 
    สังคม 
SocioenvPositive  แทน  ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯในมิติสิ่งแวดล้อม 
SocioecoNegative  แทน  ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติเศรษฐกิจ 
SociooppNegative  แทน  ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติโอกาส 
SociosocNegative  แทน  ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติสภาพแวดล้อมทาง 

  สังคม 
SocioenvNegative  แทน  ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติสิ่งแวดล้อม 
Behavior แทน  การสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะ 
    หลีเป๊ะในปัจจุบัน 
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สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
R  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  
                    (ค่าท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์) 

R2 แทน  ก าลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณหรือร้อยละของค่าความแปรผันร่วมกัน  
ของตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ (ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ) 

Std. Error of the Estimate แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
F  แทน  ค่าการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 
t  แทน  ค่าการแจกแจงแบบ t (t-distribution) 
a (Constant) แทน  ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Std. Error แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร 

พยากรณ์ 
b  แทน  ค่าน้ าหนักความส าคัญ (ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย) ของตัวแปรพยากรณ์ในรูป 

คะแนนดิบ (Score Weight)  

β  แทน  ค่าน้ าหนักความส าคัญ (ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย) ของตัวแปรพยากรณ์ในรูป 
คะแนนมาตรฐาน (Beta Weight)  

Y    แทน  ค่าตัวแปรเกณฑ์ที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Z  แทน  ค่าตัวแปรเกณฑ์ที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การแปลผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ)
ระหว่างทัศนคติท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคมกับการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้ (พวง
รัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 144)   

 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าสูงกว่า    0.80 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง   0.61-0.80  มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง   0.41-0.60  มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง   0.20-0.40  มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต่ ากว่า     0.20  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
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ก่อนที่จะเข้าสู่การน าเสนอผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัว
แปรพยากรณ์ (X) ที่ใช้วัดการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลี
เป๊ะในปัจจุบัน ว่าเกิดสภาวะ Multicollinearity หรือไม่ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

1) ตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทดสอบ โดยดูจากตาราง Correlation โดยใช้
เกณฑ์ของ Stevens (1992: 76) Stevens (1992 : 76)  (ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2557: 142) คือ ค่า r 
หากค่า r มากกว่า (>) 0.80 จะมีผลให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการประมาณขาดความแม่นตรง ซึ่งถือว่า
เกิดสภาวะ Multicollinearity 

2) ตรวจสอบค่า VIF (Variance inflation factor) หากค่า VIF ทุกค่าของ y บนตัวแปร
อิสระมีมากกว่า 10 ถือว่าต้องระวังมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระสูงหรือเกิดสภาวะ 
Multicollinearity (เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, 2549: 20 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557: 141)  

3) ตรวจสอบค่า eigen value ถ้าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปร
อิสระอ่ืนๆ (สุวิมล ติรกานันท์, 2553: 73 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557: 141)  

4) ตรวจสอบค่า condition index และค่า variance proportions โดยค่า condition 

index ที่นิยมใช้โดยปกติแล้วจะก าหนดน้อยกว่า 30 (<30) (สุวิมล ติรกานันท์, 2553: 73 อ้างถึงใน 
ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557: 141) หากมากกว่า (>) 30 จะต้องพิจารณาค่า variance proportions ซึ่ง
เป็นสัดส่วนความแปรปรวนของสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรทดสอบ โดยจะต้องมีค่า variance 
proportions ของตัวแปรทดสอบที่มีค่ามากกว่า .9 จ านวนมากกว่า 1 ตัวแปรหรือมากกว่า 1 ค่าขึ้น
ไป แสดงว่าตัวแปรอิสระเหล่านั้นมีสหสัมพันธ์กันเองสูงหรือเกิดสภาวะ Multicollinearity 

ผู้วิจัยได้สรุปผลผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระดังตารางที่ และส าหรับผู้

ที่ต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก 
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ตารางท่ี 4.29 ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทดสอบ (Pearson Correlation) ของ
การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบน
เกาะหลีเป๊ะส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
 
 Behavior SocioecoPositive SociooppPositive SociosocPositive SocioenvPositive 

Behavior 1.000     
SocioecoPositive 0.751 1.000    
SociooppPositive 0.796 0.696 1.000   
SociosocPositive 0.681 0.585 0.634 1.000  
SocioenvPositive 0.379 0.367 0.372 0.288 1.000 
 

จากตารางที่ 29 การตรวจสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายโดยใช้เกณฑ์ของ 

Stevens (1992 : 76) พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายมีค่าต่ า นั่นคือ ค่า r > .80 จึงไม่

เกิดสภาวะ  Multicollinearity ต่ อการวิ เคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ  (Multiple Regression 

Analysis) 

ตารางท่ี 4.30 ผลการตรวจสอบค่า VIF (Variance inflation factor) ของการศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

3 (Constant)   
 SociooppPositive 0.437 2.286 
 SocioecoPositive 0.481 2.077 
 SociosocPositive 0.558 1.793 

 
จากตารางที่ 30 การตรวจสอบค่า VIF (Variance inflation factor) พบว่า ค่า VIF ทุกค่า

ของตัวแปรท านายมีค่าน้อยหว่า 10 จึงไม่เกิดสภาวะ Multicollinearity ต่อการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ตารางท่ี 4.31 ผลการตรวจสอบค่า eigen value ค่า condition index และค่า variance 
proportions ของการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) Socioopp 
Positive 

Socioeco 
Positive 

Sociosoc 
Positive 

3 1 3.973 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 
 2 0.012 18.287 0.99 0.04 0.08 0.09 
 3 0.009 20.876 0.00 0.04 0.37 0.83 
 4 0.006 25.856 0.00 0.91 0.54 0.08 

 

จากตารางที่ 31 การตรวจสอบค่า eigen value ค่า condition index และค่า variance 

proportions พบว่า ค่า eigen value ใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรท านายมีความสัมพันธ์กัน แต่ค่า 

condition index น้อยกว่า 30 จึงไม่เกิดเกิดสภาวะ Multicollinearity ต่อการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ตารางท่ี 4.32 ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทดสอบ (Pearson Correlation) ของ
การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบน
เกาะหลีเป๊ะส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
 
 Behavior SocioecoNegative SociooppNegative SociosocNegative SocioenvNegative 

Behavior 1.000     
SocioecoNegative 0.799 1.000    
SociooppNegative 0.796 0.701 1.000   
SociosocNegative 0.786 0.684 0.692 1.000  
SocioenvNegative 0.386 0.304 0.285 0.335 1.000 
 

จากตารางที่ 32 การตรวจสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายโดยใช้เกณฑ์ของ 

Stevens (1992 : 76) พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายมีค่าต่ า นั่นคือ ค่า r > .80 จึงไม่
เกิดสภาวะ  Multicollinearity ต่ อการวิ เคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ  (Multiple Regression 
Analysis) 
 
ตารางท่ี 4.33 ผลการตรวจสอบค่า VIF (Variance inflation factor) ของการศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

4 (Constant)   
 SocioecoNegative 0.430 2.503 
 SociooppNegative 0.424 2.325 
 SociosocNegative 0.432 2.140 
 SocioenvNegative 0.876 1.060 

 
จากตารางที่ 33 การตรวจสอบค่า VIF (Variance inflation factor) พบว่า ค่า VIF ทุกค่า

ของตัวแปรท านายมีค่าน้อยหว่า 10 จึงไม่เกิดสภาวะ Multicollinearity ต่อการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ตารางท่ี 4.34 ผลการตรวจสอบค่า eigen value ค่า condition index และค่า variance 
proportions ของการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ  
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
Socioeco 
Negative 

Socioopp 
Negative 

Sociosoc 
Negative 

Socioenv 
Negative 

4 1 4.926 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 2 0.037 11.508 0.11 0.01 0.14 0.10 0.19 
 3 0.015 18.026 0.10 0.03 0.37 0.71 0.11 
 4 0.013 19.353 0.32 0.13 0.35 0.06 0.59 
 5 0.009 23.487 0.47 0.83 0.15 0.13 0.10 

 

จากตารางที่ 34 การตรวจสอบค่า eigen value ค่า condition index และค่า variance 

proportions พบว่า ค่า eigen value ใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรท านายมีความสัมพันธ์กัน แต่ค่า 

condition index น้อยกว่า 30 จึงไม่เกิดเกิดสภาวะ Multicollinearity ต่อการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ล าดับต่อไปเป็นผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการ

สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน โดยการ

วิเคราะห์หาค่าอ านาจการพยากรณ์ของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้า

บ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันและสร้างสมการพยากรณ์การสนับสนุน 

(พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันปรากฏผลดังตารางที่ 

4.35 – ตารางที ่38 
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ตารางท่ี 4.35 ผลการค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ดี  โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 
โมเดล R 2R  Adjusted 2R  Std. Error of the Estimate F Sig. F 

1 0.796 0.634 0.633 0.488 662.133 0.000 
2 0.842 0.710 0.708 0.435 465.504 0.000 
3 0.858 0.736 0.734 0.416 352.609 0.000 

โมเดล 1: (Constant), SociooppPositive    
โมเดล 2: (Constant), SociooppPositive, SocioecoPositive    
โมเดล 3: (Constant), SociooppPositive, SocioecoPositive, SociosocPositive  
ตัวแปรเกณฑ์ : OverallSp 
 

จากตารางที่ 4.35 พบว่า ในขั้นที่ 1 เมื่อทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯในมิติ
โอกาส (SociooppPositive) เป็นตัวแปรพยากรณ์ ค่าอ านาจในการพยากรณ์  ( 2R ) เท่ากับ 0.634 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.488 ในขั้นที่ 2 เมื่อเพ่ิมตัวแปรพยากรณ์ซึ่ง
เป็นทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯในมิติเศรษฐกิจ (SocioecoPositive) เข้าไปใน
สมการ ค่าอ านาจการพยากรณ์เท่ากับ 0.710 เพ่ิมขึ้นจากเดิม 0.076 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.435 ลดลงจากเดิม 0.053 และในขั้นที่ 3 เมื่อเพ่ิมตัวแปรพยากรณ์ซึ่งเป็น
ตั วแป รทั ศนคติ ที่ มี ต่ อผลกระทบ ทางสั งคม เชิ งบ วกฯ ในมิ ติ สภ าพแวดล้ อมท างสั งคม 
(SociosocPositive) เข้าไปในสมการ ค่าอ านาจการพยากรณ์เท่ากับ 0.736 เพ่ิมขึ้นจากเดิม 0.026 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.416 ลดลงจากเดิม 0.019  

เมื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าอ านาจการพยากรณ์เดิมกับค่าอ านาจการพยากรณ์ที่
เพ่ิมข้ึนในแต่ละข้ันตอน พบว่า ลักษณะการเพ่ิมของค่าอ านาจการพยากรณ์และการลดลงของค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานจากเดิมในแต่ละขั้นตอนนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์แต่ละขั้นตอน พบว่า  มี
ค่าลดลงทุกขั้นตอนแสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวที่เข้าสู่สมการพยากรณ์ร่วมกันพยากรณ์ การ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันได้  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 39, 41, 43 และ 45 โดยใช้ค่าสถิติ One-way Analysis of 
Variance: ANOVA ที่ระดับ 0.05 โดยการยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  
( 1H ) เมื่อความน่าจะเป็น (Sig.F) มีค่าสูงกว่า 0.05  และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง ( 1H ) เมื่อความน่าจะเป็น (Sig.F) มีค่าต่ ากว่า 0.05   ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมี
ดังนี้ 
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สมมติฐานทางสถิต ิ
สมมติฐานที่ 39  

0β:H0 =  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติสภาพแวดล้อมทางสังคม
ไม่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1   ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติสภาพแวดล้อมทางสังคม
ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 41 

0β:H0 = ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 43 

0β:H0 = ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติโอกาส ไม่ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1   ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติโอกาส ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 45 

0β:H0 = ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลต่อ
การสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1   ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
ผลการทดสอบ : ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
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 จากผลของการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์ การสนับสนุน 
(พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล

เพ่ือหาค่าน้ าหนักความส าคัญหรือค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ (b, β) ทั้ง 3 ตัวและค่าคงที่ของ
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) ซึ่งปรากฏผลดังตาราง  4.36 
 
ตารางท่ี 4.36 ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่ดี  3  ตัว กับตัวแปรเกณฑ์ 
 

โมเดล ตัวแปรพยากรณ ์

สัมประสิทธ์ิถดถอยที่ยัง
ไม่ได้ปรับคา่ 

(Unstandardized 
Coefficients) 

สัมประสิทธ์ิถดถอยที่
ปรับค่าแล้ว 

(Standardized 
Coefficients) 

t Sig. 

b Std.Error β 
3 a (Constant) -1.017 0.169  -6.018 0.000 
 SociooppPositive 0.643 0.059 0.435 10.908 0.000 
 SocioecoPositive 0.454 0.054 0.322 8.476 0.000 
 SociosocPositive 0.287 0.047 0.216 6.127 0.000 

R = 0.858, 2R = 0.736, SE est = 0.416 

ตัวแปรเกณฑ์ : OverallSp 

 จากตารางที่ 4.36 พบว่า การทดสอบนัยส าคัญของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรพยากรณ์
ที่ดีทั้ง 3 ตัวกับตัวแปรเกณฑ์โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) พบว่า ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณดังกล่าวมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัวในรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

1) ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯในมิติโอกาส (SociooppPositive) 
2) ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯในมิติเศรษฐกิจ (SocioecoPositive) 
3) ทัศนคติที่ มีต่อผลกระทบทางสั งคมเชิ งบวกฯในมิติ สภาพแวดล้อมทางสั งคม 

(SociosocPositive) 
 ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัวมีความสัมพันธ์กับการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน ในระดับสูง คือ 0.858 ตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมดมี
อ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 73.6 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์  เท่ากับ  
0.416 และได้สมการพยากรณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  ดังนี้  
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Y = 0.643SociooppPositive) + 0.454(SocioecoPositive) +0.287(SociosocPositive)   
  -1.017 
Z = 0.435(SociooppPositive) + 0.322(SocioecoPositive) +   
  0.216(SociosocPositive) 

 
ตารางท่ี 4.37 ผลการค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ดี  โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 
โมเดล R 2R  Adjusted 2R   Std. Error of the Estimate F Sig. F 

1 0.799 0.638 0.637 0.485 672.370 0.000 
2 0.865 0.748 0.747 0.405 564.991 0.000 
3 0.890 0.792 0.791 0.369 482.729 0.000 
4 0.894 0.799 0.797 0.363 377.135 0.000 

โมเดล 1: (Constant), SocioecoNegative     
โมเดล 2: (Constant), SocioecoNegative, SociooppNegative    
โมเดล 3: (Constant), SocioecoNegative, SociooppNegative, SociosocNegative  
โมเดล 4: (Constant), SocioecoNegative, SociooppNegative, SociosocNegative, SocioenvNegative 
ตัวแปรเกณฑ์ : OverallSn 
 

จากตารางที่ 4.37 พบว่า ในขั้นที่ 1 เมื่อทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติ
เศรษฐกิจ (SocioecoNegative) เป็นตัวแปรพยากรณ์ ค่าอ านาจในการพยากรณ์ ( 2R ) เท่ากับ 0.638 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.485 ในขั้นที่ 2 เมื่อเพ่ิมตัวแปรพยากรณ์ซึ่ง
เป็นทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติโอกาส (SociooppNegative) เข้าไปในสมการ 
ค่าอ านาจการพยากรณ์เท่ากับ 0.748 เพ่ิมขึ้นจากเดิม 0.010 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์ เท่ากับ 0.405 ลดลงจากเดิม 0.080 ในขั้นที่ 3 เมื่อเพ่ิมตัวแปรพยากรณ์ซึ่งเป็นตัวแปร
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติสภาพแวดล้อมทางสังคม (SociosocNegative) เข้า
ไปในสมการ ค่าอ านาจการพยากรณ์เท่ากับ 0.792 เพ่ิมขึ้นจากเดิม 0.044 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ  0.369 ลดลงจากเดิม 0.036 และในขั้นที่ 4 เมื่อเพ่ิมตัวแปร
พยากรณ์ ซึ่ ง เป็ นตั วแปรทั ศนคติที่ มี ต่ อผลกระทบทางสั งคม เชิ งลบฯในมิ ติ สิ่ งแวดล้ อม 
(SocioenvNegative) ค่าอ านาจการพยากรณ์เท่ากับ 0.799 เพ่ิมขึ้นจากเดิม 0.007 ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.363  ลดลงจากเดิม 0.006  

เมื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าอ านาจการพยากรณ์เดิมกับค่าอ านาจการพยากรณ์ที่
เพ่ิมข้ึนในแต่ละข้ันตอน พบว่า ลักษณะการเพ่ิมของค่าอ านาจการพยากรณ์และการลดลงของค่าความ
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คลาดเคลื่อนมาตรฐานจากเดิมในแต่ละขั้นตอนนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์แต่ละขั้นตอน พบว่า  มี
ค่าลดลงทุกขั้นตอนแสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวที่เข้าสู่สมการพยากรณ์ร่วมกันพยากรณ์ การ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันได้  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  40, 42, 44 และ46 โดยใช้ค่าสถิติ One-way Analysis of 
Variance: ANOVA ที่ระดับ 0.05 โดยการยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  
( 1H ) เมื่อความน่าจะเป็น (Sig.F) มีค่าสูงกว่า 0.05  และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง ( 1H ) เมื่อความน่าจะเป็น (Sig.F) มีค่าต่ ากว่า 0.05   ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมี
ดังนี้ 
สมมติฐานทางสถิติ 
สมมติฐานที่ 40 

0β:H0 =  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติสภาพแวดล้อมทางสังคม
ไม่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1   ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติสภาพแวดล้อมทางสังคม
ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 42 

0β:H0 = ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
สมมติฐานที่ 44 

0β:H0 = ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติโอกาส ไม่ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1   ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติโอกาส ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
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สมมติฐานที่ 46 

0β:H0 = ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

0β:H1   ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการ
สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
ผลการทดสอบ : ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
 
 จากผลของการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์ การสนับสนุน 
(พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล

เพ่ือหาค่าน้ าหนักความส าคัญหรือค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ (b, β) ทั้ง  4  ตัวและค่าคงที่
ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) ซึ่งปรากฏผลดังตาราง  4.38 
 
ตารางท่ี 4.38 ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่ดี  5  ตัว กับตัวแปรเกณฑ์ 
 

โมเดล ตัวแปรพยากรณ ์

สัมประสิทธ์ิถดถอยที่ยัง
ไม่ได้ปรับคา่ 

(Unstandardized 
Coefficients) 

สัมประสิทธ์ิถดถอยที่
ปรับค่าแล้ว 

(Standardized 
Coefficients) 

t Sig. 

b Std.Error β 
4 a (Constant) 0.136 0.140  0.970 0.333 
 SocioecoNegative 0.418 0.043 0.338 9.627 0.000 
 SociooppNegative 0.326 0.035 0.329 9.293 0.000 
 SociosocNegative 0.341 0.040 0.297 8.472 0.000 
 SocioenvNegative 0.116 0.032 0.090 3.652 0.000 

R = 0.894, 2R = 0.799, SE est = 0.363 

ตัวแปรเกณฑ์ : OverallSn 

 จากตารางที่ 4.38 พบว่า การทดสอบนัยส าคัญของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรพยากรณ์
ที่ดีทั้ง 5 ตัวกับตัวแปรเกณฑ์โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) พบว่า ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณดังกล่าวมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัวในรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
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1) ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติสิ่งเศรษฐกิจ (SocioecoNegative) 
2) ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติโอกาส (SociooppNegative) 
3) ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติสภาพแวดล้อมทางสังคม 

(SociosocNegative) 
4) ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติสิ่งแวดล้อม (SocioenvNegative) 

 ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 5 ตัวมีความสัมพันธ์กับการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน ในระดับสูง คือ 0.894 ตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมดมี
อ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 79.9 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์  เท่ากับ  
0.363 และได้สมการพยากรณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  ดังนี้  
 Y = 0.136 + 0.418(SocioecoNegative) + 0.326(SociooppNegative) +  
                0.341(SociosocNegative) + 0.116(SocioenvNegative)  
 Z = 0.338(SocioecoNegative) + 0.329(SociooppNegative) +  
                 0.297(SociosocNegative) + 0.090(SocioenvNegative) 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน)  
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน พบว่า ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
ฯในมิติโอกาส มิติเศรษฐกิจ และมิติสภาพแวดล้อมทางสังคมนั้นส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรม
ของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน และทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงลบฯในมิติเศรษฐกิจ มิติโอกาส มิติสภาพแวดล้อมทางสังคม และมิติสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลต่อ
การสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 
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4.1.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิจัยครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

4.1.4.1 การแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในตอนที่ 3 การสนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้เหตุผลประกอบจ านวน 60 คน จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 384 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ จ านวน 54 คน จาก 236 คน ให้เหตุผลว่า อยากมีรายได้เพ่ิมขึ้น อยากให้มี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆ และอยากเผยแพร่วัฒนธรรม เช่นเดียวกับผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อย (จ านวน 3 คน จาก 70 คน) ส่วนผู้ที่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เหตุผลว่า เพราะต้องท างานไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ (จ านวน 3 
คน จาก 78 คน)  

4.1.4.2 การแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในตอนที่ 4 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมที่ เกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะที่
นอกเหนือจากผลกระทบในแบบสอบถาม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในเกาะหลี เป๊ะที่นอกเหนือจาก
ผลกระทบในแบบสอบถาม จ านวน 17 คน จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 384 คน โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะ 
ได้แก่ ปัญหาขยะในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจ้างงานคนนอกพ้ืนที่มากกว่าคนใน
พ้ืนที่ ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น ปัญหาที่ดิน คนในพ้ืนที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เข้ามาอย่าง
รวดเร็ว สิ่งต่างๆที่ได้มาจากรัฐก็ต่ ากว่ามาตรฐาน ต้นไม้ลดลง และผู้คนในพ้ืนเยอะมากขึ้นท าให้ยาก
ต่อการควบคุมการท างาน 

4.1.4.3 การแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในตอนที่ 4 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น จ านวน 26 คน 
จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 384 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามระบุในเรื่องการจัดการขยะ
โดยควรมีระบบการจัดการขยะโดยการการรณรงค์การทิ้งขยะให้ลงถัง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความ
สะอาด จัดโครงการคลีนนิ่งเดย์เดือนละ 2 ครั้ง ผู้ประกอบการควรรับผิดชอบขยะของตน จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะและน าเงินค่าธรรมมาแก้ไขปัญหาขยะ การรณรงค์ไม่ท าลายหรือเหยียบ
ปะการัง การพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมให้แก่คนเกาะและการเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมของคน
ท้องถิ่น การดูแลในเรื่องการซื้อขายของหรืออาหารที่มีราคาสูง ต้องมีหน่วยงานเข้ามาดูแลจัดการ
ระบบต่างๆให้กับชุมชนโดยให้ชุมชนดูแลรับผิดชอบเพิ่มข้ึน เจ้าหน้าที่รัฐท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
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ไม่แบ่งแยกชนชั้นและควรท างานอย่างจริงจังและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคนในพ้ืนที่ การ
หาแนวทางการจ้างงานคนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  
 

4.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
  4.2.1 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบน
เกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4) 
 การศึกษาแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะ 
หลีเป๊ะในปัจจุบัน (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4) ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารแบบบันทึกการสัมภาษณ์ ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์
เนื้อหา 5 ขั้นตอน (รัตนะ บัวสนธ์, 2551; เอ้ือมพร หลินเจริญ , 2555: 18)  ได้แก่ 1) จัดระเบียบ
ข้อมูล 2) จัดท าดัชนีหรือรหัสของข้อมูล 3) การวิเคราะห์ข้อมูล 4) สร้างข้อสรุปชั่วคราว และ 5) สร้าง
บทสรุป  

ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน  
7 ท่าน โดยเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักจากภาครัฐ จ านวน 3 ท่าน ผู้ให้ข้อมูลหลักจากภาคธุรกิจ/เอกชน 
จ านวน 2 ท่าน และผู้ให้ข้อมูลหลักจากภาคประชาชน จ านวน 2 ท่าน เพ่ือความเข้าใจในการอ่านผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดตัวแทนของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

1) ผู้ให้ข้อมูลหลักจากภาครัฐ 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย    เป็น   ผู้ให้ข้อมูลที่ 1  
เจ้าหน้าที่หน่วยงานการท่องท่องเที่ยว จ.สตูล        เป็น   ผู้ให้ข้อมูลที่ 2 และ  
               ผู้ให้ข้อมูลที่ 3  

2) ผู้ให้ข้อมูลหลักจากภาคธุรกิจ/เอกชน 
ผู้น ากลุ่มผู้ประกอบการ       เป็น   ผู้ให้ข้อมูลที่ 4 และ  

                ผู้ให้ข้อมูลที่ 5 
3) ผู้ให้ข้อมูลหลักจากภาคประชาชน  

ผู้น าชุมชน                                                 เป็น   ผู้ให้ข้อมูลที่ 6 และ    
                ผู้ให้ข้อมูลที่ 7 

 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตามข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ มีทั้งหมด 5 

ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยภาพรวม ตอนที่ 2 การจัดการผลกระทบทาง
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สังคมจากการท่องเที่ยว ตอนที่ 3 การด าเนินการด้านการท่องเที่ยว ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมด้านการ
ท่องเที่ยว และตอนที่ 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม รายละเอียดน าเสนอ ดังนี้  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยภาพรวม 

1. สถานการณ์การท่องเที่ยว 
1.1 แนวโน้มจ านวนและประเภทของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะหลีเป๊ ะเป็น

อย่างไร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวนั้นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผู้ให้

ข้อมูลที่ 3 ได้กล่าวว่า “ตามสถิติแล้วจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะมีจ านวนเพิ่มข้ึน”
ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลที่ 2, 4, 5 และ 6  แต่ถ้าหากเปรียบเทียบช่วงต้นปีนี้และต้นปีที่แล้วนั้น ปีนี้
จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงซึ่งผู้ให้ข้อมูลที่ 1 ได้ให้เหตุผลว่า “...เป็นเพราะเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศมากกว่า และเกี่ยวเนื่องกับการปกครอง...ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย...กฎหมายเขาไม่
คุ้มครองเรื่องความปลอดภัย...ความมั่นใจของนักท่องเที่ยวมันลดลง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ในแง่ของคนไทยนั้นก็ลดลงเหมือนกันเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดี 
ภาพรวมของเศรษฐกิจไม่ดี เมื่อคนไม่มีเงิน คนก็ไม่เที่ยว” และผู้ให้ข้อมูลที่ 7 ได้กล่าวในประเด็นที่
นักท่องเที่ยวลดลงว่า “เพราะมันมีผลกระทบจากหลายๆเรื่อง...น้ าท่วม...สกุลเงินเพ่ิม...ค่าห้องค่าที่พัก
มันแพง ลูกค้าไม่อยากจะมา” และลักษณะของกลุ่มนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปโดยผู้ให้ข้อมูลที่ 3
กล่าวว่า “...กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวจากจีน ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยก็นิยมมาท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะเพ่ิมมากขึ้น” ใน
ส่วนของลักษณะนักท่องเที่ยวจีนนั้น ผู้ให้ข้อมูลที่ 4 กล่าวว่า “...จีนส่วนใหญ่เป็นจีนมาเลเซีย แต่จีน
แผ่นดินใหญ่ก็เริ่มมีมามากข้ึนเรื่อยๆ...” ซ่ึงสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลที่ 3, 5, 6 และ 7  

1.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ขายนักท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่1, 2, 3, 4, 6 และ 7 กล่าวตรงกันว่า 

กิจกรรมหลัก คือ ด าน้ าดูปะการัง โดยผู้ให้ข้อมูลที่ 7 กล่าวในรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจกรรมด า
น้ าไว้ว่า “กิจกรรมด าน้ า มีโปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 มีโปรแกรม 1 เกาะหินงาม เกาะจา
บัง เกาะยาม เกาะราวี เกาะอาดัง โปรแกรม 2 เกาะดง เกาะหมู่ เกาะลองกอย อ่าวลิง เกาะผึ้ง 
โปรแกรม 3 ไปทุกเกาะ เป็นโปรแกรมใหญ่" และยังมีกิจกรรมอ่ืนๆโดยผู้ให้ข้อมูลที่ 4 กล่าวว่า “...มี
พายคายัค มีตกปลา และพาดูแพลงตอนค่ าๆ...” 
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1.3 กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง (การจัดงานต่างๆ เช่น งานดนตรี งาน
เทศกาล งานประเพณี เป็นต้น) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่ 4 กล่าวว่า “ไม่มีการส่งเสริมกิจกรรมที่

จัดเป็นกิจลักษณะทุกปี...” และผู้ให้ข้อมูลที่ 3 กล่าวว่า “การจัดงานที่ผ่านมาเป็นงานจัดงานดนตรี ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นบางปี โดยจะจัดในปีที่มีเศรษฐกิจตกต่ าเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้ไปเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ” ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลที่ 2 และ 4 แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้จัดแล้ว โดยผู้ให้
ข้อมูลที่ 2 ให้เหตุผลว่า “...เพราะว่าระเบียบของอุทยานที่เค้าไม่ให้มีการจัด...” และผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 
7 กล่าวว่า  “...เพราะสถานที่ไม่สะดวก ไม่มีสถานที่ที่ว่าเป็นส่วนกลาง มันจัดยาก...”  ในส่วนของ
ประเพณีลอยเรือนั้น ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 6 และ 7 ให้กล่าวว่าเป็นงานประจ าปีที่จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง แต่
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 และ 4 ให้ความเห็นว่าเป็นประเพณีเกี่ยวพันโดยไม่ได้ตั้งใจให้เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวมาตั้งแต่แรก โดยผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 กล่าวว่า “...ประเพณีลอยเรือ...เป็นประเพณีท้องถิ่น
อย่างแท้จริง มีมานาน...” และผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 4 กล่าวว่า “…ประเพณีลอยเรือเป็นประเพณีที่ชาวเล
จัดขึ้นมาเองตามความเชื่อที่มีมานาน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีการดื่ม กิน เฉลิมฉลอง 3 วัน 3 คืน แต่เมื่อ
นักท่องเที่ยวมาพบเจอ จึงมาเข้าร่วมสนุกด้วย…” 

2. ในมุมมองของท่านคนในพื้นท่ีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักท้ัง 7 ท่านมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 

คือ คนในพ้ืนที่ทั้งที่ เป็นชาวบ้าน (ชาวเล) คนประกอบอาชีพอยู่บนเกาะหลีเป๊ะให้การต้อนรับ
นักท่องเที่ยวดี โดยผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 กล่าวว่า “...ในแง่ของผู้ประกอบการให้การต้อนรับดีเนื่องจาก
คนเหล่านี้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ส่วนชาวบ้านมีความเป็นมิตรกับ
นักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้าน” 
 
ตอนที่ 2 การจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยว 

3. มิติเศรษฐกิจ 
3.1 เศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างไร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักท้ัง 7 ท่าน มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่า โดยผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 6 กล่าวว่า “...เศรษฐกิจดีขึ้นนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น แต่รายได้ไม่
เพ่ิมขึ้น...” เนื่องจากผู้ประกอบการเรือหางยาวถูกเอเย่นเอาเปรียบเรื่องราคา และผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 

กล่าวว่า “ใน 3 ปีที่ผ่านมา แพคเกจราคาของที่พักลดลง จาก 5,400 บาท 3 วัน 2 คืน เหลือ 3,500 

บาท เพราะผู้ประกอบการเยอะขึ้น มีการแข่งขันทางการตลาด ก าไรของผู้ประกอบการแต่ละราย
ลดลง เพราะมีส่วนแบ่งทางก าไรมากขึ้น มีการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กมาก
ขึ้น..” แต่หากพิจารณาช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวครั้งนี้เมื่อเทียบช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวครั้งที่แล้ว



214 
 
เศรษฐกิจจะตกลงมาเล็กน้อยตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงมกราคม เพราะจ านวนนักท่องเที่ยวช่วงเปิด
ฤดูกาลท่องเที่ยวสามเดือนแรกไม่ค่อยดี โดยผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 ให้เหตุผลว่า “...อาจจะเป็นเพราะ
เศรษฐกิจ...”   

ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 7 ท่าน มีความคิดเห็นตรงกันว่าค่าครองชีพบนเกาะหลีเป๊ะนั้นยัง
อยู่ในระดับที่สูง แต่ค่าครองชีพนั้นลดลงมาจากเมื่อก่อน เช่น ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 ได้กล่าวว่า “...เมื่อ
เปรียบเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อก่อนโรตีแผ่นละ 70-80 บาท แต่ปัจจุบันนี้เหลือแผ่นละ 40 บาท 
หรือข้าวผัดเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมามีราคา 120 บาท ปัจจุบันนี้เหลือราคาจานละ 80 บาท เนื่องจากราคา
ของวัตถุดิบลดลง ราคาข้าวสารก็ลดลงเช่นเดียวกัน เป็นเพราะการขนส่ งสินค้าเพ่ิมขึ้น มีการขนส่ง
สินค้าไปครั้งละมากๆ อีกทั้งปัจจุบันนี้มีเซเว่น 2 แห่งบนเกาะหลีเป๊ะ จึงท าให้คนในพ้ืนที่และ
นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น” นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 กล่าวว่า “...โดยรวม
แล้วหลีเป๊ะมันมีหลากหลายโดยเฉพาะปีนี้ ผู้ประกอบการรายย่อยๆ ผู้ประกอบการมีความหลากหลาย
มากขึ้นที่ เป็นผู้ประกอบการรายย่อยๆ ... มาเปิดแผงลอย เปิดหาบเร่ ...ปริมาณถ้าเทียบกับ
ผู้ประกอบการปกติก็ไม่เยอะ แต่มันไม่เคยมีไง เช่น รถพ่วงขายบะหมี่ รถพ่วงขายหมูปิ้ง ซึ่งเมื่อก่อน
หลีเป๊ะไม่เคยมีเลย แต่เมื่อปีหรือสองปีที่ผ่านมามีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ปีแรกมีประมาณ 10 ราย ปีที่ผ่านมามี
เพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 20 ราย เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วเท่าตัว...”  โดยผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 และ 5 มี
ความเห็นตรงกันว่า เป็นเพราะที่เกาะหลีเป๊ะนั้นสามารถท่ีสถานที่สร้างรายได้มากกว่าบนฝั่ง  

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 และ 2 มีความเห็นตรงกันว่า การขยายตัวของธุรกิจที่พักและ
ร้านค้า ในด้านการเพ่ิมจ านวนร้านค้าหรือที่พักมีแนวโน้มต่ ามาก เนื่องจากพ้ืนที่บนเกาะหลีเป๊ะนั้นมี
จ ากัด แต่จะเป็นการเพ่ิมในเชิงคุณภาพ การยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานและดีขึ้น และผู้ให้
ข้อมูลหลักที่ 2 กล่าว่า “...จะมีการขออนุญาตในเรื่องของพรบ.โรงแรม อาจจะมีการพัฒนามาตรฐาน
ของที่พักมากขึ้น...เพราะว่าตอนนี้...การแข่งขันมันสูง แล้วก็ความต้องการของนักท่องเที่ยวในเรื่องของ
ความพึงพอใจเรื่องท่ีพักมันสูงขึ้น จึงท าให้ผู้ประกอบการแต่ละเจ้าก็จะพัฒนา...” 

3.2 แนวทางใดบ้างท่ีสามารถส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 เสนอว่า “…แบ่งคนที่อยู่บนเกาะ

หลีเป๊ะออกเป็น 3 ส่วน คือ 1 ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของ 2 ผู้ที่ไปประกอบอาชีพ และก็ 3 คือ 
ชาวบ้าน…ถ้าส่งเสริมผู้ประกอบการนั้นเค้ามีอยู่แล้ว เพราะเค้าเป็นเจ้าของธุรกิจ และก็ลูกจ้างเค้าคนที่
ไปประกอบอาชีพ เค้ามีรายได้ที่แน่นอน…แต่ในแง่ของชาวบ้านซึ่งเป็นชาวเลเอง การส่งเสริมของ
ชาวเลต้องไปมองถึงในเรื่องของโอทอป เรื่องของกิจกรรมต่างๆ หารายได้เสริมให้กับชาวบ้าน 
เพ่ือที่จะมีเงินมารองรับค่าครองชีพที่มันสูงกว่าปกติ…การที่จะให้เค้ามานั่งขายของ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้อง
ใช้ระยะเวลาการลงทุน เค้าไม่เหมาะ เขาบอก  แต่เค้าเหมาะกับการออกเรือหาปลา… ณ วันนี้ คือการ
มาวิ่งเรือรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยว พอหมดฤดูท่องเที่ยวเค้าก็กลับไปวิถีเดิมของ เค้า ก็คือ
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ออกเรือหาปลา เพ่ือมีรายได้เสริม และยังชีพ…” ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเล
ดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2, 4 และ 6 และผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 2 ได้แสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการท าผลิตภัณฑ์ไว้ว่า “...ในเรื่องตัวสินค้าที่นั่นวัตถุดิบ
มันมีน้อย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องน าเข้าวัตถุดิบจากที่อ่ืน ต้นทุนมันจะสูง...” อีกทั้งยังเสนอว่า “...
แล้วก็เราจะจัดอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล หรือ  life guard ต่อไปอาจจะให้
ชาวเลที่เค้ามีความถนัด ให้เป็นเจ้าหน้าที่ life guard ชายหาด โดยจะมีการจ่ายค่าตอบแทน...” ส่วน
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 ได้กล่าวว่า “ชาวเลได้รับการช่วยเหลือจากสมาคมเรือโดยสารบริการท่องเที่ยว
จากนักท่องเที่ยวหัวละ 50 บาท เป็นค่าบริการเรือหางยาว...”  

นอกจากการการกล่าวถึงชาวเลที่ประกอบอาชีพเรือหางยาวแล้ว ผู้ให้ข้อมูลหลักที่  7 
ได้ให้ข้อมูลว่า หน่วยงานพัฒนาของจังหวัด ก าลังท าการส ารวจในพ้ืนที่ เพ่ือหาทางส่งเสริมกลุ่ม
แม่บ้านให้มีรายได้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 ได้เสนอโดยการส่งเสริมอาชีพให้กับแม่บ้านในเรื่องการนวด 
นอกจากนี้แล้วทั้งผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 2 และ 3 ได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันนี้มีชุมชนท่องเที่ยวโดยที่ชาวบ้าน
บริหารจัดการตัวเอง และผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบนเกาะหลีเป๊ะ 
ในเรื่องการจัดลานวัฒนธรรม แล้วขายบัตรให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นบัตรค่าเข้าชม
และรวมอาหาร 1 มื้อ โดยอาจจะได้รับประทานอาหารทะเล บุฟเฟ่ซีฟู้ดที่เป็นเมนูพ้ืนเมือง และมีการ
แสดงของคนในชุมชนมาน าเสนอ 

ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 6 ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคประชาชน เสนอว่า อยากให้
อุทยานประกาศเปิดเกาะโดยแบ่งเป็น 2 ฝั่ง และประกาศปิดเกาะทีละฝั่ง โดยในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยวให้เปิดเกาะฝั่งตะวันตกของเกาะหลีเป๊ะ ประกอบด้วยเกาะ เกาะหินงาม เกาะราวี เกาะดง 
และในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวให้เปิดเกาะฝั่งตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ ได้แก่ เกาะอาดัง และทาง
ทิศตะวันออกของเกาะอาดัง ประกอบด้วย เกาะกระ เกาะตาลัง และเกาะเหล็กต่างๆ ซึ่งมีจุดด าน้ า
เหมือนกับฝั่งตะวันตกของเกาะหลีเป๊ะ เพ่ือที่จะให้ชาวบ้านมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ส่วนผู้ให้
ข้อมูลหลักที่ 7 เสนอว่า อยากให้ชาวปลูกผักเพ่ือบริโภคเองในครัวเรือน เพ่ือลดรายจ่ายเนื่องจากผัก
ที่มีจ าหน่ายบนเกาะหลีเป๊ะมีราคาแพง หากจะสนับสนุนการท าการเกษตรเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้
นั้นท าไม่ได้เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่และน้ า 

4. มิติสังคมและวัฒนธรรม 
4.1 น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่และ

นักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้าเพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บนเกาะหลีเป๊ะไม่มีน้ าประปา น้ าที่ใช้ส าหรับอุปโภค

นั้นเป็นน้ าจากบ่อน้ าตื่น และน้ าบาดาล และประสบปัญหาขาดแคลานน้ าในช่วงหน้าแล้งช่วงเดือน
มีนาคม ถึง เดือนเมษายน และผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 6 ได้กล่าวว่า ปัจจุบันมีปัญหาน้ าบ่อบาดาลเริ่มมีกลิ่น
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และตกตะกอนสีแดง ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1, 2, 3, 4, 6, และ 7 ได้กล่างตรงกันว่า แนวทางแก้ไขปัญหา 
คือ อบต.เกาะสาหร่ายน าน้ าจากเกาะอาดังมาให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่ และมีการด าเนินการใน
การท าท่อประปาภูเขาในการล าเลียงน้ าจากเกาะอาดังมายังเกาะหลีเป๊ะ  

นอกจากแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 5 ได้เสนอความเห็นว่า “...
เรื่องน้ าผมมองๆไว้ว่า เราน่าจะท าการบ าบัดน้ าให้มากขึ้น เพราะว่าทุกๆวันนี้เรายังมีปัญหาในการ
บ าบัด อนาคตข้างหน้าเราเอามาบ าบัด แล้วเอาน้ ารดต้นไม้ ซึ่งจะช่วยให้ลดการใช้น้ าดีโดยปริยาย 
แทนที่เราจะทิ้งเปล่าๆก็น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์”          

4.2 ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้า
เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ7 กล่าวว่า 
ไฟฟ้านั้นมีเพียงพอต่อความต้องการ คนในพ้ืนที่มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน การให้บริการไฟฟ้าบบนเกาะ
หลีเป๊ะมีบริษัทเอกชนด าเนินการให้บริการเพียงรายเดียว โดยมีค่าบริการยูนิตละ 18 – 25 บาท และ
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 ระบุว่า สาเหตุที่รัฐไม่ได้เข้ามาด าเนินการเพราะต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก ส่วน
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 กล่าวว่า รีสอร์ทขนาดใหญ่มีการปั่นไฟใช้เองเนื่องจากหากซื้อใช้ไฟ รีสอร์ทจะต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การปั่นไฟใช้เองจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่า นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 
6 แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ค่าไฟของชาวบ้านหลังเล็กที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ พัดลม โทรทัศน์ 
และเครื่องซักผ้า จะต้องรับภาระค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 2000-3000 บาท หากมีตู้เย็นเพิ่มเติม ค่า
ไฟฟ้าจะประมาณเดือนละ 3000-4000 บาท แต่หากมีเครื่องปรับอากาศ ค่าไฟฟ้าจะประมาณเดือน
ละหมื่นกว่าบาท และรายได้ที่ได้มาก็หมดกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เพราะ ค่ายังชีพสูง 

4.3 การบริการเดินเรือมีการให้บริการเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่และมีการจัดการ
อย่างไร (ถ้าเพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักท้ัง 7 ท่าน กล่าวว่า การบริการเดินเรือ
มีการให้บริการเพียงพอต่อความต้องการ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3, 4, 6 และ 7 กล่าวว่า บริษัทเอกชน
เป็นผู้ให้บริการเดินเรือประมาณ 5 - 6 ราย โดยมีเรือให้บริการ 2 ประเภท คือ เรือสปีดโบ๊ท และเรือ
เฟอรี่ ส าหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางเรือถึงนั้นผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 กล่าวว่า “...ที่หลีเป๊ะมีอุบัติทาง
เรือน้อยมาก เพราะว่าสิบปีที่ผ่านมา มีปัญหา อุบัติเหตุทางเรือแค่  โดยผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 7 กล่าวถึง
สาเหตุที่เรือชนกันว่า “...อาจจะเป็นหัวเรือแตกกระทบหินหรือคลื่น” สาเหตุที่เกิดการอุบัติเหตุทาง
เรือน้อยนั้น ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 แสดงความคิดเห็นว่า “...เพราะที่นี่เป็นเกาะที่ห่างฝั่งเยอะ ต่างจากพี
พี ภูเก็ต ใกล้ฝั่ง เดินทางไม่กี่นาทีก็ถึงฝั่งแล้ว เพราะฉะนั้นภูเก็ตกับพีพีจะเกิดอุบัติทางน้ ามากเพราะ
เค้าประมาท คิดว่าแค่ระยะทางสั้นๆ ใช้เวลาแค่ 20 นาทีก็ถึง ฝ่าคลื่นไปก็ไม่มีปัญหา แต่หลีเป๊ะไม่ได้ 
เดินทางใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าไม่ม่ันใจเรื่องลม เรือจะไม่ออกจากฝั่ง...” และกล่าวเพ่ิมเติม
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ว่า ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมากจะมีการเพ่ิมจ านวนรอบในการเดินทาง ในเรื่องของ
การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 6 ได้แสดงความคิดเห็นว่า “...อุบัติเหตุจากเรือหางยาวไม่มี 
ถ้าจะมีก็จะเป็นของเรือสปีดโบ๊ท คือ เวลาตอนที่เรือสปีดโบ๊ทจะเทียบโป๊ะ เวลามีคลื่น เรือจะมีการ
โยกเยก อันนี้ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวด้วย เวลาที่เด็กเรือหางกับเรือสปีดโบ๊ทเขาจะพยุงขึ้นเรือ 
นักท่องเที่ยวบางคนไม่ให้แตะเนื้อต้องตัว ก็เลยเกิดความพลาด บางคนตกน้ าบ้าง ยิ่งนักท่องเที่ยวแบบ
ผู้ดี ยิ่งไม่ให้เราแตะต้องเลย...ในเรื่องอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ถ้าภายใต้การดูแลนักท่องเที่ยวของเรือ
หางไม่มี แต่สปีดโบ๊ทจะมี มีเรือสปีดโบ๊ทของบริษัทหนึ่ง พานักท่องเที่ยวไปประมาณ 30-40 คน แต่มี
ไกด์หรือสต๊าฟไปด้วยแค่ 2-3 คน ก็ดูแลไม่ทั่วถึง ผมสันนิษฐานว่าที่จมน้ าเสียชีวิตเกิดจากตะคริว 
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่กับเรือหางนี่ไม่มีนะ...” นอกจากเรื่องของการให้บริการการเดินเรือแล้ว ผู้ให้
ข้อมูลหลักที่ 7 ได้กล่าวว่า ยังมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนเรื่องราคาบัตรค่าโดยสารที่ขึ้นราคาในช่วง
เทศกาล เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์  

4.4 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคน
ในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวอย่างไร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 7 กล่าวตรงกันว่า การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวนั้นมี สภ.หลีเป๊ะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1, 2, 3 
และ4 ให้กล่าวเพ่ิมเติมว่า มีเจ้าหน้าที่ของที่ว่าการอ าเภอส่วนหน้า เจ้าหน้าที่จากอบต.เกาะสาหร่าย 
ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจน้ า ทหารเรือ และอาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านที่ช่วยดูแล
ในเรื่องดังกล่าว และยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ประมาณ 60-90 ตัว ซึ่งได้ติดตั้งตาม
จุดที่มีความเสี่ยงทั่วทั้งเกาะ และผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 ให้ข้อมูลว่า การเดินตรวจตราพ้ืนที่มีเจ้าหน้าที่
ต ารวจจากสภ.หลีเป๊ะ เจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอ าเภอส่วนหน้า และต ารวจท่องเที่ยว เดินตรวจตราทุก
วัน  

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 2 และ 4 ให้ข้อมูลว่า ยังมีกลุ่ม Line เป็นกลุ่ม
ของสมาคมผู้ประกอบการเกาะหลีเป๊ะ มีสมาชิกประมาณ  300-400 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย
ประสานงานช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆที่นักท่องเที่ยวหรือคนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในกลุ่ม
ดังกล่าวจะมีสมาชิกจากช้าราชการที่เก่ียวข้องกับพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ และผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะ
ทั้งรายเล็กรายใหญ่ ถือได้ว่าเป็นช่องทางการติดต่อประสานงาน และเป็นช่องทางการติดตามในกรณี
คนหรือของหาย และผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “...เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะเล็ก แต่คนอยู่
มาก แต่ปัญหาคดีต่างๆมีไม่เยอะ...เท่าประสบการณ์ที่ผมสัมผัสมา มีแต่น้อยมาก และเป็นเคสที่คุยกัน
ได้ ตกลง ต่อรอง เจรจากันได้ แต่เคสหนักๆไม่เคยเจอ มีเป็นเคส เล็ก เช่น ลักเล็ก ขโมยน้อย 
อาชญากรรมถึงขั้นเสียชีวิตไม่เคยเห็น”   
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4.5 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการจัดการกับเสียงรบกวนที่เกิดจากสถานประกอบการ 
นักท่องเที่ยว และคนในพื้นท่ีอย่างไร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 1, 2, 4, 6 และ 7 กล่าวตรงกันว่า มี
การบังคับใช้กฎหมายเรื่องเวลาปิดของสถานบันเทิง โดยผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 กล่าวว่า “มีการประชุม
ผ่านชมรมอยู่แล้วว่ากฎกติกามีอะไรควรท า ไม่ควรท า ถ้ามีการแหกกฎจะมีการเรียกคุยเรียกเจรจา
ต่อรอง เพราะที่นี่อยู่ด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่ค่อยจะใช้กฎหมายมาเป็นตัวก ากับ เพราะถ้าเอา
กฎหมายมาเป็นตัวก ากับมันจะส่งผลกระทบในวงกว้าง ถ้าคุยหลายครั้งไม่รู้เรื่องจะให้ภาครัฐมาจัดการ 
ใช้กฎของสังคมก่อน” ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 6 อีกท้ังยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า “...
ถ้าประธานกลุ่มควบคุมดูแลไม่ได้ ก็ไปที่สภ.เกาะหลีเป๊ะ ให้ด าเนินการ แต่ถ้าที่สภ.ไม่ด าเนินการ เราก็
ร้องเรียนไปที่จังหวัดต่อที่หน่วยงานกรมปกครองที่อ าเภอ  เพราะว่าเราไปห้ามเองไม่ได้ เป็นเพราะผู้มี
อิทธิพลด้วย...” ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 กล่าวถึงเรื่องของการจัดเขตพ้ืนที่ (Zoning) เพ่ือแก้ปัญหาว่า 
“...การวางผังเมืองไม่ได้ออกแบบมาแต่ต้น การจัดโซนนิ่งต่างๆไม่ได้ออกแบบมา เพราะฉะนั้น ณ วันนี้ 
บนเกาะหลีเป๊ะนั้น การโซนนิ่งในแต่ละโซนนั้น มันจะรวมกันอยู่หมด ไม่ว่าจะเป็นที่พัก สถานบันเทิง 
มันจะกระจัดกระจายรวมกัน...”  

4.6 ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 และ 3 กล่าวตรงกันว่า ชาวเล

เปลี่ยนจากการประกอบอาชีพประมงเป็นการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง การแต่งกายมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน จากการนุ่งผ้าถุง
เปลี่ยนเป็นนุ่งกางเกง นอกจากนี้ยังมีศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน คือ รองเง็งและดนตรีร ามะนา ซึ่งมีการ
ถ่ายทอดจากรุ่นไปสู่รุ่น ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพ การสื่อสารภาษาอังกฤษและ
การถ่ายทอดศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน เนื่องจากมีการพาณิชย์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต การพัฒนาตัวเองด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และการถ่ายทอดวัฒนธรรมดังกล่าว ในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการสืบทอดดังกล่าวนั้น ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 กล่าวว่า เกิดขึ้นเพ่ือความ
อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มีค่าครองชีพที่สูง ในเรื่องพิธีกรรมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 7 ท่าน กล่าวตรงกัน
ว่า ชาวเลยังมีการสืบทอดประเพณีดั้งเดิม คือ ประเพณีลอยเรือ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวเลยึดถือปฏิบัติ
มานาน และมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในเรื่องของรายละเอียดของประเพณีลอยเรือและการ
เปลี่ยนแปลง ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 กล่าวว่า “...มีการจัด 2 ครั้งต่อปี การจัดจะมีก าหนดชัดเจน โดยมี
การจัดงาน 3 วันต่อครั้ง วันแรกจะเป็นการไหว้บรรพบุรุษ คือ โต๊ะคีรี โต๊ะคีรีจะคล้ายเป็นเทพเจ้าของ
คนเหล่านี้ จริงๆก็คือหัวหน้าเผ่าในอดีตเป็น 100 ปีแล้ว...ก็ต้องไปไหวโต๊ะคีรีก่อน ไปขอขมาลาโทษ 
ขอพร...วันที่สองเข้าจะไปตัดไม้ระก ามาต่อเรือ เมื่อต่อเรือเสร็จเขาจะมีพิธีกรรมของเขา มีการเต้นร า 
มีการร้องเพลง มีการขอพร ใส่ของต่างๆเพ่ือให้สิ่งที่ไม่ดีลอยออกไปกับเรือ คล้ายๆลอยกระทงของไทย 
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วันที่สามมีขบวนแห่ ไปลอยเรือ ทั้งสามวันมีการดื่มกินอย่างเต็มที่ ซึ่งงานดื่มกินตรงนี้จะเพ้ียนไปจาก
เมื่อก่อน เพราะเมื่อก่อนมีแต่ชาวบ้านท้องถิ่น ก็ไม่มีอะไรดื่มกินปกติของเขา แต่ตอนหลังคนเมืองเห็น
ว่าสนุกก็เข้าไปร่วมด้วย...สิ่งที่ต่างคือ จากที่เป็นเพลงร ามะนาง่ายๆ เป็นเพลงที่ตีกลองเปล่าๆง่ายๆ มี
การเปลี่ยนไปเป็นเพลงสากล เป็นเพลงแบบสมัยใหม่ มีการเปิดเพลงเสียงดัง เต้นร ากันสนุกสนาน อัน
นี้จะแตกต่างจากสมัยก่อน...” 

4.7 แนวทางการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่ท า
อย่างไร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 7 ได้กล่าวตรงกัน
ว่า มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงรองเง็ง และการตีกลองร ามะนา โดยบรรจุไว้ในหลักสูตร
ของการศึกษาท้องถิ่น ที่โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 และ 6 กล่าวว่า มีครูแสงโสม 
หาญทะเล ซึ่งเป็นชาวบ้านพ้ืนถิ่นที่ศึกษาต่อจนจบครู รับหน้าที่ฝึกอบรมเด็กรุ่นใหม่ในการเรียนรู้สืบ
ทอดศิลปะการแสดงดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1, 4, 5, 6 และ 7 ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า มีการจัดแสดง
ตามรีสอร์ทต่างๆที่ติดต่อมาให้ไปแสดงให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจรับชม โดยจะมีเด็กและผู้ใหญ่ท า
การแสดง และได้รับค่าตอบแทนจากการแสดงอีกด้วย ในการส่งเสริมศิลปะการแสดงและประเพณี
ลอยเรือ ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 2 และ 4 ได้กล่าวว่า ปัจจุบันมีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลและที่ว่าการ
อ าเภอเมืองให้งบประมาณสนับสนุน  

5. มิติสิ่งแวดล้อม 
5.1 ระบบการจัดการขยะในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะมีการด าเนินการอย่างไร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การด าเนินการในการจัดเก็บขยะ ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 
กล่าวว่า “...อบต.ก็จัดซื้อจัดจ้างคนขนขยะ โดยใช้ระบบการเก็บภาษีมาแปลงเป็นงบตามหลักทั่วไป
...”  โดยบริษัทโรงไฟฟ้ารับผิดชอบในการด าเนินการจัดเก็บขยะในพื้นเกาะหลีเป๊ะ ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 5 
กล่าวว่า “...จัดเก็บขยะทุกวันเก็บมาคัดแยก แล้ว 15 วันส่งเข้าศูนย์จ ากัด การคัดแยกขยะของคนใน
พ้ืนที่ยังไม่ค่อยตรงเป้าเท่าไหร่ แต่โรงแรมใหญ่คัดแยกขยะดี” ในส่วนของค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ
ขยะผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 1, 6 และ7 กล่าวว่าบ้านเรือนทั่วไปเสียค่าธรรมเนียมเดือนละ 20 บาท และผู้ให้
ข้อมูลหลักที่ 7 กล่าวเพ่ิมเติมว่า “...ผู้ประกอบการ เดือนละ 500 บาท  ถ้าเป็นรีสอร์ทเก็บค่าขยะเป็น
ต่อตารางเมตร” 

นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 กล่าวว่า “...มีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งรวบรวมเงินเพ่ือ
น ามาดูแลกลุ่ม Trash Hero ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครเก็บขยะตามเกาะต่างๆ ขยะที่ไม่สามารถนารีไซเคิล
ได้จะถูกส่งมาก าจัดที่เทศบาลก าแพง นอกจากนี้มีมูลนิธิ 3R สอนเรื่องการรีไซเคิลขยะ การคัดแยก
ขยะให้กับคนในพ้ืนที่และผู้ประกอบการ และน าถังขยะไปบริการตามจุดต่างๆ” อีกทั้งผู้ให้ข้อมูลหลัก
ที่ 1 ได้กล่าวเสริมเพ่ิมเติมว่า “...เราสร้างธนาคารขยะโรงเรียนขึ้นมา มีการคัดแยกขยะทุกอย่าง ส่วน
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หนึ่งเป็นแก๊สที่นั่น และส่วนหนึ่งเราก็ส่งมาก าจัดยังฝั่งที่ศูนย์การก าจัดขยะข้างบน...โดย...เอาขยะมา
ขายให้กับนักเรียน โรงเรียนรับซื้อขยะ ขยะที่เป็นรีไซเคิล เพ่ือมาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของ  ธนาคารขยะ
นั้นตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง...”  

5.2 แนวทางการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเป็นไปได้ ท่านคิดว่า
ควรท าอย่างไร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4, 5 และ 7 กล่าวว่า แนวทางที่จะ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการขยะ โดยการรณรงค์ให้คนในพ้ืนที่มีการคัดแยกขยะ และ
ผู้ ให้ข้อมูลหลักที่  3 และ 5 กล่าวเสริมในเรื่องของการรณรงค์ว่า  รณรงค์ให้คนในพ้ืนที่และ
นักท่องเที่ยวรับผิดชอบขยะของตนเองและทิ้งขยะให้ถูกที่ และรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้คนในพ้ืนที่และ
นักท่องเที่ยวเห็นถึงความส าคัญของการคัดแยกขยะ รับผิดชอบขยะของตนเอง และท้ิงขยะให้ถูกที่ 

ในเรื่องการคัดแยกขยะผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 2 กล่าวว่า “...ต้องมีการคัดแยกขยะก่อนที่
จะลงไปในถังที่บริษัทเอกชนมาจัดเก็บ เพราะว่าการที่ไม่แยกขยะ มันท าให้ขยะมันเสียหมด แต่ขยะที่
เสียส่วนใหญ่มันจะมาจากพวกร้านอาหาร...อีกอย่าง...คือควรลดขยะจากต้นทาง ควรที่จะต้องท า
ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวว่าพยายามอย่าเอาขยะลงไป...อย่างขวดแก้วเนี่ยเราก็ลด...เพราะว่าถ้าเป็น
ขวดแก้วมันจะท าให้น้ าหนักในการขนส่งมันสูง แล้วมันก็เอาไปรีไซเคิลอะไรได้น้อย แต่ถ้าเป็น
พลาสติกมันบีบอัด พวกกระดาษมันบีบอัด แล้วก็ลดภาระในการขนส่ง เพราะปัญหาที่หลีเป๊ะ มันไม่ใช่
ภาระแค่อย่างเดียว ที่จัดเก็บก็จ ากัด การขนส่งก็ล าบาก ถ้าลดอะไรที่กินพ้ืนที่และมีน้ าหนักได้มันก็จะ
สะดวก แต่ว่าเรื่องของขยะเสียที่เป็นขยะอินทรีย์  เรายังแก้ปัญหาไม่ได้ว่าเราจะแปรรูปไปเป็นปุ๋ย เค้า
ก็ท าอยู่นะ แต่ว่าท าได้ไม่เต็มที่ เพราะที่โน่นก็คือพ้ืนที่ดินมันก็ไม่มี การเพาะปลูกมันก็ไม่มี...”  

5.3 มีการปล่อยน้ าเสียลงทะเลหรือไม่ (ถ้ามี) มาตรการการจัดการ/แก้ไข ท าอย่างไร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 7 ท่านให้ข้อมูลตรงกันว่าไม่มีการ

ปล่อยน้ าเสียหรือของเสียลงทะเล ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 และ 3 กล่าวว่า แต่จะมีการปล่อยน้ าเสียหรือ
ของเสียลงทางน้ าไหลซึ่งบางส่วนไหลซึมลงดินและบางส่วนไหลลงทะเล ทั้งนี้ผู้ให้มูลหลักท่ี 2 กล่าวว่า 
“...สมาชิกในกลุ่มเค้าจะมีการดูแล บางแห่งเค้าก็มีบ่อบ าบัดถ้าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น
ร้านอาหารหรือว่าเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กเค้าก็ไม่มี เพราะว่าแค่ที่เค้าก็ไม่มีแล้ว เรื่องน้ าก็จะ
เป็นอีกปัญหานึงที่หาแนวทางท่ีแก้ไขท่ีชัดเจนไม่ได้...”  

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 ได้เสนอแนวทางว่า “...การจัดการปัญหานี้เป็นหน้าที่ของอบต.
เกาะสาหร่ายและอ าเภอเมืองที่จะต้องไปแก้ไขผังเมือง และเอาจริงกับมาตรการไม่ทิ้งน้ าเสีย และต้อง
เข้มงวดในเรื่องการสร้างอาคารต้องตรวจดูให้ได้มาตรฐาน ว่ามีบ่อดักไขมันทุกโรงแรมหรือไม่ต้อง
ตรวจให้หมดทุกท่ี” ส่วนผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 7 ได้เสนอว่า ควรจัดให้มีพ้ืนที่เป็นบ่อบ าบัดส่วนรวม น้ าเสีย
ที่บ าบัดดูดจากบ่อบ าบัดไปรดน้ าต้นไม้  
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5.4 ปัจจุบันมีกิจกรรมหรือโครงการใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 7 ท่าน กล่าวว่า กิจกรรมหลักที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนเกาะหลีเป๊ะ คือ กิจกรรมการเก็บขยะ ซึ่งจะเป็น
การเก็บขยะและรอบๆพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ โดยมีกลุ่ม Trash Hero ลงพ้ืนที่เก็บขยะทุกวันจันทร์ กลุ่ม 
Trash Hero เป็นกลุ่มอาสาสมัครคนไทยที่เชิญชวนคนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวเก็บขยะบนเกาะหลี
เป๊ะ และเกาะโดยรอบ และมีการรณรงค์โดยกลุ่ม Reef Guardian ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล โดยจะมีการติดป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในการณรงค์ตามสถานประกอบการ
ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า “...ก่อนเปิดฤดูกาลก็จะมีโครงการ
รักษเล รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อมที่อบจ.เค้าเอาคนลงไปเก็บขยะ เป็นช่วงพฤศจิกา เปิดฤดูกาล
ท่องเที่ยวทุกๆปี ปีละครั้ง ก็มีโครงการของมูลนิธิ 3R ก็ท าอยู่ เป็นโครงการในพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพ” นอกจากนี้แล้ว ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 4 กล่าวว่า “...กลุ่มผู้ประกอบการก็ให้เงินสนับสนุนกลุ่มนี้ 
ในการท ากิจกรรม ในการดูแลธรรมชาติ และในส่วนรีสอร์ทของผมเองท ากิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิง
อนุรักษ์ มาเที่ยวหลีเป๊ะ เที่ยวด าน้ า แล้วก็ไปเก็บขยะด้วย เมื่อสองปีที่แล้วปลูกปะการัง โดยมี
นักวิชาการทางทะเลเป็นพ่ีเลี้ยงร่วมกับกลุ่ม Reef guardian ในการพานักท่องเที่ยวที่มาซื้อเพคเกจของ
ผมไปปลูกปะการังหน้าโรงเรียน และปะการังก็โตแล้วด้วย” ส่วนผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 7 ได้กล่าวเพ่ิมเติม
ว่า “...โครงการอ่ืนก็มี คือวางทุ่นแนวปะการัง ไม่ให้เรือเข้าไปจอด ไม่ให้ลงสมอ ตอนนี้มีการท าป้าย
เตือน ไม่ให้ด าน า ไม่ให้ลงเหยียบปะการังหรือเก็บหอยตอนน้ าลง ถ้ามีการฝ่าฝืนจะโดนปรับ ปรับไม่
เกิน 1000 บาท และชาวบ้านเป็นหูเป็นตา”    

5.5 ท่านอยากให้มีกิจกรรมหรือโครงการหรือมาตรการใดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 4 ท่าน แสดงความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรส่งเสริมในเรื่องการจัดการน้ าเสียที่
ผ่านกระบวนการบ าบัดที่ไม่ถูกต้องจากสถานประกอบการที่ปล่อยให้ซึมลงดิน  

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 ได้แสดงความคิดเห็นว่า ต้องการสร้างความตระหนักให้กับ
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และมัคคุเทศก์ ให้ เห็นความส าคัญของปัญหาการจัดการขยะ 
กระบวนการขั้นตอนการจัดการที่ยากกว่าบนฝั่ง และผลกระทบมากมายจากการทิ้งขยะลงทะเล และ
ผู้ประกอบการและมัคคุเทศก์ต้องคอยตักเตือนหรือสอดส่องดูแล อย่าให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะไม่ถูกท่ี 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 ได้แสดงความคิดเห็นว่า ทุกโรงแรมต้องมี life guard ของตัวเอง 
ที่จะต้องคอยเตือนแขกของตัวเอง ที่กระท าการละเมิดโดยการท าลายธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ โดย



222 
 
ใช้ระบบเสียงเตือน และควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรของอุทยานในการดูแลและใช้มาตรการจับและปรับผู้
ที่ละเมิดกฎ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 ได้แสดงความคิดเห็นว่า ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีกิจกรรมที่มีความ
สนุกกึ่งสาระ เน้นความสนุกแล้วสอดแทรกสาระทีหลัง เช่น พานักท่องเที่ยวไปด าน้ า หลังจากด าน้ า
เสร็จแล้วก็ปลูกปะการัง ส่วน ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 5, 6 และ 7 ไม่ได้เสนอความคิดเห็นว่าจะต้องมี
โครงการหรือมาตรการใดเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ตอนที่ 3 การด าเนินการด้านการท่องเที่ยว 
6. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน มีนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะอะไรบ้าง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 มีนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ตาม
สื่อต่างๆ เพ่ือดึงดูนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวตลอดทั้งปี 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 และ 3 มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ 
ผู้ประกอบการ และมัคคุเทศก์ โดยการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ และการให้การ
สนับสนุนด้านความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และการเยียวยานักท่องเที่ยว 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 มีนโยบายด้านการสนับสนุนด้านงบประมาณและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับกลุ่มอาสาสมัครต่างๆที่เข้ามาท าประโยชน์ให้กับพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ เช่น การให้เงิน
สนับสนุน การจัดหาเรือให้กับกลุ่มอาสาสมัครที่ไปเก็บบขยะตามเกาะต่าง และการจัดเตรียมอาหาร
เพ่ือเลี้ยงรับรองกลุ่มอาสาสมัคร และ ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 5 มีนโยบายในการสร้างรากฐานชมรม
ผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะให้แข็งแรง โดยการจัดกลุ่มเล็กๆเพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 6 มีนโยบายให้คนในชมรมเรือหางยาวให้ความร่วมมือทุกอย่างในเรื่อง
ของการท าประกันเรือ การขอใบอนุญาตต่างๆที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพด้วยเรือหางยาว 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 7 มีนโยบายที่จะท าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นคน
จัดการและส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

7. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน ต้องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเกาะหลีเป๊ะให้กับนักท่องเที่ยว
อย่างไร  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลหลักที่  6 ต้องการสร้างการรับรู้ ให้กับ
นักท่องเที่ยวโดยการใช้บริการเรือหางยาวกับชาวเล ด้วยเหตุผลที่ว่า ชาวเลมีความรู้และความช านาญ
ในการน าเที่ยวมากกว่าคนนอกพ้ืนที่ เช่น ในเรื่องของน้ าขึ้น และน้ าลง และเป็นการลดการเกิด
ภาพลักษณ์ทางลบในเรื่องของความช านาญในการน าเที่ยว และ ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 7 ต้องการสร้างการ
รับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวว่า นอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงาม ยังมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเลที่
น่าสนใจ 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 และ 2 ต้องการสร้างการรับรู้โดยใช้ช่องทางสื่อต่างๆ และ ผู้ให้ข้อมูล
หลักที่ 2 เสนอการท าป้ายสื่อความหมายในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างๆ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 และ 4 มีความต้องการที่เหมือนกัน คือ ไม่ต้องการสร้างการรับรู้ใด
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว และให้ความส าคัญในเรื่องท าอย่างไรให้เกาะหลีเป๊ะคงสภาพความสวยงามทาง
ธรรมชาติได้นานที่สุด โดย ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 เสนอแนวทางโดยการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว แต่ยัง
มองเห็นว่าหากใช้วิธีนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในพ้ืนที่ลดน้อยลง  

8. ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 และ 2 กล่าวถึงงบประมาณในการ

ด าเนินการของภาครัฐนั้นมีไม่เพียงพอ และผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 และ 3 จ านวนบุคลากรของภาครัฐและ
ภาคธุรกิจนั้นมีไม่เพียงพอ และยังขาดความรู้และทักษะ ความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งผู้ให้
ข้อมูลหลักที่ 3 และ 7 กล่าวถึง ปัญหาเรื่องพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เนื่องจากพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่ของอุทยาน นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 ได้กล่าวถึงต าแหน่งที่ตั้งของเกาะนั้น
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าได้หลายทาง ท าให้ยากต่อการควบคุมดูแล และผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 6 ระบุถึง
การไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจน 

9. บุคลากร/พนักงานที่ท างานเบื้องหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงและบุคคลากรที่
ท างานเบื้องหลังในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ มีเพียงพอหรือไม่ (ถ้าไม่
เพียงพอมีการจัดการอย่างไร) และท่านคิดว่าควรสนับสนุนหรือพัฒนาบุคลากร/พนักงานที่ท างานใน
ภาคการท่องเที่ยวในเรื่องอะไร และท าอย่างไร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1, 2 และ 3 กล่าวว่า บุคลากร/พนักงานที่
ท างานเบื้องหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงของหน่วยงานภาครัฐนั้นมีไม่เพียงพอ โดยผู้ให้ข้อมูล
หลักที่ 1 ได้กล่าวถึงแนวทางแก้ไขนั้นมีความเป็นไปได้น้อยเพราะ “...อัตราก าลังภาครัฐมันยากอยู่
แล้ว เพราะว่ามันคุมโดยระบบมันอยู่แล้ว ถ้าจะส่งเสริม การส่งบุคลากรไปอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะนั้นเราไม่มี
สถานที่รองรับ กับค่าครองชีพที่สูง เพราะว่า ถ้าเราลงไปอยู่ที่นั่น ที่พักเราก็ไม่มี ค่าครองชีพก็สูงซึ่งมัน
เป็นภาระกับคนที่ไม่อยู่มากกว่า” 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 และ 3 ได้เสนอแนวทางการสนับสนุนหรือพัฒนาบุคลากร/พนักงานที่
ท างานเบื้องหน้าไว้ว่า ควรจัดอบรมทางภาษาให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและมัคคุเทศก์ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว และภาษาจีนเนื่องจาก
กลุ่มนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวฝรั่งมาเป็นนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น และผู้ให้
ข้อมูลหลักที่ 2 ได้เสนอแนวทางเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดอบรมในเรื่องของสมรรถนะ การด าน้ า โดยการ
จัดอบรมทุกปี ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 ได้เสนอแนวทางเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดอบรมเกี่ยวกับทักษะการ
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ให้บริการ ส่วนแนวทางการสนับสนุนหรือพัฒนาบุคลากร/พนักงานที่ท างานเบื้องหลังของหน่วยงาน
ภาครัฐนั้น ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 ได้แสดงความคิดเห็นว่า “...ตอนนี้ภาครัฐมีคนน้อย ไม่รู้กฎหมาย ยัง
ขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สามส่วนนี้ต้องรับรู้ว่านโยบายตอนนี้ ถ้าอยากมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว อยากให้มีการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ประชาชนมีงานท ามากขึ้น มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น เอกชนก็สามารถด ารงอยู่ได้ โดยที่ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน และมีการกระจายรายได้ไปทุก
ภาคส่วน ราชการต้องมีความรู้ มีทักษะทั้งทางด้านภาษาและทักษะในการท างานให้มากขึ้น ต้องรับรู้
ว่านโยบายที่ดีท าอย่างไร น านโยบายไปสู่การปฏิบัติท าอย่างไร แล้วผลกระทบที่จะได้รับจากการ
ด าเนินการของนโยบานเป็นอย่างไร ต้องสามารถคาดได้ว่าอีก 10 ปี จะเกิดอะไรขึ้น ต้องมีวิสัยทัศน์ 
เมื่อเกิดปัญหาจะต้องแก้ไขอย่างไร และสิ่งที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบในการ
ท างานทั้งระบบ”  

บุคลากร/พนักงานที่ท างานเบื้องหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงของภาคธุรกิจ ที่
พักขนาดใหญ่นั้นมีไม่เพียงพอ แต่พนักงานที่ท างานเบื้องหลังนั้นมีเพียงพอ ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 กล่าว
ว่า “...ผมว่า...ต้องเพ่ิมทักษะ..การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ดีกว่านี้ เพราะทุกวันนี้พอแรง
งานมันขาด แต่เราหาเด็กที่มีความรู้ความสามารถมากๆไม่ได้ เราก็ต้องเอามาไว้ก่อน ความเก่งก็ไม่
เท่ากัน ท าให้การดูแลนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน ตรงนี้จะเป็นปัญหา เพราะถ้าแค่เริ่มต้นสนทนาแล้วฟัง
ไม่รู้เรื่อง มันก็ท างานอ่ืนต่อยากแล้ว แต่ว่าทุกๆโรงแรมและทุกๆรีสอร์ทมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง ใน
เมื่อเด็กเรายังอ่อนเราก็ต้องท าให้เค้าเก่งขึ้นมา ถ้าสอนเองได้ก็สอน ถ้าสอนเองไม่ได้ก็จ้างคนมาสอน 
แล้วจะมีส่วนที่ภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง คือวิทยาลัยชุมชน ลงมาสอนทักษะพูดภาษาอังกฤษ หลายครั้ง
แล้วเหมือนกัน เพียงแต่ว่าเด็กมันเปลี่ยนหน้า ก็เลยไม่ต่อเนื่อง เช่น สอนปีนี้ไป คนนี้ดันลาออก พอ
เปิดโครงการใหม่มันก็เป็นคนใหม่มาเรียน ไม่ต่อเนื่อง แต่นั่นคือเป็นงบประมาณที่ภาครัฐจัดมา ถ้ามีงบ
น้อยก็ไม่มีโครงการก็ไม่ได้จัด แต่ส่วนของผมเอง ผมจะมีเด็กเก่งๆอยู่ชุดหนึ่งเอาไว้สอนเด็กใหม่ มีการ
เทรนนิ่งก่อยชนเปิดซีซั่นประมาณ 1 เดือน สอนกันแบบตัวต่อตัว และสอนกันเป็นกลุ่ม และใช้
ประสบการณ์ตรงในการเจอลูกค้า ถ้าเด็กไม่ลาออกก็จะเกิดการพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นตามล าดับ แต่
ในส่วนของปัญหาของแรงงานในภาคธุรกิจโรงแรมมันเป็นปัญหาใหญ่ เพราะบุคลากรขาด โรงแรมเกิด
ขึ้นมาเยอะ แต่เด็กที่จะท าหน้าที่ตรงนี้ผลิตขึ้นมาไม่ทัน ก็จะทีพนักงานหมุนเวียนเยอะ ลาออกจาก
แห่งหนึ่ง ไปอยู่ที่อ่ืน เพราะฉะนั้นต้องฝึกทักษะเพ่ิมเติม  หลักๆคือ ภาษาอังกฤษ มลายู และจีน ต้อง
มีservice mind ต้องรู้หลักวิชาว่าจะมีการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างไร...” 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 6 และ 7 กล่าวว่า บุคลากร/พนักงานที่ท างานเบื้องหน้าที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยวโดยตรงในภาคประชาชนนั้นมีเพียงพอ ประชาชนในที่นี้ หมายถึง ชาวเล ซึ่งชาวเลร้อย
ละ 99 นั้นประกอบอาชีพขับเรือหางยาวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนั้นมีเพียงพอ แต่ยังขาดทักษะ
ทางด้านภาษาจีน ในส่วนของภาษาอังกฤษนั้นสามารถสื่อสารได้ และภาษามลายูนั้นเป็นภาษาที่ใช้
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สื่อสารระหว่างชาวเลด้วยกันในท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 7 ได้กล่าวว่า เมื่อก่อนนั้นภาครัฐมาจัดอบรม
ด้านภาษา แต่ปัจจุบัน ไม่มีการจัดอบรมดังกล่าว และไม่มีการด าเนินการอย่างจริงจัง  
 
ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว  

10. ในการส่งเสริม/การพัฒนา/การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีการด าเนินการ
แบบบูรณาการร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน) หรือไม่ (ถ้าไม่มี เพราะอะไร 
/ ถ้ามีเป็นการด าเนินการรูปแบบใด เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 7 ท่าน กล่าวในทิศทางเดียวกันว่า ใน
การส่งเสริม/การพัฒนา/การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีการด าเนินการแบบบูรณาการ
ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน) โดยการจัดประชุมทุกเดือนในเรื่องเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวทั้งโครงการพัฒนา ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาต่างๆ และการประชุมนั้นยังเป็นการติดตาม
งานด าเนินการต่างๆอีกด้วย ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 ได้แสดงความคิดเห็นว่า “การจัดประชุมเป็นการจัด
แบบพอเป็นพิธี ภาระส่วนใหญ่ตกเป็นของราชการที่ต้องคิดว่าจะพัฒนาอย่างไร มีการจัดประชุมบ่อย 
และมีเยอะเกินไป แต่ละเวทีการประชุมก็ไม่เอาจริง ยังจัดการอะไรไม่ได้ ยังเป็นการจัดการแบบ Top 

Down อยู่ ยังไม่เป็น Bottom up...ที่สตูล มีงบประมาณเยอะ แต่การใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนานั้น
ยังไม่ตรงจุด และการไม่สามรถน างบประมาณมาด าเนินเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะได้
ครบทุกด้าน  เนื่องจากติดในเรื่องกฎหมาย และการพัฒนานั้นยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”  

 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

11. สิ่งที่ภาคส่วนของท่านต้องการให้เกิดข้ึนมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคืออะไร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 7 ท่าน ได้แสดงความคิดเห็นไม่เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า เกาะหลีเป๊ะควรที่จะมีท่าเทียบเรือ 
เพ่ือที่จะเป็นจุดในการขนถ่ายสินค้าและการขึ้นลงของนักท่องเที่ยว แต่ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 7 ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างท่าเทียบเรือไว้ว่า หากมีการสร้างท่าเทียบเรือจะท าลายระบบนิเวศ ควร
ที่จะเพ่ิมโป๊ะมากกว่า  

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผู้ก าหนดนโยบายควรก าหนดนโยบายแบบ
บูรณาการ ควรก าหนดให้พ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะเป็นพ้ืนที่พิเศษ ใช้กฎหมายที่ก าหนดขึ้นมาโดยเฉพาะ การ
จัดหาที่พักให้กับต ารวจท่องเที่ยว และจัดเรือให้กับต ารวจท่องเที่ยวในการไปปราบปรามคนที่ขโมย
ปะการัง และจัดที่พักรับรองส าหรับหน่วยงานราชการที่ลงพ้ืนที่ไปท าโครงการสนับสนุนหรือโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว   
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ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 ได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้ผู้ประกอบการตั้งราคาที่ไม่เอา
เปรียบนักท่องเที่ยว ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและช่วยกันรักษาความสะอาด
เช่นเดียวกับ ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 5 ที่เน้นย้ าเรื่องการรักษาความสะอาดและ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 ได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้มีการแก้ไขปัญหาแบบละมุน
ละม่อมและจะต้องให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้ด้วย  

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 6 ได้แสดงความคิดเห็นในหลายประเด็น ประเด็นแรก คือ การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมของอุทยาน ควรให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเพียงจุดเดียว และมีการชี้แจงนักท่องเที่ยว
ว่าจัดเก็บเพราะอะไร และควรดูแล อ านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประเด็น
ที่สอง คือ อยากให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า สัมภาระ และบุคคล เพ่ือตรวจสอบยาเสพติด เพราะ
ตอนนี้ยาเสพติดแพร่ระบาดในเกาะหลีเป๊ะ เยาวชนติดยาเสพติด ประเด็นที่สาม คือ การสร้างสะพาน
ทุ่นลอยน้ าอีก 1 ตัว เพ่ือแยกเป็นสะพานส าหรับลงเรือ และขึ้นฝั่ง เพ่ือลดความแออัดและสร้างความ
สะดวกในการดูแลนักท่องเที่ยวได้มากข้ึน   

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 6 ได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้มีเรือที่บรรจุคนได้มากกว่านี้ เพราะ
บางครั้งเรือมีความแออัดและไม่มีห้องน้ า และเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องยนต์ และ
อยากให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในเรื่องราคาค่าบัตรโดยสารเรือ 

12. ภาคส่วนส่วนของท่านต้องการความร่วมมือจากฝ่ายใด ในเรื่องอะไร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 และ 7 มีความคิดเห็นตรงกันว่า 

ต้องการความร่วมมือจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดย ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 ต้องการความร่วมมือ
ในเรื่องการจ ากัดปริมาณนักท่องเที่ยว และ ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 7 ต้องการความร่วมมือในเรื่องการ
ส่งเสริมให้คนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น และอยากให้ภาครัฐด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมาก
กว่าเดิมในการส ารวจและเข้าถึงคนท้องถิ่น  

     ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 และ ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 ความคิดเห็นตรงกันว่า ต้องการความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบการ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 ต้องการความร่วมมือในเรื่องการส่งพนักงานเข้า
ฝึกอบรมและการสร้างอาคารให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ และผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3 ต้องการความร่วมมือ
ในเรื่องการตั้งราคาที่เป็นธรรม ส่วนผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 6 ต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
ฝ่ายความม่ันคง เพราะยังให้ความส าคัญกับปัญหายาเสพติด 



  

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล” มีวัตถุประสงค์การศึกษาดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 2) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 3) เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อ
การสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน และ4) 
เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะใน
ปัจจุบัน 

การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งการด าเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดย
เริ่มต้นการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณก่อน แล้วใช้ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
ประเด็นปัญหาและผู้ให้ข้อมูลส าหรับด าเนินงานวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป การเก็บข้อมูล
ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่เก็บจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ จ านวน 384 คน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อ
ที ่1, 2 และ 3 และการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) ที่เก็บจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
จากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 1 และใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) โดยใช้สถิติ t-test และ F-test 
ส าหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ในการทดสอบตั วแป รต้ น  เพ่ื อตอบ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 2 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 3 
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ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหาที่
ปรากฏในเอกสารแบบบันทึกการสัมภาษณ์ ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหา 5 ขั้นตอน  

ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาและข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา โดยแยกรายละเอียดออกเป็น 
5 ตอน ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.2 การอภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป    

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
5.1.1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ตอบแบบสอบถาม)  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ จ านวน 384 

คน ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยได้สรุปผลของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ ดังตาราง
ที ่5.1 
 
ตารางท่ี 5.1 สรุปผลข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
 

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ข้อค้นพบส่วนใหญ่ (ร้อยละ) 

เพศ เพศชายและเพศหญิงมสีัดส่วนใกล้เคียงกัน 
(เพศชายคิดเป็นร้อยละ 50.3 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 49.7) 

อาย ุ ช่วงอายุ 26 - 33 ปี (ร้อยละ 35.9) 
การจบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ร้อยละ 44.5) 
ระยะทางจากท่ีอยู่อาศยัถึงพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวในเกาะหลีเปะ๊ 

อยู่ใกล้ถนนคนเดิน ระยะทาง 0-200 เมตร (ร้อยละ 47.7) 

รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท (ร้อยละ 35.2) 
อาชีพ อาชีพพนักงาน (บริษัททัวร์ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้านคา้ 

และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว) 
และอาชีพแม่บ้านมสีัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 23.4)  

สถานท่ีเกิด ในพื้นที่เกาะหลีเปะ๊ (ร้อยละ 60.9) 
ระยะเวลาที่อยู่อาศยัในพ้ืนท่ีเกาะหลีเป๊ะ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 66.70) 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ)  
 

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ข้อค้นพบส่วนใหญ่ (ร้อยละ) 

ความรูส้ึกผูกพันกับเกาะหลเีป๊ะ รู้สึกผูกพันและจะไม่ย้ายไปไหน (รอ้ยละ 70.1) 
ความรูส้ึกท่ีมีต่อนักท่องเที่ยว รู้สึกตื่นเต้นและให้การต้อนรับ (รอ้ยละ 90.9) 
สมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกดิขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ เป็นสมาชิก (ร้อยละ 50.8) 
การมีส่วนร่วมเกีย่วกับการท่องเทีย่ว ไม่มสี่วนร่วมในการวางแผนฯ (ร้อยละ 44.5) 

ไม่มสี่วนร่วมในการปฏิบตัิตามแผน (ร้อยละ 62.0) 
มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ระดบัมาก (ร้อยละ 59.4) 
ไม่มสี่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (ร้อยละ 70.8) 
มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาระดับน้อย (ร้อยละ 68.8)  

การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวบน
เกาะหลเีป๊ะ 

ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ (ร้อยละ 
61.5) 

 
 5.1.2 ผลการศึกษาศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 

จากผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันโดยรวม อยู่ในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.93) โดย
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริการด้านการเดินเรือที่มีในพ้ืนที่มีความ
หลากหลายและคุณภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.36 ) และทัศนคติของประชาชนที่มี
ต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันโดยรวม อยู่ใน
ระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.51) โดยผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัญหาด้านการ
จัดการขยะ (ค่าเฉลี่ย 4.03) 

 
5.1.3 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจาก

การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคม

เชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 
14 ปัจจัย ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ การจบการศึกษา ระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดา
หยา รายได้ต่อเดือน (บาท) อาชีพ สถานที่เกิด ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ ความรู้สึก
ผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะ ความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยว การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ 
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การมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ และ
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 15 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบโดยรวมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน จ านวน 15 ปัจจัย ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ การจบการศึกษา ระยะทางจากที่
อยู่อาศัยถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยา ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ 
อาชีพ สถานที่ เกิด ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ ความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะ 
ความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยว การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้าน
การท่องเที่ยว 

 
5.1.4 ผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการ

สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 
จากผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการ

สนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน พบว่า ทัศนคติ
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯในมิติโอกาส มิติเศรษฐกิจ และมิติสภาพแวดล้อมทางสังคมนั้น
ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 
และทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติเศรษฐกิจ มิติโอกาส มิติสภาพแวดล้อมทาง
สังคม และมิติสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 

 
5.1.5 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
จากผลการศึกษา พบว่า สมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้มีทั้งหมด 46 สมมติ และผลการ

ทดสอบท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) มี 36 สมมติฐาน ผู้วิจัยได้สรุป
ไว้ดังตารางที่ 5.1  
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ตารางท่ี 5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของานวิจัย 
 

สมมต-ิ 
ฐานที ่

สมมติฐาน 
ยอมรับ

สมมติฐาน
หลัก 

ยอมรับ
สมมติ

ฐานรอง 
1 เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการ

พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเปะ๊โดยรวม 
 ✓ 

2 เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเปะ๊โดยรวม 

 ✓ 

3 ผู้ที่เกิดในพื้นที่และเกิดนอกพ้ืนท่ีมทีัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
บวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

4 ผู้ที่เกิดในพื้นที่และเกิดนอกพ้ืนท่ีมทีัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
ลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลเีป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

5 ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะต่างกันมีทัศนคติทีม่ีต่อผลกระทบ
ทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเปะ๊โดยรวม 

 ✓ 

6 ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะต่างกันมีทัศนคติทีม่ีต่อผลกระทบ
ทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

7 ผู้ที่มีความรู้สึกต่อนักท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

8 ผู้ที่มีความรู้สึกต่อนักท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลเีป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

9 ผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
บวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

10 ผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิง
ลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลเีป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

11 ผู้ที่มีช่วงอายุต่างกันมีทัศนคติที่มตีอ่ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจาก
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

12 ผู้ที่มีช่วงอายุต่างกันมีทัศนคติที่มตีอ่ผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเปะ๊โดยรวม 

 ✓ 
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 
 

สมมต-ิ 
ฐานที ่

สมมติฐาน 
ยอมรับ

สมมติฐาน
หลัก 

ยอมรับ
สมมติ

ฐานรอง 
13 ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก

จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลเีป๊ะโดยรวม 
 ✓ 

14 ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบ
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลเีป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

15 ผู้ที่มีระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยไปถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยาตา่งกัน
มีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลเีป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

16 ผู้ที่มีระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยไปถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยาตา่งกัน
มีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

17 ผู้ที่มีระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยไปถึงหาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

✓  

18 ผู้ที่มีระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยไปถึงหาดชาวเลหรือหาดซันไรซ์ต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

19 ผู้ที่มีระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยไปถึงอ่าวประมงหรือหาดซันเซทต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

✓  

20 ผู้ที่มีระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยไปถึงอ่าวประมงหรือหาดซันเซทต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

✓  

21 ผู้ที่มีระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยไปถึงถนนคนเดินต่างกันมีทัศนคติที่มีตอ่
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลี
เป๊ะโดยรวม 

✓  

22 ผู้ที่มีระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยไปถึงถนนคนเดินต่างกันมีทัศนคติที่มีตอ่
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
โดยรวม 

✓  
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 
 

สมมต-ิ 
ฐานที ่

สมมติฐาน 
ยอมรับ

สมมติฐาน
หลัก 

ยอมรับ
สมมติ

ฐานรอง 
23 ผู้ที่มีรายไดต้่อเดือนต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก

จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลเีป๊ะโดยรวม 
 ✓ 

24 ผู้ที่มีรายไดต้่อเดือนต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบ
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลเีป๊ะโดยรวม 

✓  

25 ผู้ที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคติที่มตี่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเปะ๊โดยรวม 

 ✓ 

26 ผู้ที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคติที่มตี่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเปะ๊โดยรวม 

 ✓ 

27 ผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่บนเกาหลีเป๊ะต่างกันมีทัศนคติที่มตี่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลี
เป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

28 ผู้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่บนเกาหลีเป๊ะต่างกันมีทัศนคติที่มตี่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
โดยรวม 

 ✓ 

29 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติที่มตีอ่
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลี
เป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

30 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติที่มตีอ่
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
โดยรวม 

 ✓ 

31 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติที่
มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะ
หลีเป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

32 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติที่
มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลี
เป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

33 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

✓  

  



234 
 
ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 
 

สมมต-ิ 
ฐานที ่

สมมติฐาน 
ยอมรับ

สมมติฐาน
หลัก 

ยอมรับ
สมมติ

ฐานรอง 
34 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างกันมี

ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

35 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

36 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยวต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะโดยรวม 

 ✓ 

37 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรพัยากรการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติ
ต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลี
เป๊ะโดยรวม 

✓  

38 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรพัยากรการท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติ
ต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลี
เป๊ะโดยรวม 

✓  

39 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติ
สภาพแวดล้อมทางสังคมทีส่่งผลตอ่การสนับสนุน (พฤติกรรมของเจา้
บ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลเีป๊ะ 
 

 ✓ 

40 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติ
สภาพแวดล้อมทางสังคมทีส่่งผลตอ่การสนับสนุน (พฤติกรรมของเจา้
บ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลเีป๊ะ 
 

 ✓ 

41 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติ
เศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเปะ๊ 
 

 ✓ 

42 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิตเิศรษฐกิจ
ทีส่่งผลต่อการสนบัสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลเีป๊ะ 

 ✓ 
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 
 

สมมต-ิ 
ฐานที ่

สมมติฐาน 
ยอมรับ

สมมติฐาน
หลัก 

ยอมรับ
สมมติ

ฐานรอง 
43 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติโอกาสที่

ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลเีป๊ะ 
 

 ✓ 

44 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิตโิอกาสที่
ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะหลเีป๊ะ 
 

 ✓ 

45 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในมิติ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการสนับสนนุ (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเปะ๊ 
 

✓  

46 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบในมิติ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการสนับสนนุ (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเปะ๊ 
 

 ✓ 

 

5.1.6 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 

จากผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันนั้นมีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนตามสถิติ แต่เมื่อเปรียบเทียบช่วงต้นปีพ.ศ. 2561และต้นปีพ.ศ. 2560 นั้น ปี พ.ศ. 
2561 มีจ านวนนักท่องเที่ยวลดลง เป็นเพราะสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย และภาวะ
เศรษฐกิจที่ไม่ดี ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาจากยุโรปประมาณร้อยละ 90 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวจากยุโรปลดลง และมีนักท่องเที่ยวชาวเอเชียเพ่ิมมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาว
จีนจากมาเลเซีย และประเทศจีน และเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวเหล่านี้มี
สัดส่วนใกล้เคียงกัน 
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ที่เกาะหลีเป๊ะนั้นมีกิจกรรมที่ขายให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ การด าน้ าดูปะการังตามเกาะ
ต่างๆที่อยู่ในบริเวณโดยรอบเกาะหลีเป๊ะ และมีกิจกรรมเสริมตามที่พัก ได้แก่ พายคายัค ตกปลา และ
ดูแพลงตอน ส่วนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้นไม่มี เนื่องจาก
บนเกาะหลีเป๊ะไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลางส าหรับการจัดงานต่างๆ และขัดกับกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ 
ในส่วนของการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวของคนในพ้ืนที่นั้นให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวดี 

1) การจัดการการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจ 
จากผลการศึกษา พบว่า เศรษฐกิจในภาพรวมที่เกาะหลีเป๊ ะนั้นดีขึ้นตามระดับจ านวน

นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น แต่รายได้ของคนท้องถิ่น (ชาวเล) นั้นไม่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากนายหน้า โดยหักแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากผู้ประกอบการเรือหางยาว ส่วนราคาแพคเกจด้านที่พัก
นั้นลดลงเนื่องจากผู้ประกอบด้านที่พักมีมากขึ้น ท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น ในส่วน
ของค่าครองชีพนั้นลดลงเนื่องจากการขนส่งที่สะดวกมากข้ึนและสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ 
อีกทั้งมีร้านค้าสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น 2 แห่ง และผู้ประกอบการรายย่อยเกี่ยวกับอาหารนั้นมี
ความหลากหลายมากขึ้น เป็นเพราะที่เกาะหลีเป๊ะนั้นเป็นที่สถานที่ที่สามารถสร้างรายได้มากกว่าบน
ฝั่ง แต่อย่างไรก็ตามค่าครองชีพนั้นยังอยู่ในระดับที่สูง ในส่วนของการขยายตัวของที่พักและร้านค้านั้น
มีน้อยมากเนื่องจากพ้ืนที่มีจ ากัด ด้านที่พักจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพ และการให้บริการเสริม
ต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับที่พัก และเพ่ิมราคา ในอนาคตจะมี
การขออนุญาตเกี่ยวกับพรบ.โรงแรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานของที่พักมากข้ึน 

แนวทางการส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น มี 4 แนวทางซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสริม
การสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่น  ได้แก่ 1) การจัดลานวัฒนธรรม มีการจัดจ าหน่ายบัตร ซึ่งเป็นบัตร
ค่าเข้าชมและรวมอาหาร 1 มื้อ โดยอาจจะได้รับประทานอาหารทะเล บุฟเฟ่ซีฟู้ดที่เป็นเมนูพ้ืนเมือง 
และได้รับชมการแสดงของคนในชุมชน 2) การส่งเสริมอาชีพในเรื่องของการนวด  3) การจัดอบรม
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล หรือ life guard ที่สนับสนุนชาวเลให้เป็นเจ้าหน้าที่ life 
guard ชายหาด โดยจะมีการจ่ายค่าตอบแทน และ 4) การส่งเสริมให้ชาวเลมีรายได้ตลอดทั้งปี โดย
การให้อุทยานประกาศเปิดเกาะโดยแบ่งเป็น 2 ฝั่ง และประกาศปิดเกาะทีละฝั่ง โดยในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยวให้เปิดเกาะฝั่งตะวันตกของเกาะหลีเป๊ะ ประกอบด้วยเกาะ เกาะหินงาม เกาะราวี เกาะดง 
และในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวให้เปิดเกาะฝั่งตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ ได้แก่ เกาะอาดัง และทาง
ทิศตะวันออกของเกาะอาดัง ประกอบด้วย เกาะกระ เกาะตาลัง และเกาะเหล็กต่างๆ ซึ่ งมีจุดด าน้ า
เหมือนกับฝั่งตะวันตกของเกาะหลีเป๊ะ เนื่องจากชาวเลที่เป็นผู้ชายร้อยละ 99 ประกอบอาชีพขับเรือ
หางยาว  
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2) การจัดการการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยวในมิติสังคมและวัฒนธรรม 
จากผลการศึกษา พบว่า สาธารณูปโภคพ้ืนฐานในเรื่องไฟฟ้าและการเดินทางทางนั้นมี

เพียงพอต่อความต้องการ  ในเรื่องของการเดินทางเป็นการเดินทางทางน้ า  มีข้อเสนอแนะว่าควรมี
การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ก่อนการออกเดินทาง และตรวจสอบเรื่องราคาบัตรโดยสาร ในส่วน
ของน้ าส าหรับบริโภคนั้นมีเพียงพอแต่มีราคาสูง แต่น้ าส าหรับอุปโภคนั้นไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง ซึ่ง
มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาโดย อบต.เกาะสาหร่ายจัดหาน้ ามาให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดย
การขนส่งน้ ามาจากเกาะอาดังซึ่งเป็นน้ าจากน้ าตกธรรมชาติ และมีโครงการแก้ไขปัญหาน้ าในอนาคต 
คือ การท าท่อประปาภูเขาในการล าเลียงน้ าจากเกาะอาดังมายังเกาะหลีเป๊ะ และแนวทางการส่งเสริม
เกี่ยวกับการใช้น้ า มีข้อเสนอแนะว่าในพ้ืนที่ควรจะมีการบ าบัดน้ า แล้วเอาน้ าที่ได้จากการบ าบัดมาใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น รถน้ าต้นไม้ ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ าดี 

มาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยว 
พบว่า มี สภ.หลีเป๊ะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และมีเจ้าหน้าที่ของที่ว่าการอ าเภอส่วนหน้า เดินตรวจตราความสงบและความเรียบร้อยใน
พ้ืนที่ทุกวัน อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่จากอบต.เกาะสาหร่าย ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจน้ า ทหารเรือ และ
อาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านที่ช่วยดูแลในเรื่องดังกล่าว และยังมีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดตามจุดต่างๆ ประมาณ 60-90 ตัว ซึ่งได้ติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงทั่วทั้งเกาะ นอกจากที่
กล่าวมาแล้วยังมีกลุ่ม Line เป็นกลุ่มของสมาคมผู้ประกอบการเกาะหลีเป๊ะ มีสมาชิกประมาณ 300-
400 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยประสานงานช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆที่นักท่องเที่ยวหรือคนใน
พ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวจะมีสมาชิกจากช้าราชการที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เกาะหลี
เป๊ะ และผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะทั้งรายเล็กรายใหญ่ 

มาตรการการจัดการกับเสียงรบกวนที่เกิดจากสถานประกอบการ พบว่า มีการบังคับใช้
กฎหมายเรื่องเวลาปิดของสถานบันเทิง และมีกลุ่มผู้ประกอบการท าหน้าที่ควบคุมดูและ และชี้แจงกฎ
กติกาต่างๆ หากมีการฝ่าฝืนกฎจะมีการเรียกคุยและเจรจาต่อรอง หากยังมีการฝ่าฝืนหลังจากนั้นจะใช้
กฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการลงโทษ ส่วนเรื่องของการจัดเขตพ้ืนที่ (Zoning) เพ่ือ
แก้ปัญหานั้นท าได้ยาก เพราะการวางผังเมืองของเกาะหลีเป๊ะนั้นไม่ได้ออกแบบมาตั้งแต่ต้น  สถาน
ประกอบการ ที่พัก และบ้านเรือนนั้นกระจายกระจายอยู่รวมกัน 

ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยด้าน
วัฒนธรรมการแต่งกายนั้นเปลี่ยนเป็นการแต่งสากล และด้านภาษานั้นจากเดิมคนท้องถิ่นใช้ภาษา
มลายูในการติดต่อสื่อสาร แต่ในปัจจุบันมีการใช้ภาษาไทยกลาง และภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
ร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน คือ รองเง็งและดนตรีร ามะนา ซึ่งมีการถ่ายทอดจาก
รุ่นไปสู่รุ่น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีการพาณิชย์เป็นตัวกระตุ้นและเป็นการปรับตัว
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เพ่ือความอยู่รอดของคนท้องถิ่น ในเรื่องพิธีกรรมชาวเลยังมีการสืบทอดประเพณีดั้งเดิม คือ ประเพณี
ลอยเรือ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวเลยึดถือปฏิบัติมานาน และมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเพณีลอยเรือ คือ มีการเปิดเพลงสากลในช่วงการดื่มฉลอง ซึ่งเดิมมีการตี
กลองร ามะนาง่ายๆ และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมดื่มฉลองด้วย การจัดประเพณีลอยเรือจะขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี โดยจัด 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ในการจัดงานแต่ละ
ครั้งใช้ระยะเวลา 3 วัน วันแรกจะเป็นการไหว้บรรพบุรุษ เพ่ือขอขมาลาโทษ ขอพร วันที่สองชาวเลจะ
ไปตัดไม้ระก ามาต่อเรือ เมื่อต่อเรือเสร็จจะมีพิธีกรรม มีการเต้นร า มีการร้องเพลง มีการขอพร และใส่
ของต่างๆลงไปในเรือ เพ่ือให้สิ่งที่ไม่ดีลอยออกไปกับเรือ คล้ายกับการลอยกระทงของไทย วันที่สามมี
ขบวนแห่เรือไปลอยทะเล และท้ังสามวันมีการดื่มกินอย่างเต็มที่ และมีการเต้นร ากันสนุกสนาน 

แนวทางการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนท้องถิ่น พบว่า มีการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงรองเง็ง และการตีกลองร ามะนา โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรของ
การศึกษาท้องถิ่น ที่โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง และในการส่งเสริมศิลปะการแสดงและประเพณีลอยเรือ 
ปัจจุบันมีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลและท่ีว่าการอ าเภอเมืองให้งบประมาณสนับสนุน 

3) การจัดการการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยวในมิติสิ่งแวดล้อม 
จากผลการศึกษา พบว่า ระบบการจัดการขยะในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะมีการด าเนินการโดยอบต.

เกาะสาหร่ายใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างคนขนขยะ ซึ่งบริษัทโรงไฟฟ้าท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินการจัดเก็บขยะในพ้ืนเกาะหลีเป๊ะทุกวัน ส่วนค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะบ้านเรือนทั่วไป
เสียค่าธรรมเนียมเดือนละ 20 บาท สถานประกอบการขนาดเล็กเสียค่าธรรมเนียมเดือนละ 500 บาท 
และรีสอร์ทขนาดใหญ่เสียค่าธรรมต่อตารางเมตร นอกจากนี้มีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งรวบรวมเงินเพ่ือ
น ามาดูแลกลุ่ม Trash Hero ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครเก็บขยะตามเกาะต่างๆ มีมูลนิธิ 3R สอนเรื่องการ
รีไซเคิลขยะ การคัดแยกขยะให้กับคนในพ้ืนที่และผู้ประกอบการ และน าถังขยะไปบริการตามจุดต่างๆ 
อีกทั้งมีสร้างธนาคารขยะโรงเรียนขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดขยะ โดยให้คนในพ้ืนที่น าขยะมา
แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของหรืออาหารแห้งที่ธนาคารขยะที่โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง ขยะที่สามารถน ามา
ขายได้นั้นต้องเป็นขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ 

แนวทางการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีข้อเสนอแนะว่าจะต้องรณรงค์ 3 เด็น 
ได้แก่ 1) รณรงค์ให้คนในพ้ืนที่มีการคัดแยกขยะ 2) รณรงค์ให้คนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวรับผิดชอบ
ขยะของตนเองและทิ้งขยะให้ถูกที่ 3) รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้คนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวเห็นถึง
ความส าคัญของการคัดแยกขยะ รับผิดชอบขยะของตนเอง และทิ้งขยะให้ถูกที่ นอกจากนี้ยังมี
แนวทางเพ่ิมเติม คือ ลดการใช้ขวดแก้ว เพ่ือลดพื้นที่ในการขนส่งขยะไปก าจัดบนฝั่ง 

ในเรื่องของการปล่อยน้ าเสียลงทะเลนั้นไม่เป็นที่ปรากฏ ผู้ประกอบการส่งใหญ่ปล่อยน้ าเสีย
ตามทางน้ าไหลซึ่งไหลซึมสู่ดิน แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ มีข้อเสนอแนะว่า อบต.เกาะสาหร่ายและ
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อ าเภอเมืองควรจัดระบบใหม่ และเอาจริงกับมาตรการไม่ทิ้งน้ าเสีย และต้องเข้มงวดในเรื่องการสร้าง
อาคาร โดยตรวจดูให้ได้มาตรฐาน ว่ามีบ่อดักไขมันทุกโรงแรมหรือไม่ และควรจัดให้มีพ้ืนที่เป็นบ่อ
บ าบัดส่วนรวม น้ าเสียที่บ าบัดดูดจากบ่อบ าบัดไปรดน้ าต้นไม้ 

กิจกรรมหรือโครงการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า กิจกรรมหลักคือ 
กิจกรรมการเก็บขยะ ซึ่งจะเป็นการเก็บขยะและรอบๆพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะและเกาะโดยรอบ โดยมีกลุ่ม 
Trash Hero ลงพ้ืนที่เก็บขยะทุกวันจันทร์ และมีการรณรงค์โดยกลุ่ม Reef Guardian ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยจะมีการติดป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในการณรงค์ตาม
สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนกลุ่มนี้ อีกทั้งยังมีโครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล และโครงการของ
มูลนิธิ 3R ที่ด าเนินการโดยอบต.เกาะสาหร่ายในการน าคนลงไปเก็บขยะในพ้ืนที่และทางทะเลก่อน
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทุกปี (ช่วงเดือน พฤศจิกายน) กลุ่มผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะให้เงินสนับสนุน
กลุ่มอาสาสมัครทั้งสองกลุ่ม และสถานประกอบแห่งหนึ่งมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการ
พานักท่องเที่ยวไปปลูกปะการังหน้าโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง โดยมีนักวิชาการทางทะเลเป็นพ่ีเลี้ยง
ร่วมกับกลุ่ม Reef Guardian นอกจากนี้ยังมีการวางทุ่นแนวปะการังเพ่ือไม่ให้เรือเข้าไปจอดหรือลง
สมอ และจัดท าป้ายเตือนพื้นที่ที่ห้ามด าน้ า ไม่ให้ลงเหยียบปะการังหรือเก็บหอยตอนน้ าลง ถ้ามีการฝ่า
ฝืนจะโดนปรับ และมีชาวบ้านคอยสอดส่องดูแล 

4) การด าเนินการด้านการท่องเที่ยว 
จากผลการศึกษา พบว่า การด าเนินการด้านการท่องเที่ยวด้าน นโยบายเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะจากภาคส่วนต่างๆมีดังนี้  1) อบต. เกาะสาหร่าย มีนโยบายด้านการ
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เพ่ือดึงดูนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวตลอดทั้งปี 2) การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบการ และ
มัคคุเทศก์ โดยการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ และการให้การสนับสนุนด้านความ
ปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และการเยียวยานักท่องเที่ยว 3) กลุ่มผู้ประกอบการบน
เกาะหลีเป๊ะ มีนโยบายด้านการสนับสนุนด้านงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่ม
อาสาสมัครต่างๆที่เข้ามาท าประโยชน์ให้กับพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ 4) ภาคประชาชน  มีนโยบายให้คนใน
ชมรมเรือหางยาวให้ความร่วมมือทุกอย่างในเรื่องของการท าประกันเรือ การขอใบอนุญาตต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพด้วยเรือหางยาวและการจัดท าการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยให้ชุมชน
เป็นคนจัดการและส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ด้านการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเกาะหลีเป๊ะให้กับนักท่องเที่ยว มีข้อเสนอแนะในการสร้างการ
รับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 4 ประเด็น ได้แก่ 1) สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวใช้บริการเรือหางยาวของชาวเล 
ด้วยเหตุผลที่ ว่า ชาวเลมีความรู้และความช านาญในการน าเที่ยวมากกว่าคนนอกพ้ืนที่  2) 
นอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงาม ยังมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเลที่น่าสนใจ  3) ช่องทางการ
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สื่อสาร 4) การท าป้ายสื่อความหมายในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างๆ 

ด้านข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมี 5 ประเด็น ได้แก่ 1)
งบประมาณในการด าเนินการของภาครัฐนั้นมีไม่เพียงพอ 2) จ านวนบุคลากรของภาครัฐและภาค
ธุรกิจนั้นมีไม่เพียงพอ และยังขาดความรู้และทักษะ ความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ 3) ปัญหาเรื่อง
พ้ืนที่ใช้สอยเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ของอุทยาน 4) ต าแหน่งที่ตั้ง
ของเกาะนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าได้หลายทาง ท าให้ยากต่อการควบคุมดูแล 5) การไม่บังคับใช้
กฎหมายในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะอย่างชัดเจน 

การสนับสนุนหรือพัฒนาบุคลากร/พนักงานที่ท างานในภาคการท่องเที่ยว  พบว่า บุคลากร/
พนักงานที่ท างานเบื้องและเบื้องหลังของหน่วยงานภาครัฐนั้นมีไม่เพียงพอ และแนวทางแก้ไขนั้นมี
ความเป็นไปได้น้อยเพราะหน่วยงานอยู่ภายใต้ระบบราชการที่มีข้อจ ากัดหลายประการ ส่วนแนวทาง
การสนับสนุนหรือพัฒนาบุคลากร/พนักงานของภาครัฐที่ท างานเบื้องหน้า มีดังนี้ 1) การจัดอบรมทาง
ภาษาให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและมัคคุเทศก์ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว และภาษาจีนเนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้น
เปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวฝรั่งมาเป็นนักท่องเที่ยวจีนมากข้ึน 2) การจัดอบรมในเรื่องของสมรรถนะ การ
ด าน้ า โดยการจัดอบรมทุกปี 3) และการจัดอบรมเกี่ยวกับทักษะการให้บริการ ส่วนแนวทางการ
สนับสนุนหรือพัฒนาบุคลากร/พนักงานที่ท างานเบื้องหลังของหน่วยงานภาครัฐมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
เจ้าหน้าของภาครัฐที่ท างานด้านการท่องเที่ยวจะต้องรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และมี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ อีกทั้งจะต้องมีทักษะในด้านการท างาน มีความสามารถในการก าหนด
นโยบายที่ดี จะต้องรู้วิธีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ รู้และสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนจากการด าเนินการนโยบายในอนาคต และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ และที่ส าคัญจะต้อง
รู้การท างานท้ังระบบ  

บุคลากร/พนักงานที่ท างานเบื้องหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงของภาคธุรกิจ ที่พัก
ขนาดใหญ่นั้นมีไม่เพียงพอ แต่พนักงานที่ท างานเบื้องหลังนั้นมีเพียงพอ ส่วนแนวทางการสนับสนุน
หรือพัฒนาพนักงานที่ท างานเบื้องหน้า คือ รีสอร์ทและโรงแรมต้องช่วยเหลือตัวเอง โดยสอนเองหรือ
จ้างคนภายนอกมาสอน เนื่องจากพนักงานที่ท างานในส่วนนี้มีการหมุนเวียน ลาออกบ่อย พนักงาน
ใหม่ที่เข้ามานั้นขาดทักษะดังกล่าว และอีกแนวทางคือการฝึกให้พนักงานเก่าให้มีความเชี่ยวชาญ
สามารถสอนงานให้กับพนักงานใหม่ อีกท้ังยังให้เรียนรู้จากประสบการณ์การท างานโดยตรง  

บุคลากร/พนักงานที่ท างานเบื้องหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงในภาคประชาชนนั้นมี
เพียงพอ ประชาชนในที่นี้ หมายถึง ชาวเล ซึ่งชาวเลร้อยละ 99 นั้นประกอบอาชีพขับเรือหางยาว
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ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนั้นมีเพียงพอ แต่ยังขาดทักษะทางด้านภาษาจีน ในส่วนของภาษาอังกฤษนั้น
สามารถสื่อสารได้ และภาษามลายูนั้นเป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารระหว่างชาวเลด้วยกันในท้องถิ่น  

5) การด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน) ใน
การส่งเสริม/การพัฒนา/การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยการจัดประชุมทุกเดือนใน
เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งโครงการพัฒนา ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาต่างๆ และการประชุมนั้นยัง
เป็นการติดตามงานด าเนินการต่างๆอีกด้วย และยังพบข้อเสนอแนะว่า การจัดประชุมแต่ละครั้งนั้น
เป็นการจัดประชุมแบบพอเป็นพิธี โดยภาระส่วนใหญ่นั้นตกเป็นของราชการที่จะต้องคิดว่าจะพัฒนา
อย่างไร ยังจัดการอะไรไม่ได้ ยังเป็นการจัดการแบบ Top Down ยังไม่เปน็ Bottom up 

ความต้องการจากภาคส่วนต่างๆที่ต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มี 
14 ประเด็น ดังนี้ 1) การสร้างท่าเทียบเรือ เพ่ือที่จะเป็นจุดในการขนถ่ายสินค้าและการขึ้นลงของ
นักท่องเที่ยว แต่จะจะท าลายระบบนิเวศ 2) ผู้ก าหนดนโยบายควรก าหนดนโยบายแบบบูรณาการ 
ควรก าหนดให้พ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะเป็นพ้ืนที่พิเศษ ใช้กฎหมายที่ก าหนดขึ้นมาโดยเฉพาะ 3) การจัดหาที่
พักให้กับต ารวจท่องเที่ยว และจัดเรือให้กับต ารวจท่องเที่ยวในการไปปราบปรามคนที่ขโมยปะการัง 
4) การจัดที่พักรับรองส าหรับหน่วยงานราชการที่ลงพ้ืนที่ไปท าโครงการสนับสนุนหรือโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  5) ผู้ประกอบตั้งราคาที่ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว 6) การดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 7) รักษาความสะอาด 8) การแก้ไขปัญหาแบบละมุนละม่อมและจะต้อง
ให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้ด้วย 9) จัดให้มีจุดที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมของอุทยานเพียงจุดเดียว และมีการ
ชี้แจงนักท่องเที่ยวว่าจัดเก็บเพราะอะไร และควรดูแลอ านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 10) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า สัมภาระ และบุคคลก่อนเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะ เพื่อ
ตรวจสอบยาเสพติด 11) การสร้างสะพานทุ่นลอยน้ าอีก 1 ตัว เพื่อแยกเป็นสะพานส าหรับลงเรือ และ
ขึ้นฝั่ง เพื่อลดความแออัดและสร้างความสะดวกในการดูแลนักท่องเที่ยวได้มากข้ึน   
12) จัดให้มีเรือที่บรรจุผู้โดยสารได้มากขึ้น 13) การเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องยนต์ 
14) จัดให้มีทางเลือกในเรื่องราคาค่าบัตรโดยสารเรือ 

ความต้องการของผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นความต้องการด้านความร่วมมือจากการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดในเรื่องการจ ากัดปริมาณนักท่องเที่ยว เรื่องการส่งเสริมให้คนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
และเรื่องการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการส ารวจและเข้าถึงคนท้องถิ่น ส่วนการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดต้องการความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ในเรื่องการส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมและการสร้าง
อาคารให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ เรื่องการตั้งราคาที่เป็นธรรม ส่วนภาคประชาชนต้องการความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐฝ่ายความมั่นคง เพราะยังให้ความส าคัญกับปัญหายาเสพติด   



242 
 

5.2 อภิปรายผล 
 

5.2.1 ทัศนคติของประทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 

จากผลการศึกษาพบว่า บริบทการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะหลีเป๊ะที่ปรากฎจาก
การศึกษาในครั้งนี้ พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะหลีเป๊ะนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 
และกลุ่มนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปลดน้อยลง และ
นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย จีน และไทยเพ่ิมมากขึ้น ในส่วนของการขยายตัวการก่อสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านที่พักเพ่ิมเติมนั้นลดน้อยลงมากเนื่องจากพ้ืนที่มีจ ากัด แต่มีการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการเพ่ิมมากขึ้น เช่น การพัฒนามาตรฐานด้านที่พัก การ
เสนอแนวทางการเพ่ิมจุดขึ้นและลงเรือได้แก่ สะพานและโป๊ะ และเสนอแนวทางการควบคุมการ
ก่อสร้างหรือปรับอาคารสถานที่ให้มีความสอดคล้องกับภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังพบว่าคน
ท้องถิ่นมีความต้องการที่จะหาแนวทางที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวและมีรายได้ตลอดทั้งปี โดยการเสนอ
ให้กรมอุทยานประกาศปิดและเปิดเกาะทีละฝั่ง บริบทดังกล่าวเป็นบริบทการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวคิดวงจรชีวิตของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (The Tourism Area Life Cycle : TALC) ของ Butler (1980) 
(Getz, 1992 อ้างถึงใน Lundberg, 2015: 268) ในขั้นจุดเริ่มต้นของความอ่ิมตัว (Maturity) ที่
เรียกว่าขั้น การรวมเข้าด้วยกัน (Consolidation) ซึ่งเป็นระยะก่อนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ อ่ิมที่มี
ลักษณะอัตราการเติบโตช้าลง นักท่องเที่ยวมีมากกว่าคนท้องถิ่น การขยายตลาดด้วยการพยายาม
ยืดเวลาและสร้างฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่ เศรษฐกิจท้องถิ่นผูกมัดกับการท่องเที่ยว Butler (1980) ได้
อธิบายว่าในระยะ Consolidation มีอัตราการเติบโตไม่มากแต่จ านวนนักท่องเที่ยวที่เติบโต สิ่ง
เหล่านี้จะเป็นต้นเหตุของปัญหาด้านความแออัด และบริบทการพัฒนาดังกล่าวที่พบยังสอดคล้องกับ
แนวคิดดัชนีความขุ่นเคือง (Irritation Index) ของ Doxey (1975) ในระยะ Annoyance เมื่อการ
ท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ประชาชน
จะเริ่มมีความรู้สึกขุ่นเคืองอันเนื่องมาจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชนและมีความกังวลเกี่ยวกับ
การปรากฏตัวของการท่องเที่ยว และอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดใน
ชุมชนที่ใกล้จะอ่ิมตัวกับนักท่องเที่ยว ช่วงระยะเวลานี้ผู้ประกอบการเอกชนและนักพัฒนาเศรษฐกิจ
เริ่มพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และอาจมี
การแก้ปัญหาด้านขีดความสามารถในการรองรับบางส่วน 

ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะที่ประชาชนมี
ทัศนคติว่า เห็นด้วย มีทั้งหมด 18 ผลกระทบ ได้แก่ 1) การจ้างงานคนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 2) การ
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สร้างโอกาสทางธุรกิจในท้องถิ่นให้แก่คนในพ้ืนที่มากขึ้น  3) คนในพ้ืนที่มีรายได้มากขึ้น 4) สภาพ
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ดีขึ้น 5) ที่พักที่มีความหลากหลายด้านราคาและรูปแบบและมีคุณภาพมากขึ้น  6) 
สินค้าที่มีการจ าหน่ายในพ้ืนที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น  (เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้
ในครัวเรือนต่างๆ เป็นต้น) 7) การบริการด้านสัญญาณโทรศัพท์ที่มีในพ้ืนที่มีความหลากหลายและ
คุณภาพมากขึ้น 8) การบริการด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีในพ้ืนที่มีความหลากหลายและคุณภาพ
มากขึ้น 9) การบริการด้านการเดินเรือที่มีในพ้ืนที่มีความหลากหลายและคุณภาพและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 10) การบริการด้านร้านค้าและร้านอาหารที่มีในพ้ืนที่มีความหลากหลายและ
คุณภาพมากขึ้น 11) การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  12) โอกาสในการได้รับการ
รักษาพยาบาลที่สะดวกมากขึ้น  13) โอกาสในการเข้าถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น  (เช่น
สวนสาธารณะ ชายหาด เป็นต้น) 14) โอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมใหม่ๆจากการพบปะกับ
นักท่องเที่ยว 15) ความภาคภูมิใจในเกาะหลีเป๊ะมากขึ้น 16) การอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนใน
พ้ืนที่มากขึ้น โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าเสนอวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้ จักแก่นักท่องเที่ยว 
17) การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากขึ้น  และ18) โอกาสในการ
ได้รับความรู้ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากข้ึน 
 ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะที่ประชาชนมี
ทัศนคติว่า เห็นด้วย มีทั้งหมด 11 ผลกระทบ ได้แก่ 1) การจ้างงานบุคคลจากภายนอกพ้ืนที่และ
ชาวต่างชาติมากกว่าคนในพ้ืนที่ 2) เกิดการจ้างงานเฉพาะตามฤดูกาลการท่องเที่ยว 3) การอพยพของ
ผู้คนจากนอกพ้ืนที่มายังพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในการหางาน 4) ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น 5) ราคาสินค้า
และค่าบริการต่างๆเพ่ิมสูงขึ้น 6) ราคาอสังหาริมทรัพย์ (บ้านและที่ดิน) และค่าเช่าเพ่ิมสูงขึ้น 7) ความ
แออัดของผู้คนในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น 8) ความแออัดในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรใน
แหล่งท่องเที่ยว 9) การขาดแคลนหรือสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้คน 10) เสียงรบกวนจากนักท่องเที่ยวและสถานบันเทิง และ11) ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะ ผลการศึกษาด้านผลกระทบทางสังคมนี้สอดคล้องกับ  Mathieson & Wall (1982) อ้างถึงใน 
ธวัชชัย มานิตย์ (2550: 13) ได้กล่าวไว้ใน “Tourism: Economic, Physical and Social Impact” 
ว่าผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาการรั่วไหลของรายได้ที่
เพ่ิมขึ้นและความแตกต่างของประชาชนในท้องถิ่นในการได้รับผลประโยชน์ในด้านรายได้และโอกาส
การจ้างงานที่เกิดจากการจ้างงานชาวต่างชาติและบุคคลภายนอกมากกว่าคนในพ้ืนที่ ปัญหาการ
เพ่ิมขึ้นของค่าครองชีพและราคาที่ดิน อีกทั้งผลการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับ Young (1973) 
อ้างถึงใน  ธวัชชัย มานิตย์ (2550: 16) การท่องเที่ยวก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อสังคม ได้แก่ 
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับนักท่องเที่ ยวชาวต่างประเทศ และ
นักท่องเที่ยวภายในประเทศรวมและจะต้องเอ้ือประโยชน์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น การท่องเที่ยว
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ก่อให้เกิดโอกาสการจ้างงาน โดยเฉพาะงานส าหรับแรงงานประเภทที่ไม่ต้องอาศัยฝีมือและความ
ช านาญ ก่อให้เกิดอัตราการว่างงานลดลง การท่องเที่ยวจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตหรือ
ที่เรียกว่า Multiplier Effect เพราะเมื่อมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นครั้งหนึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่คนบางกลุ่ม
หรือกิจกรรมบางประเภท บุคคลหรือกิจกรรมที่ได้น ารายได้ส่วนหนึ่งไปใช้จ่ายต่อไป  
 

5.2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่ มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 

1) เพศ จากผลการศึกษา พบว่า เพศเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05  โดยเพศหญิงมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน มากกว่า เพศชาย ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ                   
Rasoolimanesh, Jaafar, Kock, & Ramayah (2015) ได้ศึกษาเรื่อง A Revised Framework of 
Social Exchange Theory to Investigate the Factors Influencing Residents' Perceptions 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประชาชนเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะพิจารณาเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบของการพัฒนาการท่องเที่ยวมากกว่าเพศชาย เช่นเดียวกับ Nunkoo & Gursoy (2012) ที่
อ้างว่า เพศ คือ ตัวคาดการณ์ที่ดีส าหรับทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อการท่องเที่ยว ในการศึกษา
ของพวกเขาได้สรุปว่า ผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มในการรับรู้ผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงมี
การสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลดลงและสอดคล้องกับ Mason & Cheyne (2000) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับพื้นที่ชนบทในนิวซีแลนด์ พวกเขาพบว่า ผู้หญิงมีการคัดค้านการพัฒนาการท่องเที่ยวมากกว่า
ผู้ชายเนื่องจากการรับรู้ผลกระทบเชิงลบ เช่น การจราจรติดขัด เสียงที่เพ่ิมขึ้น และอาชญากรรม 
อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังยอมรับในผลประโยชน์เชิงบวก และสอดคล้องกับ  Harrill & Potts (2003) 
พบว่า ผู้หญิงมีทัศนคติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวน้อยกว่าผู้ชาย นั่นอาจจะมาจากย่านที่ไม่ปลอดภัยและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอันน าไปสู่อัตราการเกิดอาชญากรรม
และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมพ้ืนที่การท่องเที่ยว ทั้งนี้ผลการศึกษาทั้งหมดดังกล่าว
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Long & Kayat (2011) ที่ได้ศึกษาเรื่อง Residents’ perceptions 
of Tourism Impact and their Support for Tourism Development: The Case Study of 
Cuc Phuong National Park, Ninh Binh province, Vietnam แต่ ผ ลก ารศึ กษ า ใน ครั้ งนี้ ไม่
สอดคล้ อ งกั บ  Almeida-García et al. (2016) ที่ ได้ ศึ กษ า เรื่ อ ง Residents' perceptions of 
Tourism Development in Benalmadena (Spain) โดยตรวจสอบการรับรู้ของประชาชนด้าน
ผลกระทบของการท่องเที่ยวใน Benalmadena และข้อมูลของประชาชนด้านลักษณะทางสังคม
ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศไมส่่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนด้านผลกระทบของการท่องเที่ยว 
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2) อายุ จากผลการศึกษา พบว่า ช่วงอายุเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05  โดยผู้ที่มีช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป มีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
และเชิงลบโดยรวมมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ และผู้ที่มีช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไปมีทัศนคติต่อต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ McGehee & Andereck 
(2004) ที่เผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนในหมู่บ้าน 12 แห่งในอาริโซน่า โดยมี
รายงานว่า ประชาชนที่มีอายุมากกว่ามีแนวโน้มที่จะเห็นผลกระทบเชิงบวกของการท่องเที่ยวมากกว่า
ผลกระทบเชิงลบ ซึ่งผลการศึกษานี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของ King, Pizam & 
Milman (1993) และTomljenovic & Faulkner (1999) แต่ผลการศึกษาในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Almeida-García et al. (2016) ที่พบว่า ประชาชนที่มีอายุน้อยที่ สุด  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับอายุ 45-64 พบว่ามีการรับรู้เชิงบวกด้านผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Rasoolimanesh, Jaafar, Kock, & Ramayah (2015) และ 
Long & Kayat (2011) และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของคล้องขวัญ อดุลย์วิโรจน์ (2554) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการท่องเที่ยวในอ าเภอเกาะสมุย ในความคิดเห็นของประชาชนอ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า อายุมีระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวใน
อ าเภอเกาะสมุยโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) การศึกษา จากผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
ในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผู้ที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีหรือสูงกว่าและต่ า
กว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบฯโดยรวม 
มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาดังกล่าวมีมีทัศนคติต่อต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ผลการศึกษานี้ยังไม่พบว่าสอดคล้องกับผลการวิจัยใด และไม่สอดคล้อง
กับ   Haralambopoulos & Pizam (1996: 522); Hernández et al. (1996) และ  Teye et al. 
(2002) ที่พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาสูงทัศนคติเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวมากกว่า และไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Andriotis & Vaughan (2003) ที่ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่ประชาชนที่มีการศึกษา
ระดับต่ าพิจารณาว่าพวกเขานั้นมีโอกาสในการรับงานหรือได้รับประโยชน์โดยตรงจากการท่องเที่ยว
น้อยกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า ซึ่งอาจเป็นกรณีที่ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่านั้นมีความ
สนใจการอนุรักษ์วิถีชีวิต (Almeida-García et al., 2016) และผลการศึกษาในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ คล้องขวัญ อดุลย์วิโรจน์ (2554) Rasoolimanesh, Jaafar, Kock, & Ramayah 
(2015) และ Long & Kayat (2011) อีกด้วย ผลการศึกษาระดับการศึกษาเป็นปัจจัยส่งผลต่อทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลี
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เป๊ะในครั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นมีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าต่ ากว่าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และยังคงต้องพ่ึงพารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักจึงท าให้ผู้ตอบ
แบบสอบนั้นให้ความส าคัญต่อผลกระทบทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

4) ความผูกพันกับชุมชน จากผลการศึกษา พบว่า ความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลีเป๊ะของ
ประชาชนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่มีความรู้สึกผูกพัน
และจะไม่ย้ายไปไหนเลย มีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า ผู้
ที่มีความรู้สึกผูกพันแต่อนาคตยังไม่แน่ใจว่าจะย้ายหรือไม่ และผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันและจะไม่ย้ายไป
ไหนเลย มีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ 
(Besculides, Lee, & McCormick, 2002: 316) ที่ระบุว่าผู้ที่มีความผูกพันกับพ้ืนที่มากมักจะมี
ทัศนคติและการรับรู้ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากผู้ที่มีความผูกพันกับพื้นที่น้อยกว่า และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Gursoy & Rutherford (2004: 511); Lee (2013) แล McCool & 
Martin (1994: 32) ที่พบว่า ประชาชนที่มีความผูกพันกับชุมชนเป็นอย่างมากมีการรับรู้การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงบวกมากขึ้น และ Brunt & Courtney (1999); Ryan & Montgomery 
(1994: 368) และ Um & Crompton (1987) ที่แสดงให้เห็นว่า ยิ่งประชาชนมีความผูกพันกับชุมชน
มากเท่าไร ยิ่งมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการท่องเที่ยวมากเท่านั้น และผลการศึกษาในครั้งนี้ยัง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Rasoolimanesh, Jaafar, Kock, & Ramayah (2015) 
Mohammadia & Khalifah (2014) เช่นเดียวกัน แต่ผลการศึกษาในครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Lee (2013) ที่พบว่า ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญไม่ถูกพบระหว่างความผูกพันกับ
ชุมชนและการรับรู้ผลเสีย ดังนั้น ความผูกพันกับชุมชนไม่ได้เป็นตัวคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพของ
การรับรู้ผลเสียด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

5) การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆทางสังคม จากผลการศึกษา พบว่า การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่
เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
และเชิงลบลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิง
ลบฯโดยรวมมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก และผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ มี
ทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ Lankford & 
Howard (1994) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมทางสังคมสามารถมีอิทธิพลต่อทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อการ
ท่องเที่ยว ความคลาดเคลื่อนทั้งหมดนี้สามารถเป็นไปได้ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของปัจจัยภายนอก 
เช่น ระดับของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีการรับรู้โดยประชาชนหรือขั้นตอนต่างๆของวงจรชีวิตของ
แหล่งท่องเที่ยว แต่ผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของคล้องขวัญ อดุลย์วิโรจน์ (2554) ที่
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พบว่าการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวในอ าเภอเกาะสมุย
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6) สถานที่เกิด จากผลการศึกษา พบว่า สถานที่เกิด เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
ในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่เกิดในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะมีทัศนคติต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน มากกว่า ผู้ที่เกิดนอก
พ้ืนที่ และผู้ที่เกิดในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ผล
การศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Brougham & Butler (1981) และ Davis, Allen, & 
Cosenza (1988)  ที่ระบุว่า สถานที่เกิดสามารถส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยว
และนักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับ McGehee & Andereck (2004) พบว่า ประชาชนที่เกิดใน
ชุมชนมีแนวโน้มในการรับรู้ผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Long & Kayat (2011) เช่นเดียวกัน 

7) ระยะเวลาที่อยู่อาศัย จากผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่
เกาะหลีเป๊ะที่มีระยะเวลามากกว่า 20 ปีขึ้น มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจาก
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันมากกว่าผู้ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหลี
เป๊ะน้อยกว่า ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับรายงานของ Sheldon & Var (1984) ที่รายงานว่า 
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนโดยตรงต่อความอ่อนไหวที่มีต่อผลกระทบของการท่องเที่ยว ได้แก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่นานกว่ามีความอ่อนไหวต่อการรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากกว่า 
Haley, Snaith, & Miller (2005), Lankford & Howard (1994) McCool & Martin (1994) และ
Sheldon & Var (1984) พบว่าประชาชนที่อาศัยระยะยาวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้รับ
ผลกระทบเชิงลบมากกว่าประชาชนที่อาศัยระยะสั้น ผู้เขียนเหล่านี้ได้อธิบายว่า ทัศนคติเชิงลบต่อการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นตามตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยนานขึ้น ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่นานกว่าได้เห็น
การเปลี่ยนแปลงเชิงลบจ านวนมาก ท าให้สมาชิกในพื้นที่คิดถึงวันเก่าๆที่ดี แต่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่
อาศัยระยะยาวหรือระยะสั้นที่ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวจะมีความเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและมีแนวโน้มที่จะมีการรับรู้เชิงบวกต่อการท่องเที่ยว เช่น บรรดาผู้ที่เพ่ิงย้ายเข้า
มาอาศัยในชุมชนอาจจะย้ายไปยังพ้ืนที่เพราะการท างานและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการ
ท่องเที่ยวที่สูงขึ้น (Kuvan & Akan, 2005; P.J. Sheldon & Var, 1984) ผลการศึกษาดังกล่าวยัง
สนับสนุนผลการศึกษาของ Almeida-García et al. (2016) เช่นเดียวกัน และผลการศึกษานี้ไม่
สอดคล้องกับ การศึกษาของ Liu & Var (1986) ที่ศึกษาชาวฮาวายไม่พบความแตกต่างอย่างมี
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นัยส าคัญในทัศนคติที่อยู่บนพื้นฐานของระยะเวลาที่อยู่อาศัย ซึ่งสนับสนุนผลการศึกษาของ Allen et 
al. (1993) ศึกษาเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น 10 แห่งในโคโลราโด และไม่พบว่าระยะเวลาที่อยู่อาศัยนั้นมี
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญใดๆต่อทัศนคติ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิรานันท์ จันทาพูน 
(2558) และคล้องขวัญ อดุลย์วิโรจน์ (2554) 

8) ระดับของรายได้ จากผลการศึกษา พบว่า รายได้ต่อเดือน (บาท) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ
ในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือน้อยกว่า มีทัศนคติ
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้มีรายได้ที่สูงกว่า ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Haralambopoulos & Pizam (1996: 522) ที่ระบุว่า ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจน้อย ประชาชนเหล่านี้ยังคงชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบัน นับตั้งแต่พวกเขามอง
การท่องเที่ยวในแง่ดีและคาดหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต  แต่ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้อง
กับ Haralambopoulos & Pizam (1996) ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเชิงบวกและรายได้
ขนาดใหญ่ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของคล้องขวัญ อดุลย์วิโรจน์ (2554) ที่พบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มีระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวในอ าเภอเกาะสมุยโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

9) ระยะทางระหว่างท าเลที่ตั้งของอาคารที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามและพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยว) จากผลการศึกษา พบว่า ระยะทางจากที่อยู่ไปถึงหาดพัทยาฯเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลี
เป๊ะในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยา
ระดับกลาง (201 - 400 เมตร) มีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่มี
ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยาระดับใกล้ (0 – 200 เมตร) และระดับไกล (มากกว่า400 เมตร) 
และผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยา ระดับกลาง (201 - 400 เมตร) มีทัศนคติที่มีต่อ
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า ผู้ที่มีระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยถึงหาดพัทยาระดับใกล้ (0 
– 200 เมตร) และระดับไกล (มากกว่า400 เมตร) โดยผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยา
ระดับกลาง (201 - 400 เมตร) มีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ และเมื่อ
พิจารณาตามแผนเกาะหลีเป๊ะในบทที่ 3 (หน้าที่112) จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีระยะทางจากท่ีอยู่อาศัยถึงหาด
พัทยาระดับกลาง (201 - 400 เมตร) นั้นอยู่ใกล้พ้ืนที่ถนนคนเดินและระยะทางระหว่างถนนคนเดิน
และหาดชาวเล ซึ่งถือได้ว่าอยู่ใกล้เขตพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่น และผู้ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึง
หาดชาวเลระดับใกล้ (0 – 200 เมตร) ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯโดยรวม มากกว่า ผู้
ที่มีระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยาระดับระดับกลาง (201 - 400 เมตร) และระดับไกล 
(มากกว่า400 เมตร) จากการลงส ารวจพ้ืนที่พบว่า หาดชาวเลเป็นจุดที่มีการขึ้นและลงเรือหรือเป็นจุด
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เข้าออกของเกาะ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ Brownrigg & Greig (1976) ที่ระบุว่าประชาชนที่
อาศัยอยู่ใกล้กับความเข้มของกิจกรรมการท่องเที่ยว จะมีการรับรู้เชิงลบต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น  มี
ความเป็นไปได้ตามผลการศึกษาของ Butler Gursoy et al. (2002: 99) พบว่า ประชาชนท้องถิ่น
กลัวว่าพ้ืนที่นันทนาการจะคับแคบลงและหายไปขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับ
การวิจัยใน Santa Marta ประเทศโคลัมเบีย Belisle & Hoy (1980) พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้
กับพ้ืนที่การท่องเที่ยวมีทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อการท่องเที่ยวมากกว่าผู้ที่อยู่ห่างไกลกว่า  อาจจะเป็น
กรณีท่ีการอยู่อาศัยใกล้พ้ืนที่ใจกลางของกิจกรรมการท่องเที่ยวมักจะมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
ดังนั้น จึงท าให้พวกเขามีทัศนคติเชิงบวก Vargas-Sánchez et al. (2011: 477) และอาจเป็นเพราะ
พวกเขาเล็งเห็นโอกาสการจ้างงานที่เพ่ิมมากขึ้นและเห็นว่าสิ่งอ านวยความสะดวกธารณะต่างๆจะอยู่
ในสภาพที่ดขีึ้น Sheldon & Var (1984) อ้างถึงใน Nunkoo & Ramkissoon (2012 : 15) 

10) ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อนักท่องเที่ยว จากผลการศึกษา พบว่า ความรู้สึกของ
ประชาชนที่มีต่อนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 โดยผู้ที่รู้สึกตื่นเต้นและให้การต้อนรับมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบ
โดยรวม มากกว่า ผู้ที่รู้สึกเฉยๆ และผู้ที่รู้สึกตื่นเต้นและให้การต้อนรับมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ผลการศึกษานี้สนับสนุนแนวคิดดัชนีความขุ่นเคืองของ Doxey (1975) 
ที่ว่า ในขั้นตอนที่การพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าใกล้ถึงจุดอ่ิมตัว (Annoyance) ซึ่งการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของเกาะหลีเป๊ะนั้นอยู่ในขั้นตอนนี้ สามารถพิจารณาได้จากการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ที่ 1และ 2 ที่กล่าวว่า “การขยายตัวของธุรกิจที่พักและร้านค้า ในด้านการเพ่ิมจ านวนร้านค้าหรือที่พัก
มีแนวโน้มต่ ามาก เนื่องจากพ้ืนที่บนเกาะหลีเป๊ะนั้นมีจ ากัด แต่จะเป็นการเพ่ิมในเชิงคุณภาพ” ใน
ขั้นตอนนี้จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้ลักษณะการตอบสนองของประชาชนนั้น
เริ่มมีความรู้สึกขุ่นเคืองอันเนื่องมาจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชนและมีความกังวลเกี่ยวกับการ
ปรากฏตัวของการท่องเที่ยว ในส่วนของผลการศึกษาที่ว่า ผู้ที่รู้สึกตื่นเต้นและให้การต้อนรับมีทัศนคติ
ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกโดยรวม มากกว่า ผู้ที่รู้สึกเฉยๆ เป็นเพราะพวกเขาเหล่านี้มองว่า
นักทอ่งเที่ยวที่เข้ามานั้นเป็นปัจจัยที่ท าให้พวกเขามีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

11) การมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว จากผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมทางการ
ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและเชิงลบ
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่มีส่วน
ร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยว และมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยวในระดับมาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) มีทัศนคติ
ที่ต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกโดยรวมมากกว่าผู้ที่มีส่วนร่วมระดับน้อยกว่า และผู้ที่มีส่วนร่วมใน
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การวางแผนด้านการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยว  
ในระดับมาก (5 ครั้งหรือมากกว่าต่อปี) มีทัศนคติที่ต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบโดยรวมมากกว่าผู้ที่
มีส่วนร่วมระดับน้อยกว่า และผู้ที่มีส่วนร่วมในระดับดังกล่าวนั้นมีทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Pavlic, Portolan, & Puh 
(2015) ได้ศึกษาเรื่อง The Social Impacts of Tourism on Local Community’s Quality of 
Life ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อผลกระทบ
ทางสังคมเชิงบวกของการท่องเที่ยวและสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ Rasoolimanesh, Jaafar, 
Kock, & Ramayah (2015) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการและการตัดสินใจส่งผลเชิง
บวกต่อการรับรู้เชิงบวกและเชิงลบของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ใน Lenggong ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนและการจัดการในระดับที่ส่งท าให้การ
รับรู้ของประชาชนด้านผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่สูงด้วย แต่ไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของเขาที่ว่า การมีส่วนร่วมส่งผลต่อการรับรู้เชิงลบที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น
มากกว่าการส่งต่อการรับรู้เชิงบวก ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนใดๆมีความตระหนักถึง
ผลกระทบเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวมากกว่าจึงท าให้ความกังวลของพวกเขานั้นมี
มากขึ้น อีกทั้งผลการศึกษาในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lee (2013) ที่ระบุว่า บาง
การศึกษาได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนและการรับรู้ผลเสีย ในการศึกษา
ครั้งนี้ ไม่ได้พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างตัวแปรทั้งสองนี้ ดังนั้นระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนส่งผลต่อการรับรู้ผลเสียของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นยังมีความไม่แน่ชัด   
 

5.2.2 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรม
ของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 

จากผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกฯในมิติโอกาส  มิติ
เศรษฐกิจ และมิติสภาพแวดล้อมทางสังคมนั้นส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การ
พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Nunkoo & So 
(2016) ที่ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  Residents’ Support for Tourism: Testing Alter-native Structural 
Models พบว่า การรับรู้ของประชาชนด้านผลกระทบเชิงบวกของการท่องเที่ยวถูกพบว่าเป็นตัว
คาดการณ์การสนับสนุนของประชาชน ในโมเดลที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การสนับสนุนของ
ประชาชนเพ่ือการท่องเที่ยวได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ผลกระทบเชิงบวก และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Rasoolimanesh, Jaafar, Kock, & Ramayah (2015) ที่ศึกษาเรื่อง A Revised 
Framework of Social Exchange Theory to Investigate the Factors Influencing 
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Residents' Perceptions พบว่า การรับรู้เชิงบวกของประชาชนส่งผลเชิงบวกต่อการสนับสนุนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ โดยประชาชนที่มีการรับรู้เชิงบวกมีความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและโปรแกรมการอนุรักษ์ในพ้ืนที่มรดกโลกเล็งกอง  (Archaeological 
Heritage of the Lenggong Valley) พวกเขาเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริม การ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  Lee (2013) ที่ศึกษาเรื่อง 
Influence Analysis of Community Resident Support for Sustainable Tourism 
Development พบว่า ตัวแปรผลประโยชน์ (ผลกระทบเชิงบวก) ที่รับรู้เป็นตัวแปรเชิงบวกด้านการ
สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เชื่อว่าการท่องเที่ยวมี
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Long & Kayat (2011) ที่ได้ศึกษาเรื่อง Residents’ perceptions of 
Tourism Impact and their Support for Tourism Development: The Case Study of Cuc 
Phuong National Park, Ninh Binh province, Vietnam โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ตรวจสอบทัศนคติ
ของประชาชนในอุทยานแห่งชาติคุกเฟือง (Cuc Phuong National Park) ด้านผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวและการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของพวกเขา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่
เชื่อว่าการท่องเที่ยวมีผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ผลการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมานั้นอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Ap, 
1992) ที่ว่า หากประชาชนมีการรับรู้ผลกระทบเชิงบวกมากกว่าผลกระทบเชิงลบ ประชาชนมี
แนวโน้มที่จะสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว (Dyer et al., 2007 : 419 - 420; Gursoy, Chi, & 
Dyer, 2010 : 390; Ko & Stewart, 2002 : 528 -529 และ Lee, 2013 : 38) 

จากผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติสภาพแวดล้อมทาง
สังคม มิติเศรษฐกิจ มิติโอกาส และมิติสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) 
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ ผลการศึกษาดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Haralambopoulos & Pizam (1996 : 522) ที่ระบุว่า ประชาชนที่มีการรับรู้เชิงลบต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจน้อย ประชาชนเหล่านี้ยังคงชอบการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันและยังคงสนับสนุนการท่องเที่ยวในอนาคต เนื่องจากประชาชนเหล่านี้
คาดหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต แต่ผลการศึกษาครั้งนี้นั้นไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Rasoolimanesh, Jaafar, Kock, & Ramayah (2015) ที่ศึกษาเรื่อง A Revised Framework 
of Social Exchange Theory to Investigate the Factors Influencing Residents' 
Perceptions พบว่า ประชาชนที่มีการับรู้เชิงลบมากกว่านั้นไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
อนุรักษ์ และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  Lee (2013) ที่ศึกษาเรื่อง Influence Analysis of 
Community Resident Support for Sustainable Tourism Development พบ ว่ า  ก ารรั บ รู้
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ผลเสีย (ผลกระทบทเชิงลบ) เป็นตัวแปรเชิงลบด้านการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ส่วนผลการศึกษาในครั้งนี้ที่ว่า ทัศนคติที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติสภาพแวดล้อมทาง
สังคม มิติเศรษฐกิจ มิติโอกาส และมิติสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) 
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะนั้นเป็นปรากฎการณ์ที่เป็นไปได้ภายใต้ทฤษฎีล าดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) ในขั้นที่ 1 ที่ว่า ความต้องการทางร่างกาย
หรือสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการพ้ืนฐานของร่างกายที่จ าเป็นส าหรับมีชีวิต
อยู่ ดังนั้นถึงแม้ว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามบนเกาะหลีเป๊ะที่มีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคม
เชิงลบโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย แต่ประชาชนเหล่านี้ให้การสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวบน
เกาะหลีเป๊ะ เป็นเพราะประชาชนเหล่านี้ยังพ่ึงพาการท่องเที่ยวในการหารายได้ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ในการด ารงชีวิต ทั้ งนี้ผลการศึกษาที่ ว่าทัศนคติที่ มีต่อผลกร ะทบทางสังคมเชิงลบฯในมิติ
สภาพแวดล้อมทางสังคม มิติเศรษฐกิจ มิติโอกาส และมิติสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลต่อการสนับสนุน 
(พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะนั้นไม่สอดคล้องกับแนวคิด ทัศนคติ/
พฤติกรรมของเจ้าบ้าน (Host Attitudinal / Behavioural) ของBjorklund & Philbrick (1972) ที ่
Butler (1974) ได้พยายามที่จะอธิบายและจัดหมวดหมู่ด้านทัศนคติและพฤติกรรมตอบสนองของ
ชุมชนเจ้าบ้านต่อการท่องเที่ยวไว้ว่า Active-negative หมายถึง ประชาชนมีทัศนคติเชิงลบต่อการ
ท่องเที่ยวและเป็นปรปักษ์ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างแข็งขัน และ Passive-negative หมายถึง 
ประชาชนมีทัศนคติเชิงลบต่อการท่องเที่ยวและมีการตอบรับเพียงเล็กน้อยแต่เป็นปรปักษ์ต่อกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
จากการศึกษาแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว 

กรณีศึกษา เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคม 
ดังนี้  

1) นโยบายการสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
การจัดอบรมการนวด มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ว่างงาน ซึ่ง

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ผู้ประกอบการ 
พนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ และคนท้องถิ่น (ชาวเล) จากการส ารวจข้อมูลพบว่า ชาวเล
เพศชายร้อยละ 99 ประกอบอาชีพเรือหางยาว และผู้หญิงมีอาชีพเป็นแม่บ้าน การส่งเสริมอาชีพ
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ให้กับแม่บ้านที่เป็นไปได้ คือ การส่งเสริมอาชีพในเรื่องของการนวด หากส่งเสริมในเรื่องการสร้าง
ผลิตภัณฑ์นั้น มีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากที่เกาะหลีเป๊ะนั้นไม่มีวัตถุดิบอะไรเลย การน าเข้า
วัตถุดิบมาเพ่ืองสร้างผลิตภัณฑ์นั้นอาจท าให้ต้นทุนนั้นสูงขึ้น ในการส่งเสริมอาชีพด้านการนวดนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการสอน โดยอาจจะพิจารณาผู้เชี่ยวชาญด้านการ
นวดที่มีอยู่ในพ้ืนที่เป็นล าดับแรก เพ่ือลดงบประมาณในเรื่องการดูแลค่าใช้จ่ายด้านที่พักและการ
เดินทางของผู้ให้การฝึกอบรม และวางแผนด้านการกระจายผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการนวด โดย
อาจจัดตั้งกลุ่มให้บริการด้านการนวดขึ้นมาและการประชาสัมพันธ์ด้านการขอใช้บริการ วิธีการนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจของการนวดในกรณีที่พนักงานนวดในสถานประกอบการหรือโรงแรมนั้นมี
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้า และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่มีเงินทุนในการจัดตั้ง
สถานประกอบการเป็นของตัวเอง 

การจัดลานวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริมในช่วง
วันเสาร์และอาทิตย์หรือช่วงเย็นของทุกวัน เป็นการจัดลานวัฒนธรรมที่มีการจัดแสดงศิลปะการแสดง
ของท้องถิ่นและการจัดจ าหน่ายเมนูอาหารพ้ืนเมือง โดยการจัดจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงที่รวม
ค่าอาหาร เนื่องด้วยเกาะหลีเป๊ะไม่มีพ้ืนที่สาธารณะ สถานที่ที่มีความเป็นได้คือการพิจารณาขอเช่าพ้ืน
ลานบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเกาะอาดังเพ่ือจัดเป็นลานวัฒนธรรม โดยการจัดในช่วงวันเสาร์และ
อาทิตย์ หรือการจัดในช่วงเย็น เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้นอกเวลาเรียนในการมีส่วนร่วมด้านการแสดง เนื่องจากโรงเรียนบ้านเกาะ
อาดังนั้นมีการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของท้องถิ่นอยู่แล้ว นอกจากประชาชนและนักเรียน
มีรายได้จากการจัดแสดงตามโรงแรมและรีสอร์ทต่างๆแล้ว ยังสามารถมีรายได้เพ่ิมจากการจัดลาน
วัฒนธรรมนี้ด้วย ในการด าเนินการต้องมีการวางแผนในการจัดจ าหน่ายอาหารพ้ืนเมืองที่มีความ
หลากหลาย และมีการก าหนดราคามาตรฐาน ทั้งนี้การด าเนินการเรื่องการจัดลานวัฒนธรรมจะต้อง
วางแผนในเรื่องของการรักษาความสะอาด และระบบการจัดการขยะที่จะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว การก าหนดกฎระเบียบและเงื่อนไขในเรื่องการจัดการขยะมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยการจัด
ลานวัฒนธรรมจะต้องไม่เป็นการสร้างปัญหาด้านขยะเพ่ิม 

การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ Life Guard ชายหาด มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือดูแลและ
รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในบริเวณชายหาด และมีวัตถุประสงค์รอง คือ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้เสริม จะต้องมีการวางแผนด้านการจัดตารางเวลาการท างานเป็น
กะเวลา การด าเนินการรับสมัครผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อตรวจสอบความแข็งแรง
ของร่างกาย ความกระฉับกระเฉงและคล่องแคล่ว และสามารถว่ายน้ าได้ แล้วจึงท าการจัดฝึกอบรม
การให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหรือเกิดเหตุไม่คาดคิด ทั้งนี้ขอบเขตของหน้าที่นอกเหนือจากการ
ดูแลและรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในบริเวณชายหาดแล้ว จะต้องช่วยสอดส่องดูแล
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ในเรื่องการห้ามปรามผู้ที่ลงไปเหยียบปะการังหรือเก็บหอยมือเสือในช่วงน้ าลด รวมไปถึงการรักษา
ความสะอาดในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวด้วย ในการแจ้งเตือนหรือการห้ามปรามอย่างทันท่วงที อาจใช้
วิธีการตักเตือนหรือประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง 

การพิจารณาเปิดและปิดเกาะทีละฝั่ง เพ่ือส่งเสริมให้ชาวเลมีรายได้หมุนเวียนตลอด
ปี เป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวและมีความละเอียดอ่อนอย่างมาก และควรพิจารณาอย่างรอบคอบ จาก
ข้อเสนอแนะที่ว่า “ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวให้เปิดเกาะฝั่งตะวันตกของเกาะหลีเป๊ะ ประกอบด้วยเกาะ 
เกาะหินงาม เกาะราวี เกาะดง และในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวให้เปิดเกาะฝั่งตะวันออกของเกาะหลี
เป๊ะ ได้แก่ เกาะอาดัง และทางทิศตะวันออกของเกาะอาดัง ประกอบด้วย เกาะกระ เกาะตาลัง และ
เกาะเหล็กต่างๆ ซึ่งมีจุดด าน้ าเหมือนกับฝั่งตะวันตกของเกาะหลีเป๊ะ” การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวมี
ทั้งผลได้และผลเสีย ผลได้ คือ ชาวเลมีรายได้ตลอดทั้งปี แต่ผลเสีย คือ ฝั่งที่เปิดในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยวนั้นอาจจะประสบกับความเสื่อมโทรมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากจากเดิมการเปิดพ้ืนที่ทั้งหมด
ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนั้นสามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังเกาะแก่งต่างๆ ซึ่งจะสามารถลดความ
เข้มของการใช้พ้ืนที่ หากเปิดทีละฝั่ง ในฝั่งที่เปิดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวรับภาระความเข้มของการใช้
พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น ในการด าเนินการพิจารณาเปิดและปิดเกาะทีละฝั่งจะต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ 
และพิจารณาถึงจุดด าน้ า ความสวยงามทางทะเลของเกาะทั้งสองฝั่ง และจัดท าแผนการสลับการเปิด
และปิดเกาะโดยยังยึดเกาะหินงามเป็นจุดขาย เช่น ปี 2562 ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวพิจารณาเปิดเกาะ
ฝั่งตะวันตกของเกาะหลีเป๊ะ ประกอบด้วยเกาะ เกาะหินงาม เกาะราวี เกาะดง   และในช่วงนอก
ฤดูกาลท่องเที่ยวให้เปิดเกาะฝั่งตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ ได้แก่ เกาะอาดัง และทางทิศตะวันออก
ของเกาะอาดัง ประกอบด้วย เกาะกระ เกาะตาลัง และเกาะเหล็กต่างๆ และปี 2563 ในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยวพิจารณาเปิดเกาะหินงาม เกาะกระ เกาะตาลัง และเกาะเหล็กต่างๆ และในช่วงนอกฤดูกาล
ท่องเที่ยวให้เปิดเกาะเกาะราวี เกาะดง  เพ่ือกระจายความเข้มของการใช้พ้ืนที่ และเพ่ือให้แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้มีระยะเวลาพักฟ้ืนมากข้ึน 

2) นโยบายการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
ภาษาที่มีความจ าเป็นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ ภาษา

ที่จ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวส าหรับผู้ให้บริการและอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายู การด าเนินการ
ฝึกอบรมด้านภาษาในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะโดยภาครัฐนั้นมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการจัดหาที่พัก
ส าหรับผู้ให้การฝึกษาอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูง ในการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และ
ปัญหาพนักงานในภาคธุรกิจนั้นลากออกและขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง แนวทางการแก้ปัญหานี้ 
คือ การจัดท าคู่มือศึกษาด้วยตนเองด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารในการให้บริการด้านการโรงแรม 
ร้านอาหาร การเดินทาง และการรักษาความปลอดภัย และจัดท าสื่อเพ่ือเรียนรู้ด้านการพูดและการ
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ออกเสียง เช่น แผ่นCD หรือไฟล์ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านUSB และสื่อออนไลน์ในเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊ค 
โดยแบ่งระดับการเรียนรู้จากง่ายไปสู่ยาก ทั้งนี้จะต้องจัดท าแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ เพ่ือ
ประเมินผลการศึกษานี้ด้วย 

3) นโยบายการส่งเสริมทักษะการให้บริการ 
ทักษะการให้บริการมีความส าคัญส าหรับการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวเป็น

อย่างยิ่ง และส่งผลต่อความพึงพอใจและการกลับมาเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยว และส่งผลต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว เริ่มจากจุดเริ่มต้นของการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายมายัง
เกาะหลีเป๊ะจนกระทั่งการเดินทางกลับ ผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุ รกิจที่อยู่ ณ จุดเริ่มต้น คือ 
ท่าเรือ ผู้ให้บริการระหว่างการเดินทาง และผู้ให้บริการ ณ จุดหมายปลายทาง จ าเป็นที่จะต้องมี
ทักษะการต้อนรับ ทักษะการให้บริการ และทักษะการประณีประนอม การด าเนินการให้ความรู้และ
ฝึกอบรมจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ข้อเสนอแนะที่เป็นไปได้นอกเหนือจากการ
จัดท าคู่มือ คือ การบันทึกวิดีโอการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ ส าหรับผู้ที่
ต้องการทบทวน หรือผู้ที่ไม่มีความรู้แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ทักษะเหล่านี้  

ทั้งการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและการส่งเสริมทักษะการให้บริการ
เป็นทักษะที่ต้องใช้ความจ าและความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยทราบถึงข้อจ ากัด
ด้านเวลาส าหรับภาคธุรกิจในการจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมที่อาจจะส่งผลต่อการด าเนินการทาง
ธุรกิจและข้อจ ากัดด้านงบประมาณและบุคลากรส าหรับภาครัฐในการจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจในการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและการส่งเสริมทักษะการ
ให้บริการ คือ การวางแผนในการก าหนดช่วงเวลา หรือก าหนดข้อบังคับที่พนักงานจะต้องเรียนรู้เรื่อง
ดังกล่าว และมีการประเมินผลจากการบันทึกการสังเกตุในการท างานหรือแบบทดสอบความรู้และ
ความเข้าใจ ส่วนข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการจัดท าคู่มือและสื่อ จะต้องมีการทดสอบการใช้งาน และ
ทดสอบประเมินผลหลังจากเรียนรู้จากคู่มือและสื่อ เพ่ือให้มั่นใจว่าคู่มือและสื่อนั้นมีประสิทธิภาพและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

4) นโยบายด้านคุณภาพของการเดินทาง 
   การเดินทางที่มีคุณภาพจะต้องค านึงความสะดวกและมาตรฐานความปลอดภัย
นับตั้งแต่คุณภาพของท่าเรือ คุณภาพของเรือ ประสบการณ์ของกัปตันเรือ จุดขึ้นและลงเรือกลาง
ทะเล และจุดขึ้นและลงเรือใกล้ชายหาด ประเด็นที่จะต้องพิจารณาในการปรับปรุงคุณภาพของการ
เดินทาง ได้แก่ 1) ความสะอาดและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือที่มีความพร้อมส าหรับการ
รองรับผู้เดินทางในช่วงการรอก่อนออกเดินทาง โดยท่าเรือจะต้องมีพ้ืนที่ที่สามารถรองรับผู้เดินทาง 
และมีห้องสุขาที่มีการจัดท าตารางเวลาดูแลรักษาความสะอาด 2) มาตรการการตรวจสอบคุณภาพ
ของเรือทั้งที่เป็นลักษณะทางกายภาพ คุณภาพของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์การสื่อสารที่สามารถ
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ติดต่อกับฝั่งได้ตลอดเส้นทาง โดยจัดท าเป็นข้อก าหนดและแบบบันทึกท่ีจะต้องมีการตรวจสอบทุกครั้ง
ก่อนออกเดินทาง 3) กัปตันเรือจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเดินเรือ สามารถวิเคราะห์สภาพ
อากาศก่อนการออกเดินทาง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
เดินทาง 4) การพิจารณาจัดสร้างจุดขึ้นและลงเรือกลางทะเลเพ่ิมอีก 1 จุดที่มีห้องสุขาให้บริการ 
ปัจจุบันเกาะหลีเป๊ะมีจุดขึ้นและลงเรือกลางทะเลเพียงหนึ่งจุด และเริ่มมีความแออัดของผู้เดินทางเพ่ิม
มากขึ้นเนื่องจากจ านวนผู้เดินทางที่เพ่ิมขึ้น และผู้ให้บริการเดินเรือที่เพ่ิมขึ้นในช่วงเวลาการเดินทาง 
กรณีที่เกิดคลื่นลมแรงที่ไม่สามารถถ่ายเทผู้เดินทางออกจากจุดขึ้นและลงเรือกลางทะเลได้ ท าให้เกิด
ความแออัด ผู้วิจัยเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญต่อความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพ
ของการให้บริการ การสร้างจุดขึ้นและลงเรือกลางทะเลเพ่ิมอีก 1 จุด โดยแบ่งเป็นจุดขึ้นและลงเรือ
กลางทะเลส าหรับขาเข้าและขาออก ซึ่งจะเป็นผลดีและเอ้ือประโยชน์ต่อนโยบายการบริหารจัดการใน
พ้ืนที่ด้านการก าหนดจุดเข้าออกของเกาะหลีเป๊ะเพียงจุดเดียวโดยผู้วิจัยจะกล่าวในล าดับต่อไป 5) จุด
ขึ้นและลงเรือใกล้ชายหาด ปัจจุบันเกาะหลีเป๊ะมีจุดขึ้นและลงเรือใกล้ชายหาดที่เป็นทุ่นสะพานลอย
น้ าเพียงจุดเดียว และพบว่าสะพานทุ่นลอยน้ าดังกล่าวมีพ้ืนที่แคบ ลื่น ไม่มีราวสะพานและมีการ
เคลื่อนไหวตามคลื่นตลอดเวลา การจัดให้เป็นจุดขึ้นและลงเรือเพียงจุดเดียวนั้นมีความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของผู้เดินทางที่อาจจะตกจากสะพานได้ เนื่องจากมีการจัดให้ผู้เดินทางมายืนรอบนสะพาน
เพ่ือลงเรือหางยาวขณะที่มีผู้เดินทางขึ้นสะพานเพ่ือขึ้นฝั่งท าให้เกิดความแออัด ผู้วิจัยเห็นถึงความ
จ าเป็นและความส าคัญต่อความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของการให้บริการ การสร้างจุดขึ้น
และลงเรือใกล้ชายหาดเพ่ิมอีก 1 จุด โดยแบ่งเป็นจุดขึ้นและลงเรือใกล้ชายหาดส าหรับขาเข้าและขา
ออก ซึ่งผู้วิจัยมองว่าจะเป็นผลดีในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการในการดูแลผู้เดินทาง 

5) นโยบายด้านการก าหนดและควบคุมราคาท่ีพัก บัตรโดยสาร และค่าธรรมเนียม 
ในเรื่องราคาที่พักพบว่า ผู้ประกอบการแข่งขันกันด้วยการตัดราคาซึ่งผลเสียต่อ

รายได้ของผู้ประกอบการแต่ส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว ราคาบัตรโดยสารเรือพบว่ามีการ
ร้องเรียนค่าโดยสารที่สูงกว่าปกติในช่วงเทศกาลวันหยุด และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของกรมอุทยาน
พบว่า ไม่มีการชี้แจ้งรายละเอียดในการเก็บค่าธรรมเนียม ในการสร้างเกณฑ์และข้อก าหนดด้านราคา
ที่พัก ผู้ก าหนดเกณฑ์จะต้องค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว โดย
ก าหนดเกณฑ์การก าหนดราคาที่ผู้ประกอกบได้ผลประโยชน์และไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว ในส่วน
ของราคาบัตรโดยสารที่สูงขึ้นในช่วงเทศกาลจะต้องให้ผู้ประกอบการจะต้องติดประกาศแจ้ง
รายละเอียดของราคาที่ชัดเจนทั้ง ณ จุดจ าหน่ายบัตรโดยสารและการซื้อขายผ่านออนไลน์ และต้องไม่
เกินข้อก าหนดราคาของภาครัฐ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีอ านาจในการตรวจสอบด้านราคาจะต้องมี
การสุ่มตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ หากพบการขายเกินราคาที่ก าหนดจะต้องด าเนินการปรับอย่าง
จริงจัง และในส่วนของการจัดเก็บค่าธรรมของเจ้าหน้าที่อุทยาน ควรท าป้ายประกาศที่ชัดเจนถึง
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รายละเอียดของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ณ ตรงจุดเก็บค่าธรรมเนียม ทั้งนี้การติดประกาศที่กล่าวมา
ทั้งหมดนั้นควรจัดท าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายู  

6) นโยบายการเรียนรู้ระบบการท างานทั้งระบบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว 

การด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ ภาระส่วนใหญ่ตกเป็นของ
ภาครัฐที่จะต้องหาวิธีการในด าเนินการพัฒนารวมถึงการจัดการและการแก้ไขปัญหา ดังนั้นเจ้าหน้าที่
ภาครัฐด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง และมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับระบบในการท างานทั้งระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านระบบการท างานแก่
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพ่ือให้เห็นถึงเส้นทางการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่การรับงาน การส่งต่องาน และการ
ติดตามงาน ทั้งนี้ในการจัดอบรมควรมีการจ าลองกรณีศึกษาต่างๆที่มีความหลากหลายว่าเมื่อได้รับ
ภารกิจจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหน ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อ และใครมีอ านาจตัดสินใจของภารกิจนั้น 
ผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องวิเคราะห์และจัดท าแผนการฝึกอบรม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงระบบการ
ท างาน ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ทุกคนต้องเข้าใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของฝ่ายอ่ืนๆด้วย 
และผู้วิจัยมองว่าการออกแบบแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในระบบการท างานทั้งระบบของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีส่วนส าคัญที่อาจจะสามารถวัดได้ว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคน
มีความรู้ความเข้าใจในระดับใดและยังต้องศึกษาในเรื่องใดเพ่ิมเติม 

7) นโยบายการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนเจ้าบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญของการด าเนินการด้าน

การท่ องเที่ ย วอย่ างยั่ งยื น  (United Nations Environment Programme & World Tourism 
Organization, 2005 : 11) การเริ่มต้นด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเจ้าบ้าน โดยการจัดประชุมพร้อม
กัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในฐานะท่ีหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว
มีความรู้ความเชี่ยวในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว จะต้องวางแผน
การประชุม โดยจัดท าเนื้อหาสาระการประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเจ้าบ้านในการ
ด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเจ้าบ้านเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยทั่วไปนั้นไม่กี่ขั้นตอน และเป็นการมีส่วนร่วมในลักษณะใดบ้าง จากนั้นน าเข้าที่ประชุม เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
บนเกาะหลีเป๊ะ ว่าต้องการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใดและในลักษณะอย่างไร การสอบถามความคิดเห็น
และความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นผู้วิจัยมองว่ามี
ความส าคัญ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่มีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และเวลา เป็นต้น ส่วนภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการพิจารณา
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เช่นเดียวกันในมุมมองทางเศรษฐกิจว่าประชาชนสามารถเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ภาคการท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้าง การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมชนที่มีการพิจารณาความเป็นไป
ได้และข้อจ ากัดของแต่ละฝ่ายร่วมกัน ผลสรุปการประชุมที่ได้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
กับทุกภาคส่วนในการด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะให้ด าเนินไปในทิศทางที่มีความ
ยั่งยืนมากยิ่งข้ึนในอนาคต  

8) นโยบายการบริหารจัดการในพื้นท่ีเกาะหลีเป๊ะ 
การรณรงค์เรื่องการจัดการขยะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงความส าคัญใน

การคัดแยกขยะให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดยการจัดให้มีถังแยกประเภทขยะตามจุดต่างๆ
และมีป้ายก ากับที่ชัดเจนว่าถังขยะแต่ละประเภทที่ก าหนดนั้นรองรับขยะประเภทใด จากการศึกษา
พบว่า ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะนั้นมีกลุ่ม LINE เพ่ือแจ้งข่าวสารต่างๆ อาจจะใช้ประโยชน์
จากช่องทางนี้ในการรณรงค์และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการคัดแยกขยะและชี้แจงถึงผลดีและ
ผลเสียของการคัดแยกขยะ นอกจากนี้ยังต้องรณรงค์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในพ้ืนที่ของบุคคลอ่ืน 
ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะจะต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่ามีจุดให้บริการถังขยะ
อย่างทั่วถึง 

การรณรงค์สร้างจิตส านึกให้คนในพ้ืนที่ รักและหวงแหนพ้ืนที่ เกาะหลีเป๊ะ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ดูแลพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะที่เป็นสถานที่อันมีคุณประโยชน์ในการ
สร้างงานสร้างรายได้ โดยการช่วยการสอดส่องดูแลด้านการไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การรักษา
ความสะอาด และการดูแลเรื่องความปลอดภัย การสร้างความตระหนักให้กับคนในพ้ืนที่ถึงผลเสียของ
การปล่อยปะละเลยที่อาจจะเกิดในอนาคตที่จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต ของ
ประชาชนในพื้นท่ี  

การจัดการเรื่องการปล่อยน้ าเสีย เนื่องจากพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะเป็นพ้ืนที่ที่จ ากัด การ
ก่อสร้างบ่อน้ าเสียส่วนรวมนั้นมีความเป็นไปได้ยาก และการกก าหนดให้สถานประกอบการทุกแห่ง
สร้างบ่อดักไขมันนั้นมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และต้องใช้เงินลงทุนที่สูง แนวทางที่เป็นไปได้ คือ จะต้องมี
การก าหนดมาตรการให้สถานประกอบการมีถังดักไขมันก่อนการปล่อยน้ าเสียลงทางน้ าสาธารณะ 
และท าการก าจัดไขมันโดยการใส่ถุงแยกก่อนทิ้งลงถังขยะ 
  การก าหนดให้มีจุดเข้าออกของเกาะเพียงจุดเดียวโดยหน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องร่วมกันเสนอความคิดเห็น การก าหนดจุดเข้าออกเพียงจุดเดียวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ง่ายต่อ
การควบคุมและตรวจสอบทั้งด้านจ านวนประชากร จ านวนนักท่องเที่ยว ความปลอดภัย และยาเสพ
ติด โดยจัดให้มีการประชุมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือในการก าหนดจุดเข้าและออกจากเกาะ
เพียงจุดเดียวและประกาศให้หน่วยงานและผู้ประกอบการที่อยู่ต้นทางในเส้นทางต่างๆรับทราบ จาก
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านยาเสพเสพติดแพร่ระบาดในพ้ืนที่นั้นยากต่อการควบคุม ตรวจสอบ 
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และจับคุม การก าหนดจุดเข้าออกของเกาะเพียงจุดเดียวจะเอ้ือประโยชน์ในการตรวจสอบตัวบุคคคล
และสัมภาระที่จะน าเข้าสู่เกาะหลีเป๊ะได้ 

 
5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท างานวิจัยครั้งต่อไป 

5.2.2.1 ควรศึกษาในเรื่องการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของประชาชนเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมเติมว่าประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอนใดบ้าง และเป็นการมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.2.2.2 ควรศึกษาในเรื่องของแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ประเด็นและมุมมองต่างๆเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.2.2.3 ในการศึกษาแนวทางการจัดผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
นั้น ผู้วิจัยอาจใช้การวิเคราะห์ SWOT ร่วมจะท าให้ข้อมูลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบน
เกาะหลีเป๊ะส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

 
 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Behavior 4.4115 .80629 384 

SocioecoPositive 3.8885 .57161 384 

SociooppPositive 3.8825 .54583 384 

SociosocPositive 4.0634 .60726 384 

SocioenvPositive 4.2578 .79731 384 

 
 
Correlations 

  Behavior SocioecoPositive SociooppPositive SociosocPositive SocioenvPositive 

Pearson Correlation Behavior 1.000 .751 .796 .681 .379 

SocioecoPositive .751 1.000 .696 .585 .367 

SociooppPositive .796 .696 1.000 .634 .372 

SociosocPositive .681 .585 .634 1.000 .288 

SocioenvPositive .379 .367 .372 .288 1.000 

Sig. (1-tailed) Behavior . .000 .000 .000 .000 

SocioecoPositive .000 . .000 .000 .000 

SociooppPositive .000 .000 . .000 .000 

SociosocPositive .000 .000 .000 . .000 

SocioenvPositive .000 .000 .000 .000 . 

N Behavior 384 384 384 384 384 

SocioecoPositive 384 384 384 384 384 

SociooppPositive 384 384 384 384 384 

SociosocPositive 384 384 384 384 384 

SocioenvPositive 384 384 384 384 384 

 
  



 332 

Model Summaryd 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 
R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .796a .634 .633 .48833 .634 662.133 1 382 .000  
2 .842b .710 .708 .43563 .075 99.003 1 381 .000  
3 .858c .736 .734 .41614 .026 37.537 1 380 .000 1.162 

a. Predictors: (Constant), SociooppPositive       
b. Predictors: (Constant), SociooppPositive, SocioecoPositive      
c. Predictors: (Constant), SociooppPositive, SocioecoPositive, SociosocPositive     
d. Dependent Variable: Behavior        
 
 
ANOVAd 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 157.896 1 157.896 662.133 .000a 

Residual 91.094 382 .238   

Total 248.990 383    
2 Regression 176.684 2 88.342 465.504 .000b 

Residual 72.305 381 .190   
Total 248.990 383    

3 Regression 183.185 3 61.062 352.609 .000c 

Residual 65.805 380 .173   
Total 248.990 383    

a. Predictors: (Constant), SociooppPositive    
b. Predictors: (Constant), SociooppPositive, SocioecoPositive   
c. Predictors: (Constant), SociooppPositive, SocioecoPositive, SociosocPositive 

d. Dependent Variable: Behavior     
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence Interval 
for B Correlations 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -.156 .179  -.868 .386 -.508 .197      

SociooppPositive 1.176 .046 .796 25.732 .000 1.086 1.266 .796 .796 .796 1.000 1.000 

2 (Constant) -.727 .170  -4.281 .000 -1.061 -.393      
SociooppPositive .783 .057 .530 13.797 .000 .672 .895 .796 .577 .381 .516 1.938 

SocioecoPositive .539 .054 .382 9.950 .000 .433 .646 .751 .454 .275 .516 1.938 

3 (Constant) -1.017 .169  -6.018 .000 -1.350 -.685      
SociooppPositive .643 .059 .435 10.908 .000 .527 .758 .796 .488 .288 .437 2.286 

SocioecoPositive .454 .054 .322 8.476 .000 .349 .560 .751 .399 .224 .481 2.077 

SociosocPositive .287 .047 .216 6.127 .000 .195 .379 .681 .300 .162 .558 1.793 

a. Dependent Variable: Behavior            
 
 
Excluded Variablesd 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum Tolerance 

1 SocioecoPositive .382a 9.950 .000 .454 .516 1.938 .516 

SociosocPositive .294a 7.909 .000 .376 .598 1.673 .598 

SocioenvPositive .095a 2.890 .004 .146 .861 1.161 .861 

2 SociosocPositive .216b 6.127 .000 .300 .558 1.793 .437 

SocioenvPositive .049b 1.625 .105 .083 .839 1.192 .500 

3 SocioenvPositive .043c 1.507 .133 .077 .838 1.193 .428 

a. Predictors in the Model: (Constant), SociooppPositive     
b. Predictors in the Model: (Constant), SociooppPositive, SocioecoPositive    
c. Predictors in the Model: (Constant), SociooppPositive, SocioecoPositive, SociosocPositive  
d. Dependent Variable: Behavior       
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Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) SociooppPositive SocioecoPositive SociosocPositive 

1 1 1.990 1.000 .00 .00   

2 .010 14.315 1.00 1.00   
2 1 2.982 1.000 .00 .00 .00  

2 .012 16.077 .98 .10 .21  
3 .006 22.083 .02 .90 .79  

3 1 3.973 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .012 18.287 .99 .04 .08 .09 

3 .009 20.876 .00 .04 .37 .83 

4 .006 25.856 .00 .91 .54 .08 

a. Dependent Variable: Behavior     
 
 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.3482 5.5380 4.4115 .69158 384 

Residual -1.22082 1.06039 .00000 .41451 384 

Std. Predicted Value -2.983 1.629 .000 1.000 384 

Std. Residual -2.934 2.548 .000 .996 384 

a. Dependent Variable: Behavior    
 
 
  



 335 

การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบน
เกาะหลีเป๊ะส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Behavior 4.4115 .80629 384 

SocioecoNegative 3.7869 .65221 384 

SociooppNegative 3.5859 .81373 384 

SociosocNegative 3.1484 .70132 384 

SocioenvNegative 3.9049 .62536 384 

 
 
Correlations 

  Behavior SocioecoNegative SociooppNegative SociosocNegative SocioenvNegative 

Pearson Correlation Behavior 1.000 .799 .796 .786 .386 

SocioecoNegative .799 1.000 .701 .684 .304 

SociooppNegative .796 .701 1.000 .692 .285 

SociosocNegative .786 .684 .692 1.000 .335 

SocioenvNegative .386 .304 .285 .335 1.000 

Sig. (1-tailed) Behavior . .000 .000 .000 .000 

SocioecoNegative .000 . .000 .000 .000 

SociooppNegative .000 .000 . .000 .000 

SociosocNegative .000 .000 .000 . .000 

SocioenvNegative .000 .000 .000 .000 . 

N Behavior 384 384 384 384 384 

SocioecoNegative 384 384 384 384 384 

SociooppNegative 384 384 384 384 384 

SociosocNegative 384 384 384 384 384 

SocioenvNegative 384 384 384 384 384 
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Model Summarye 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 
R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .799a .638 .637 .48595 .638 672.370 1 382 .000  
2 .865b .748 .747 .40594 .110 166.431 1 381 .000  
3 .890c .792 .791 .36905 .044 80.984 1 380 .000  
4 .894d .799 .797 .36320 .007 13.337 1 379 .000 1.148 

a. Predictors: (Constant), SocioecoNegative       
b. Predictors: (Constant), SocioecoNegative, SociooppNegative      
c. Predictors: (Constant), SocioecoNegative, SociooppNegative, SociosocNegative     
d. Predictors: (Constant), SocioecoNegative, SociooppNegative, SociosocNegative, SocioenvNegative    
e. Dependent Variable: Behavior        
 
 
ANOVAe 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 158.780 1 158.780 672.370 .000a 

Residual 90.209 382 .236   

Total 248.990 383    
2 Regression 186.206 2 93.103 564.991 .000b 

Residual 62.784 381 .165   
Total 248.990 383    

3 Regression 197.236 3 65.745 482.729 .000c 

Residual 51.754 380 .136   
Total 248.990 383    

4 Regression 198.995 4 49.749 377.135 .000d 

Residual 49.995 379 .132   
Total 248.990 383    

a. Predictors: (Constant), SocioecoNegative    
b. Predictors: (Constant), SocioecoNegative, SociooppNegative  
c. Predictors: (Constant), SocioecoNegative, SociooppNegative, SociosocNegative 

d. Predictors: (Constant), SocioecoNegative, SociooppNegative, SociosocNegative, SocioenvNegative 

e. Dependent Variable: Behavior     
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence Interval 
for B Correlations 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .673 .146  4.600 .000 .385 .961      

SocioecoNegative .987 .038 .799 25.930 .000 .912 1.062 .799 .799 .799 1.000 1.000 

2 (Constant) .546 .123  4.451 .000 .305 .787      
SocioecoNegative .584 .045 .473 13.115 .000 .497 .672 .799 .558 .337 .509 1.964 

SociooppNegative .461 .036 .465 12.901 .000 .391 .531 .796 .551 .332 .509 1.964 

3 (Constant) .450 .112  4.024 .000 .230 .671      
SocioecoNegative .431 .044 .349 9.810 .000 .345 .518 .799 .450 .229 .433 2.311 

SociooppNegative .330 .036 .333 9.274 .000 .260 .400 .796 .430 .217 .424 2.357 

SociosocNegative .364 .040 .316 8.999 .000 .284 .443 .786 .419 .210 .443 2.259 

4 (Constant) .136 .140  .970 .333 -.139 .411      
SocioecoNegative .418 .043 .338 9.627 .000 .333 .503 .799 .443 .222 .430 2.327 

SociooppNegative .326 .035 .329 9.293 .000 .257 .394 .796 .431 .214 .424 2.360 

SociosocNegative .341 .040 .297 8.472 .000 .262 .420 .786 .399 .195 .432 2.313 

SocioenvNegative .116 .032 .090 3.652 .000 .053 .178 .386 .184 .084 .876 1.142 

a. Dependent Variable: Behavior            
 
 
Excluded Variablesd 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum Tolerance 

1 SociooppNegative .465a 12.901 .000 .551 .509 1.964 .509 

SociosocNegative .450a 12.670 .000 .544 .532 1.881 .532 

SocioenvNegative .157a 5.019 .000 .249 .907 1.102 .907 

2 SociosocNegative .316b 8.999 .000 .419 .443 2.259 .424 

SocioenvNegative .122b 4.607 .000 .230 .897 1.115 .497 

3 SocioenvNegative .090c 3.652 .000 .184 .876 1.142 .424 

a. Predictors in the Model: (Constant), SocioecoNegative     
b. Predictors in the Model: (Constant), SocioecoNegative, SociooppNegative    
c. Predictors in the Model: (Constant), SocioecoNegative, SociooppNegative, SociosocNegative  
d. Dependent Variable: Behavior       
 
  



 338 

 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) SocioecoNegative SociooppNegative SociosocNegative SocioenvNegative 

1 1 1.986 1.000 .01 .01    

2 .014 11.713 .99 .99    
2 1 2.965 1.000 .00 .00 .00   

2 .025 10.933 .62 .00 .46   
3 .010 17.469 .38 1.00 .54   

3 1 3.948 1.000 .00 .00 .00 .00  
2 .028 11.975 .66 .00 .15 .12  
3 .015 16.340 .00 .00 .64 .77  
4 .009 20.622 .34 1.00 .21 .11  

4 1 4.926 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .037 11.508 .11 .01 .14 .10 .19 

3 .015 18.026 .10 .03 .37 .71 .11 

4 .013 19.353 .32 .13 .35 .06 .59 

5 .009 23.487 .47 .83 .15 .13 .10 

a. Dependent Variable: Behavior      
 
 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.8005 5.6364 4.4115 .72081 384 

Residual -.91887 .97941 .00000 .36130 384 

Std. Predicted Value -2.235 1.699 .000 1.000 384 

Std. Residual -2.530 2.697 .000 .995 384 

a. Dependent Variable: Behavior    
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ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 1 
 
วันเดือนปีท่ีสัมภาษณ์     30 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น. สถานที่ รักษ์เล โฮมสเตย์ เกาะสาหร่าย จังหวัดสตลู 
อาชีพ/ต าแหน่ง         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสาหรา่ย จังหวัดสตลู                                        
หน้าท่ี/ความรับผดิชอบท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว            ดูแลทั่วไป อ านวยความสะดวก                      
ระยะเวลาที่อยู่อาศยัในพ้ืนท่ี       5 ปี        ระยะเวลาที่เข้ามามสี่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว      5 ปี         ง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยภาพรวม 

1. สถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจบุัน 

12.1 แนวโน้มจ านวนและประเภทของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะเป็นอย่างไร 
“ ถ้ามองในแง่แนวโน้มของนักท่องเที่ยวในหลีเป๊ะ ณ ช่ัวโมงนี้ลดลง ลดลงจากสถิติปีท่ีแล้ว สองปีแล้ว

เริ่มลดลง เป็นเพราะเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมากกว่า แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการ

ปกครอง เราอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการตอนนี้  ที่ ไม่ เป็นประชาธิปไตย นักท่องเที่ยวที่มาจาก

ต่างประเทศนั้น ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่เป็นประชาธิปไตย กฎหมายเค้าไม่คุ้มครองเรื่องความปลอดภัย 

เราอยู่ภายใต้ระบบคสช.อยู่ใช่มั้ย ความมั่นใจของนักท่องเที่ยวมันลดลง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น

นักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ในแง่ของคนไทยนั้นก็ลดลงเหมือนกันเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดี 

ภาพรวมของเศรษฐกิจไม่ดี เมื่อคนไม่มีเงิน คนก็ไม่เที่ยวนั่นคือกระทบอยู่แล้ว  ” 

12.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีขายนักท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 
 “  กิจกรรมการท่องเที่ยวของหลีเป๊ะโดยภาพรวมเป็นการด าน้ าดูปะการัง นั่นคือโดยหลักเลย  เป็น
การขายธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่ได้มีการขายอย่างอื่นเลย ขายธรรมชาติ ซึ่งเป็นการดูปะการัง  ” 

12.3 กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง (การจัดงานต่างๆ เช่น งานดนตรี งานเทศกาล งาน
ประเพณี เป็นต้น) 
 “  กิจกรรมการส่งเสริมของภาครัฐท่ีเกี่ยวกับการจัดงานด้านต่างๆไม่มี ยกเว้นประเพณีลอยเรือ ซึ่ง
เป็นประเพณีท้องถิ่นอย่างแท้จริง มีมานาน  ” 

2. ในมุมมองของท่านคนในพ้ืนท่ีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอยา่งไร 

“  ให้การต้อนรับดี คือในมุมมองของการต้อนรับ เราต้องแบ่งเป็น 2 มิติ มิติหนึ่งมิติของผู้ประกอบการ 

เพราะว่านั่นเค้าท าการท่องเที่ยวโดยตรงเลยครับ เค้าประกอบอาชีพในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยตรง มิติ

ที่สองของชาวบ้าน มีชาวเล  ผู้มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะ ตรงนั้นเมื่อก่อนเขาประกอบอาชีพประมง 

พอการท่องเที่ยวบูมเข้ามา วิถีเค้าเปลี่ยนก็ต้องจ าเป็นที่จะต้องปรับให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

เค้าก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการรับรองนักท่องเที่ยว เค้ามีหน้าที่แค่บริการในเรื่องของการท่องเที่ยว

มากกว่า แต่ในแง่ของการบริการที่มีการรับรองแทบที่จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมาก เค้าก็มีอาชีพแค่รับจ้าง มี

ความเป็นมิตร เพราะเขาเป็นเจ้าของบ้าน  ” 
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ตอนที่ 2 การจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเท่ียว 

3. มิติเศรษฐกิจ 

3.1 เศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างไร 

 “  เศรษฐกิจในพื้นที่ถ้าถามว่ากระทบมั้ย กระทบกับปากท้องของชาวบ้านมาก เพราะว่าโดยวิถี

ของชาวบ้านต้องซื้อของแพง ค่าครองชีพ ถ้าเป็นปกติ เป็นพื้นที่ปกติ ก็ไม่ต้องไปซื้อของแพงมาก แต่พื้นที่

นั้นชาวบ้านต้องซื้อของแพง ตามกับสภาวะเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยว อาทิเช่น น้ าถ้าเราซื้อที่นี่ขวด 10 

บาท พื้นที่ปกติ แต่ที่นั่นขวด 25 นั่นคือสภาวะเศรษฐกิจกระทบแน่นอน ค่าครองชีพมันสูงกว่าพื้นที่ปกติ 

เพราะว่าถ้าเทียบกับตอนที่การท่องเที่ยวไม่บูมในวิถีของเค้าเอง ก็แทบไม่ต้องจ่ายอะไรมากมาย เศรษฐกิจ

ดีต่อผู้ประกอบการ ในด้านท่ีพักมีแค่การปรับปรุงเท่านั้นเอง แต่การก่อสร้างถือว่าน้อยแล้ว การสร้างใหม่

ถือว่าน้อย เพราะพื้นที่ของมันจ ากัดแล้ว เป็นแค่การปรับยกระดับให้มันดูดีขึ้นเท่านั้นเอง  ” 

3.2 แนวทางใดบ้างที่สามารถส่งเสริมให้คนในพ้ืนท่ีมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

  “  แนวทางการส่งเสริมกต็้องส่งเสริมอาชีพอย่างเดยีว อาชีพก็มีแค่ เราต้องแบ่ง แบ่งออกมา

ก่อน แบ่งคนท่ีอยู่บนเกาะหลีเปะ๊ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1 ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของ 2 ผู้ที่ไปประกอบ

อาชีพ และก็ 3 คือ ชาวบ้าน ทีนี้การจะส่งเสริมต้องถามว่าส่งเสริมในส่วนไหน ถ้าส่งเสริมผู้ประกอบการ

นั้นเค้ามีอยู่แล้ว เพราะเค้าเป็นเจ้าของธุรกิจ และก็ลูกจ้างเค้าคนท่ีไปประกอบอาชีพ เค้ามีรายได้ที่แน่นอน 

เพราะถ้าเค้าจ้างคณุเดือนละสองหมื่น คุณท างาน เค้าก็จา่ยครบสองหมื่น แต่ในแง่ของชาวบ้านซึ่งเป็น

ชาวเลเอง การส่งเสรมิของชาวเลต้องไปมองถึงในเรื่องของโอทอป เรื่องของกิจกรรมต่างๆ หารายไดเ้สริม

ให้กับชาวบ้าน เพื่อที่จะมีเงินมารองรับค่าครองชีพท่ีมันสูงกว่าปกติ ทีน้ีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมรีายได ้ก็

ต้องในเรื่องของการสร้างโอทอป การสร้างของไปขาย ซึ่งต้องดูถึงภมูิหลังของพี่น้อง ของชาวบ้านบนเกาะ

หลีเป๊ะก่อนว่า เค้าพร้อมมัย้ที่จะท าตรงนั้น เพราะว่าชาวเลอุรักลาโวย้นั้น ค่อยไม่ค่อยท่ีจะ การรวมกลุม่ 

เค้าจะอยู่กระจดักระจาย การที่จะให้เค้ามานั่งขายของ ซึ่งเป็นอาชีพท่ีต้องใช้ระยะเวลาการลงทุน เค้าไม่

เหมาะ เขาบอก  แต่เค้าเหมาะกับการออกเรือหาปลาได้มาก็จบ นั่นคือดั้งเดิมของเค้าแล้วก็ ณ วันนี้ คอื

การมาวิ่งเรือรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยว พอหมดฤดูท่องเที่ยวเค้าก็กลับไปวิถีเดิมของเคา้ ก็คือออก

เรือหาปลา เพื่อมีรายได้เสริม และยังชีพ แต่จะเป็นนเพื่อการยังชีพมากกว่าในช่วงของโลวซีซั่นท่ีไม่มีการ

ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจะมาจา้งงาน  ก็คือจะมาจ้างในเรื่องของพานักท่องเที่ยว จ้างชาวเลที่มีเรือพา

นักท่องเที่ยว ไปเที่ยวตามจดุต่างๆของหลีเป๊ะ ได้เฉพาะงานประเภทนี้ ประเภทอ่ืนไม่มี  ” 
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4. มิติสังคมและวัฒนธรรม 

4.1 น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร)  

“  ในมิติของโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม น้ าที่ใช้ในวันนี้คือเป็นน้ าบาดาล โครงสร้างพื้นฐานที่นั่นใน

ภาครัฐเราไม่มีไฟฟ้า ประปา ไม่มี เป็นของเอกชนทั้งหมด ต้องช่วยกันประหยัดน้ าและแนวทางแก้ไขของ

ภาครัฐที่อบต.ก าลังด าเนินการอยู่ ณ วันนี้ ก็คือการน าน้ าจากเกาะอาดัง ซึ่งเป็นน้ าตกที่คาดว่าน่าจะมี

ปริมาณที่เพียงพอ เพื่อมาให้บริการกับพ่ีน้องชาวเลเท่านั้นเอง กับชาวบ้าน เป็นน้ าใช้  ”  

4.2 ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้าเพียงพอมีการจัดการ

อย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  ไฟฟ้าเนี่ยเป็นของเอกชน เพราะในการลงทุนภาครัฐนั้นค่อนข้างจะใช้งบประมาณที่สูงมาก ชาวบ้านมี

ไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน และจ่ายค่าไฟให้กับเอกชน  ” 

4.3 การบริการเดินเรือมีการให้บริการเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่และมีการจัดการอย่างไร (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  ถ้าในช่วงของไฮซีซั่นก็น่าจะเพียงพอ เพราะเป็นการประกอบธุรกิจของผู้รับจ้างในการเดินเรือ

การท่องเที่ยวอยู่แล้ว พออยู่แล้วล่ะเพราะเค้าประกอบธุรกิจด้านการน าเที่ยวอยู่แล้ว เป็นเรื่องของธุรกิจ

เอกชน ซึ่งภาครัฐไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง  ” 

4.4 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินให้กับคนในพ้ืนท่ีและ

นักท่องเที่ยวอย่างไร 

“ ความปลอดภัย เรามีสภอ.หลีเป๊ะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน และก็มีอ าเภอส่วนหน้า มีอบต.เกาะสาหร่าย มีหน่วยทหารที่ช่วยกันดูแลอยู่ อย่าง

อื่นก็มีกล้องcctv ประมาณ 60 จุดที่ติดตั้ง อย่างน้อยก็ถือว่าเข้าทั่วถึง และมีแนวโน้มว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 

หมายถึงที่บางจุด  ” 

4.5 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการจัดการกับเสียงรบกวนท่ีเกิดจากสถานประกอบการ นักท่องเที่ยว 

และคนในพ้ืนท่ีอย่างไร 

“  เกาะหลีเป๊ะ การวางผังเมืองไม่ได้ออกแบบมาแต่ต้น การจัดโซนนิ่งต่างๆไม่ได้ออกแบบมา 

เพราะฉะนั้น ณ วันนี้ บนเกาะหลีเป๊ะนั้น การโซนนิ่งในแต่ละโซนนั้น มันจะรวมกันอยู่หมด ไม่ว่าจะเป็นที่

พัก สถานบันเทิง มันจะกระจัดกระจายรวมกัน ถามว่ากระทบมั้ยก็กระทบกัน กระทบในส่วนของถ้าสถาน

บันเทิงก็อาจจะมีกระทบกับท่ีพักบ้าง ก็ต้องยอมรับในตรงจุดนั้นเพราะเราไม่ได้ออกแบบมาแต่ต้น มันเป็น
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การต่างคนต่างก็มาแต่ต้น และมีกฎหมายรองรับดา้นเวลาปิดให้บรกิารของสถานบันเทิง จะมีกฎหมายรอบ

รับว่า คุณเปิดได้ถึงเที่ยงคืน และถ้าเลยเที่ยงคืนแล้วคุณต้องปิด  ” 

4.6 ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดมิของคนในพ้ืนท่ีเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างไร  

“  ประเพณีดั้งเดิมของเกาะหลีเป๊ะก็คือการลอยเรอื มีลอยเรือของชาวเลอุรักลาโว้ย เป็นการเซน่

สรวงบรรพบุรุษ ขอขมาต่างๆ ไม่มีประเพณีอื่นๆ ประเพณียังเหมือนเดิม ยังเป็นการอนุรักษ์ไว้เหมือนเดิม

ทุกอย่าง มีความดั้งเดิม คงไว้เหมือนเดิม เป็นประเพณีที่ยึดดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา  ”  

4.7 แนวทางการส่งเสริมหรืออนุรกัษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพ้ืนท่ีท าอย่างไร 

“  ก็มีในเรื่องการส่งเสริมศิลปะการแสดงรองเง็งของชาวเลที่เราพยายามจะอนุรักษ์ และส่งเสริม

เอาไว้ ส่งเสริมก็เวลามีแขกบ้านแขกเมือง หรือรีสอร์ทใหญ่ๆที่เค้าต้องการดโชว์ เราก็จะให้ตรงจุดนี้เป็น

ศิลปะการแสดงรองเง็งของชาวเล ไปแสดง ส่งเสริมเค้าไว้ โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรของการศึกษาท้องถิ่น ที่

โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง หลีเป๊ะ ไปติดต่อได้ที่โรงเรียน มีค่าใช้จ่ายในการ ค่าแสดงเค้าบ้าง เค้าต้องให้เป็น

การ เค้าเรียกว่าค่าสมนาคุณ  ” 

 

5. มิติสิ่งแวดล้อม 

5.1 ระบบการจัดการขยะในพ้ืนท่ีเกาะหลีเป๊ะมีการด าเนินการอย่างไร 

“  ในเรื่องของระบบการจัดการขยะ เราก็ด าเนินการในการรณรงค์ และก็สร้างจิตส านึกให้กับ

ผู้ประกอบการเอง และนักท่องเที่ยว และชาวบ้าน ก็ถือว่าอยู่ในระดับท่ีพอใช้ได้ ขยะนะครับ เพราะว่าเรา

มีการเก็บแล้วก็น ามาแปรรูปในด้านต่างๆ เราสร้างธนาคารขยะโรงเรียนขึ้นมา มีการคัดแยกขยะทุกอย่าง 

ส่วนหนึ่งเป็นแก๊สที่น่ัน และส่วนหนึ่งเราก็ส่งมาก าจัดยังฝั่งที่ศูนย์การก าจัดขยะข้างบน โดยประชาชนต้อง

เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องขยะที่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วไป เรื่องของธนาคารขยะ เป็นการลดขยะ

มากกว่า ให้เอาขยะมาขายให้กับนักเรียน โรงเรียนรับซื้อขยะ ขยะที่เป็นรีไซเคิล เพื่อมาแลกเปลี่ยนเป็น

สิ่งของ  ธนาคารขยะนั้นตั้งอยู่ท่ีโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง หลีเป๊ะ” 

5.2 แนวทางการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเป็นไปได้ ท่านคิดว่าควรท า

อย่างไร 

“  แนวทางในช่วงนี้ก็ ถ้าหากว่า ถามว่าประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นมั้ย มันก็อยู่ในระดับหนึ่งเท่า

นั้นเอง เพราะเรามีพื้นที่ท่ีจ ากัด และเราไม่มีพื้นที่ก าจัดขยะ ยกเว้นว่า เราจะมืพื้นท่ีบนเกาะหลีเป๊ะ ท่ีเป็น

ของพื้นที่ส่วนกลางที่จะก าจัดขยะได้  ” 
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5.3 มีการปล่อยน้ าเสียลงทะเลหรอืไม่ (ถ้ามี) มาตรการการจัดการ/แก้ไข ท าอย่างไร 

“  การปล่อยของเสียลงทะเล หลีเป๊ะนั้นไมม่ีระบบน้ าท่ีปล่อยลงทะเล น้ าจากแหล่งสถาน

ประกอบการมากกว่า แต่ไม่ได้ลงทะเลโดยตรงนะครบั ลงไปทางเสน้ของเขาแล้วก็ซึมไปใตด้ิน  ” 

5.4 ปัจจุบันมีกิจกรรมหรือโครงการใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“  ก็มีการเก็บขยะอย่างเดียวครับที่หลีเป๊ะ ที่เป็นการเก็บขยะทั้งบนเกาะและรอบๆพื้นที่ของ

เกาะหลีเป๊ะ ในส่วนของการท าลายทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นของอุทยาน อุทยานมีการรณรงค์แล้วก็มี

การจับ ปรับ เพราะถือว่าเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มีกฎหมายของอุทยานโดยตรงที่มี

อยู่แล้วครับ  ” 

5.5 ท่านอยากให้มีกิจกรรมหรือโครงการหรือมาตรการใดเพิม่เตมิที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“  ในการแก้ไขปัญหา ก็น่าจะส่งเสริมในเรื่องของการด าเนินการน้ า เสียมากกว่า อย่างน้อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือภาครัฐน่าจะเข้าไปรณรงค์ในเรื่องของระบบน้ าจากสถานประกอบการ การ

ก าจัดน้ าเสียสถานประกอบการ เพราะมันจะเป็นเรื่องของอนาคตแน่นอน หลีเป๊ะจะมีปัญหาเรื่องน้ าเสีย 

สถานประกอบการปล่อยน้ าเสียลงดินผ่านกระบวนการบ าบัดที่ไม่ถูกต้องมากกว่า ท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอน

ของกระบวนการ เรื่องอื่น หลีเป๊ะน่าจะมีสะพานท่าเทียบเรือที่ชัดเจน คือเพื่อที่จะจุดในการขนถ่ายสินค้า

และการขึ้นลงของนักท่องเที่ยว อ านวยความสะดวก และก็ในการควบคุมน่าจะเป็นสะพานท่าเทียบเรือ 

มันก็ถึงเวลาแล้วแหละ 

ตอนที่ 3 การด าเนินการ 

6. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน มีนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะอะไรบ้าง 

“  เราก็พยายามที่จะ่งเสริมโดยการประชาสัมพันธ์ออกไปยังสื่อต่างๆ ในส่วนของอบต.เกาะสาหร่ายเอง 

พยายามที่จะบอกว่า หลีเป๊ะนา่เทีย่วนะ คุณมาไดต้ลอดทั้งปี เพราะว่าหลีเปะ๊เป็นแคส่่วนหน่ึงของต าบลเกาะ

สาหร่าย  ” 

7. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน ต้องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเกาะหลีเป๊ะให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไร 

“  การสร้างสื่อต่างๆมากกว่า สื่อทางเฟสบุ๊ค ทางไลน์ตา่งๆที่เค้าสื่อสารกันออกไป  หรือสื่อประชาสัมพันธ์  ” 

8.  ข้อจ ากัดทีเ่ป็นอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีอะไรบา้ง 

“  ข้อจ ากัดก็เรื่องงบประมาณมากกว่าของภาครัฐนะครบัท่ีเป็นอุปสรรค  ” 

9. บุคลากร/พนักงานท าท างานเบื้องหน้าท่ีให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงและบุคคลากรที่ท างานเบื้องหลงัในการ

ด าเนินการที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ มเีพียงพอหรอืไม่ (ถ้าไมเ่พียงพอมีการจัดการอย่างไร) 
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และท่านคิดว่าควรสนบัสนุนหรือพัฒนาบุคลากร/พนักงานท่ีท างานในภาคการท่องเที่ยวในเรื่องอะไร และท า

อย่างไร 

9.1 บุคลากรส่วนหน้า  

“  ต้องแยก ถ้าของภาครัฐเราไม่เพียงพออยู่แล้ว ท่ีจะไปอยู่ตรงจุดนั้น ในส่วนของเอกชนเองเค้าโอเค เค้า

จัดหาของเค้าเองได้ ของภาครัฐเราไม่เพียงพอ อัตราก าลังภาครัฐมันยากอยู่แล้ว เพราะว่ามันคมุโดยระบบ

มันอยู่แล้ว   ” 

9.2 ส่งเสริมหรือพัฒนา 

“  ถ้าจะส่งเสริม การส่งบุคลากรไปอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะนั้นเราไม่มีสถานที่รองรับ กับค่าครองชีพที่สูง 

เพราะว่า ถ้าเราลงไปอยู่ที่นั่น ท่ีพักเราก็ไม่มี ค่าครองชีพก็สูงซึ่งมันเป็นภาระกับคนท่ีไม่อยู่มากกว่า  ” 

9.3 บุคลากรส่วนหลัง  

“  ของเราไม่มี  เราแค่ดูนโยบายเท่าน้ันเอง  ” 

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วม 

10. ในการส่งเสริม/การพัฒนา/การแกไ้ขปัญหาที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยว มีการด าเนินการแบบบรูณาการ

ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน) หรือไม่ (ถ้าไม่มี เพราะอะไร / ถ้ามีเป็นการ

ด าเนินการรูปแบบใด เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร) 

“  ทุกปีเราจะมีคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว จะมีปิดเกาะ เปิดเกาะ จะมีผู้ประกอบการจังหวัด และก็

ท้องถิ่น เป็นการประชุมในเรื่องการวางแผนการพัฒนาเกาะต่างๆ การพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่องกงารก่อสร้างอาคาร 

เรื่องของความเป็นอยู่ขอพ่ีน้องชาวเล  ต้องประชุม เค้าเรียกว่าคณะกรรมการบริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง

ทะเล เกาะหลีเป๊ะ เป็นการประชุมเพื่อติดตามงานที่หลีเป๊ะ ทุกเดือน เพื่อติดตามงานที่หลีเป๊ะ  เป็นการประชุมชน

ทั้งในส่วนของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกาะหลีเป๊ะ  ” 

 “  ท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแล เพราะว่าหลีเป๊ะก็คือหมู่บ้านหนึ่งของอบต. เรามีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบ

ทุกเรื่อง ยกเว้นด้านความมั่นคงเท่านั้นแหละ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่าง ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 

คุณภาพชีวิตชาวบ้าน โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา เรามีหน้าที่อยู่แล้ว  ” 
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

11. สิ่งที่ภาคส่วนของท่านต้องการให้เกิดขึ้นมากท่ีสุดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคืออะไร 

“  ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือที่หลีเป๊ะ แล้วก็จ ากัดจ านวน ปริมาณนักท่องเที่ยวที่ลงหลีเป๊ะ  เพื่อความยั่งยืน

ของการท่องเที่ยว ไม่ให้รับปริมาณมากเกินไป  ” 

12. ภาคส่วนส่วนของท่านต้องการความร่วมมือจากฝ่ายใด ในเรื่องอะไร 

“  อุทยานและการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็ต้องช่วยกัน เพื่อจ ากัดปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีจะลงไปเที่ยวที่เกาะ

หลีเป๊ะ เพื่อให้หลีเป๊ะมีความยั่งยืนของธรรมชาติอย่างแท้จริง ถ้าไม่อย่างน้ันมันก็จะเป็นปัญหา  ” 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 
 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์   2 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.45 น. สถานที่  ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัดสตลู 
อาชีพ/ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว                                                 
หน้าท่ี/ความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว    ส่งเสริม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว อบรมให้ความรู้ ประสานงาน แกไ้ขปัญหาการท่องเที่ยว     ง 
ระยะเวลาที่เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวที่เกาะหลีเป๊ะ      12 ปี         ง 

“  ตามพรบ.เรื่องของการจัดการสิง่แวดล้อม เค้าก็มอบหมายให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ตอนนี้อบจ.เค้าตั้ง

งบการลงไปศึกษาในเรื่องของการจัดการขยะว่าจะมีแนวทางอะไรที่สามารถจัดการขยะทั้งระบบได้ ในตอนนี้อยู่

ระหว่างการด าเนินการ แล้วก็ทางอุทยาน ก็คือ ณ ปัญหาปัจจุบันตอนนี้ เรื่องของที่ตั้งของโรงไฟฟ้าที่เป็นหน่วยที่

จัดการขยะบนเกาะ ที่ดินบางส่วนน้ันแพ้คดีว่า มันเป็นท่ีดินที่อยู่ในเขตอุทยาน ตอนนี้มันเลยเป็นรอยต่อ เป็นช่องว่าง

ที่ท าให้ปัญหาขยะมันจัดเก็บได้ไม่ดี เพราะโรงไฟฟ้าที่เค้าเคยด าเนินการมาหลายปี เค้าก็เหมือนกับปล่อยมือ 

เพราะว่าที่ดินเค้าบริเวณนั้นที่จัดการแยกขยะก่อนที่จะส่งกลับฝั่ง มันก็ถูกศาลสั่งว่าต้องคืนที่ดินตรงนี้ให้กับอุทยาน 

แต่ตอนนี้ก็คือ อุทยานก็ก าลังด าเนินการ ที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้อยู่ คือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐ ทั้งท้องถิ่น ก็

จะต้องช่วยกันแก้ปัญหา เพราะว่าเหมือนกับที่ชาวบ้านพูดหรือผู้ประกอบการพูดถึงว่า มีการจัดเก็บค่าขยะไปแล้ว 

ท าไมถงึมาจัดการไม่ได ้ต่อไปปัญหาสภาพแวดล้อมมันจะมีน้ าขัง ช่วงหน้าฝน ซึ่งแต่ก่อนมันมีรางระบายน้ าธรรมชาติ 

แต่ว่าตอนนี้มันถูกถมไปหมด เพราะว่าที่ที่หลีเป๊ะมันมีค่ามากขึ้น จึงท าให้มีการก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ า 

จึงท าให้เวลาหน้าฝน ซึ่งจากท่ีเคยเป็นที่เก็บน้ า มันก็ไม่มีแล้ว จึงท าให้เกิดภาวะน้ าท่วม พอน้ าที่ท่วมมันก็เป็นน้ าเสีย

ด้วย น่ีก็เป็นอีกปัญหานึง ในเรื่องน้ าอุปโภคบริโภคก็ไม่เพียงพอ ในช่วงหน้าแล้งเนี่ย ชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีน้ าใช้ นี่คือ

ปัญหาหลักๆ ท่ีด้านสภาพแวดล้อทที่เกาะหลีเป๊ะประสบอยู่  ” 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยภาพรวม 

1. สถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจบุัน 

1.1 แนวโน้มจ านวนและประเภทของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะเป็นอย่างไร 

“ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นแนวโน้มที่สูงข้ึนเรื่อยๆ นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะขึ้น ” 

1.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีขายนักท่องเที่ยวมีอะไรบา้ง 

 “  เล่นน้ าชายหาด เที่ยวตามเกาะต่างๆ ด าน้ าตื้น ด าน้ าลึก  ” 

1.3 กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง (การจัดงานต่างๆ เช่น งานดนตรี งานเทศกาล งาน

ประเพณี เป็นต้น) 
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 “  เราก็เลยสนับสนุนงานเทศกาลดนตรีที่หลีเป๊ะไปครั้งนึง แล้วก็มีกิจกรรมลอยเรือของชาวเล งาน

เทศกาลดนตรีจัดไปแล้ว 1 ครั้ง แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่จัดแล้ว เพราะว่าระเบียบของอุทยานท่ีเค้าไม่ให้มีการจัดเหมือนที่

เสม็ดก็ไม่ได้จัดอย่างนี้ เป็นเกี่ยวกับกฎระเบียบที่อุทยานเค้าประกาศ  ” 

2. ในมุมมองของท่านคนในพ้ืนท่ีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอยา่งไร 

“  ดี ชาวเลเค้าเข้าใจนะ ถ้าพูดถึงคนในพื้นที่คือชาวเลหรือว่าชาวบ้าน หรือว่าส่วนราชการที่ลงไปท างาน 

ก็ลงเพื่ออย่างนี้แหละ เพื่อดูแลความปลอดภัย ดูแลทั่วไป ต้อนรับ   ” 

ตอนที่ 2 การจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเท่ียว 

3. มิติเศรษฐกิจ 

3.1 เศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างไร 

 “  เพิ่มขึ้น รายได้ของ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนคนในพื้นที่เนี่ย ก็คือจากที่เค้าเป็น

ประมงพื้นบ้าน ก็มาเป็นขับเรือรับนักท่องเที่ยวบ้าง แล้วก็รับจ้างตามรีสอร์ท ก็ไปเป็นพนักวานเสิร์ฟ พนักงานท า

ความสะอาด พนักงานร้านอาหาร แล้วก็บางส่วนก็ไปเป็นไกด์ แล้วก็จะมีกลุ่มนึงที่ ท าด้านของวัฒนธรรม ด้านการ

แสดงรองเง็ง จะเป็นกลุ่มสูงอายุและเด็กอยู่กลุ่มนึงที่ไปรับแสดงตามรีสอร์ทในช่วงเทศกาล ร้านค้า ที่พัก เพิ่มขึ้น 

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจจะไม่มี เพราะว่าที่มันถูกจ ากัด แต่เดี๋ยวจะมีการขออนุญาตในเรื่องของพรบ.โรงแรม อาจจะมี

การพัฒนามาตรฐานของที่พักมากข้ึน แต่อาจจะไม่เพิ่มในเชิงปริมาณ แต่อาจจะไม่เพิ่มในเชิงปริมาณ แต่อาจจะเพิ่ม

ในเชิงคุณภาพ เพราะว่าตอนนี้มัน มันการแข่งขันมันสูง แล้วก็ความต้องการของนักท่องเที่ยวในเรื่องของความพึง

พอใจเรื่องที่พักมันสูงขึ้น จึงท าให้ผู้ประกอบการแต่ละเจ้าก็จะพัฒนา สังเกตจากแต่ก่อนไม่มีสระว่ายน้ า เดี๋ยวนี้แต่

ละรีสอร์ทก็พยายามที่จะมสีระว่ายน้ า พยายามที่จะมีห้องที่ดีๆขึ้น แล้วก็ขายราคาแพงขึ้น ติดแอร์ แต่ก่อนมันไม่มีนะ 

แต่ก่อนไม่ค่อยมีรีสอร์ทท่ีมีห้องแอร์   ” 

3.2 แนวทางใดบ้างที่สามารถส่งเสริมให้คนในพ้ืนท่ีมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน  

 รายได้จากธุรกิจ/ค้าขาย (สถานท่ี/โอกาส/ทุนทรัพย/์สินค้า) 

“  ที่ เราคุยกับกลุ่มของท่องเที่ยวชุมชนอยู่ก็คือ อยากที่จะให้เค้าได้ท าเป็นเหมือนกันลาน

วัฒนธรรม แล้วก็ขายบัตรให้นักท่องเที่ยวท้ังไทยและต่างชาติโดยที่เก็บเป็นตั๋วค่าเข้าชมรวมอาหารหนึ่งมื้อ เช่น  450 

ได้กินอาหารซีฟู้ด บุฟเฟ่ซีฟู้ดท่ีเป็นเมนูพื้นเมือง ท่ีให้ชาวเลเค้าท าให้กิน เพราะว่าชาวเลเค้าจะเก่งในเรื่องของการหา

ปลาอยู่แล้ว แล้วก็มีการแสดงของเด็ก แล้วก็คนในชุมชนมาน าเสนอ อยากจะไปเสริมอาชีพให้ชาวบ้านในเรื่องของ

การนวด ส่วนในเรื่องตัวสินค้าที่น่ันวัตถุดิบมันมีน้อย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องน าเข้าวัตถุดิบจากที่อ่ืน ต้นทุนมันจะ

สูง  ” 

รายได้จากการจ้างงาน (คุณสมบัต/ิทักษะที่จ าเป็น)  

“  ก็เราก็เคยไปจัดอบรมในเรื่องของการให้บริการ จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ แล้วก็เราจะจัดอบรม

อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล หรือ  life guard ต่อไปอาจจะให้ชาวเลที่เค้ามีความถนัด ให้เป็น
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เจ้าหน้าที่ life guard ชายหาด โดยจะมีการจ่ายค่าตอบแทน เพราะว่ากลุ่มนี้เหมือนท่ีบอกไงว่าเค้าก็จะได้เป็นหูเป็น

ตาและช่วยเหลือ แก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวด้วย  ” 

 

4. มิติสังคมและวัฒนธรรม 

4.1 น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  น้ าประปาในพื้นที่ไม่มี ตอนนี้ใช้บ่อธรรมชาติ มันเป็นปัญหาที่หน้าแล้ง น้ าไม่มี ไม่พอใช้ บางคนเค้าไป

เอาน้ ามาจากเกาะอาดัง โดยส่วนท้องถิ่นที่ดูแลเรื่องนี้ คือ อบต.เกาะสาหร่าย เพราะว่าอันนี้มันภาระของท้องถิ่นไง

เรื่องการจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ” 

4.2 ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้าเพียงพอมีการจัดการ

อย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  ไฟฟ้า เค้าใช้จากโรงไฟฟ้ายูนิตละ 25 บาท ซึ่งทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ” 

4.3 การบริการเดินเรือมีการให้บริการเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ และมีการจัดการอย่างไร (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  เรื่องของการเดินเรือก็เพียงพอนะ เรือนี้พูดถึงเรือโดยสารจากท่าเรือจากปากบาราไปเกาะหลีเป๊ะ 

เพียงพอนะตอนนี้ มีทั้งแบบสปีดโบ๊ท และแบบเฟอร์รี่  ” 

4.4 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินให้กับคนในพ้ืนท่ีและ

นักท่องเที่ยวอย่างไร 

“ ในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยให้กับคนในพ้ืนที่ ตอนนี้มีสถานีต ารวจ สภอ.เกาะหลีเป๊ะ 

มีต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจน้ า แล้วก็เรื่องความปลอดภัยในการสัญจร ก็จะมีส านักงานเจ้าท่าจะดูแลในเรื่องนี้อย่างดี 

และเราไม่เคยเกิดเหตุที่เรือจม เรือแตก หรือนักท่องเที่ยวได้รับความเสียหายหรือเสียชีวิตหมู่จากการเดินทาง เมื่อ

เทียบกับโซนอันดามันแล้ว สตูลถือว่าเปอร์เซ็นน้อยมาก ตอนนี้มันจะมีกล้อง cctv ที่เกาะเยอะมาก และกลุ่ม

ผู้ประกอบการ เค้าจะมีกลุ่มไลน์ และจะมีกลุ่มชรบ.หมู่บ้าน คือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เค้าจะท างานกันเป็น

ทีม เช่น ถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวท่ีไปฟ้อง ที่ไปแจ้งความว่ามีของหาย เค้าก็จะมีการติดตาม สอบว่าหายที่ไหน แล้วเค้า

ก็แชร์กันไป ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิดเหต ุเพราะว่าทุกรสีอรต์ก็จะรูว้่าพนักงานของเค้ามีใครบ้าง ตรวจสอบได้ มีอ าเภอ

ส่วนหน้าก็จะมีเจ้าหน้าท่ีปกครองไปดู จึงท าให้ปัญหาเรื่องของการขโมย เรื่องของอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยมี เพราะว่าเรือ

ทุกล ามันจะรู้หมดว่า เรือเที่ยวนี้ของใครของใคร ถ้าใครแบบว่าก่อคดีอะไรแล้วก็กลับไปทางไหน มันจะตรวจสอบได้ 

เลยไม่ค่อยเกิดเหตุฆาตกรรมอะไรอย่างนี้ น้อยมาก ” 
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4.5 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการจัดการกับเสียงรบกวนท่ีเกิดจากสถานประกอบการ นักท่องเที่ยว 

และคนในพ้ืนท่ีอย่างไร 

“  เสียงรบกวนของนักท่องเที่ยวมันก็มีบ้าง อย่างเช่นสถานประกอบการที่เป็นผับ ก็จะเกิดการ

เปิดเพลง แต่เค้ามีการควบคุมว่าไม่ให้เกินเท่ียงคืน เพราะว่ามันมีกฎของหมู่บ้าน ถ้ามีการฝืนกฎจะมีต ารวจ ปกครอง 

เข้าไปตักเตือน แล้วก็ด าเนินการตามกฎหมาย  ” 

4.6 ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดมิของคนในพ้ืนท่ีเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างไร 

“  อันนี้ถ้าเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม ด้านประเพณีลอยเรือก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่วัฒนธรรม

อาจจะเปลี่ยนแปลงบ้าง เช่นเรื่องการแต่งกาย การกินอยู่ เพราะว่า เค้าก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

ค่าครองชีพสูงขึ้น เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อของกินก็ต้องน าไปจากฝั่งหมดเลย แต่ก่อนชาวบ้านนุ่วแต่ผ้าถุง 

กระโจมอก ใส่เสื้อก็เสื้อยืด แต่เดี๋ยวนี้เค้าจะแต่งกายแบบคนเมืองนะที่เคยไปเจอ ก็นุ่งกางเกง   ”  

4.7 แนวทางการส่งเสริมหรืออนุรกัษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพ้ืนท่ีท าอย่างไร 

“  ก็คือที่เราเข้าไปส่งเสริมก็ในเรื่องของ การละเล่นรองเง็ง แล้วก็วัฒนธรรมก็ลงไปส่งเสริม ใน

เรื่องของประเพณีลอยเรือ ก็ทุกปี เดือนหกกับเดือนสิบสองปีละสองครั้ง พฤษภาคม และพฤศจิกายน ปีละ 2 ครั้ง 

แต่ก่อนเราให้งบประมาณในการจัดงาน แต่เดี๋ยวนี้จะมีวัฒนธรรมกับอ าเภอ เพราะว่าเค้าจะจัดงานกัน 3 วัน มีการ

ไหว้โต๊ะคีรี มีการท าเรือไม่ระก าจ าลอง แล้วก็จะมีการท าอาหาร เหมือนกับเป็นการท าพิธีขอขมา แล้วก็สนุกสานรื่น

เริง ร้องเพลงกินเหล้า 3 วัน 3 คืน แล้ววันท่ี 3 จะปล่อยเรือลงทะเล  ” 

5. มิติสิ่งแวดล้อม 

5.1 ระบบการจัดการขยะในพ้ืนท่ีเกาะหลีเป๊ะมีการด าเนินการอย่างไร 

“  มีโรงไฟฟ้าเอกชนเป็นคนที่จัดเก็บแล้วแยกน ากลับขึ้นฝั่ง โดยจ้างเรือ แต่ก่อนรู้ว่าเค้าจะใช้

อาทิตย์ละวันนะที่ขนขยะผ่านหน้าโรงเรียน แล้วก็เอามาส่งที่ท่าเรือปากบาราหรือท่าเรืออ่าวนุ่นแล้วเอามาก าจัดที่

เทศบาลก าแพง ท่ีโรงจัดการขยะที่เทศบาลก าแพง” 

5.2 แนวทางการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเป็นไปได้ ท่านคิดว่าควรท า

อย่างไร 

“  จริงๆมันต้องมีการคัดแยกขยะก่อนท่ีจะลงไปในถังที่บริษัทเอกชนมาจัดเก็บ เพราะว่าการที่ไม่

แยกขยะ มันท าให้ขยะมันเสียหมด แต่ขยะที่เสียส่วนใหญ่มันจะมาจากพวกร้านอาหาร เป็นขยะเป็นน้ าบ้างใส่ถุงด า

วางๆๆ อีกอย่างนึงคือควรลดขยะจากต้นทาง ควรที่จะต้องท าความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวว่าพยายามอย่าเอาขยะลง

ไป แล้วก็เหมือยอย่างขวดแก้วเนี่ยเราก็ลด ตอนนี้ลดได้เยอะแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติก กับขวดที่เป็นอลูมิเนียม 
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เพราะว่าพวกนี้ถ้าเป็นขวดแก้วมันจะท าให้น้ าหนักในการขนส่งมันสูง แล้วมันก็เอาไปรีไซเคิลอะไรได้น้อย แต่ถ้าเป็น

พลาสติกมันบีบอัด พวกกระดาษมันบีบอัด แล้วก็ลดภาระในการขนส่ง เพราะปัญหาที่หลีเป๊ะ มันไม่ใช่ภาระแค่อย่าง

เดียว ที่จัดเก็บก็จ ากัด การขนส่งก็ล าบาก ถ้าลดอะไรที่กินพื้นที่และมีน้ าหนักได้มันก็จะสะดวก แต่ว่าเรื่องของขยะ

เสียที่เป็นขยะอินทรีย์  เรายังแก้ปัญหาไม่ได้ว่าเราจะแปรรูปไปเป็นปุ๋ย เค้าก็ท าอยู่นะ แต่ว่าท าได้ไม่เต็มที่ เพราะที่

โน่นก็คือพื้นที่ดินมันก็ไม่มี การเพาะปลูกมันก็ไม่มี   ” 

5.3 มีการปล่อยน้ าเสียลงทะเลหรอืไม่ (ถ้ามี) มาตรการการจัดการ/แก้ไข ท าอย่างไร 

“  พี่ไม่แน่ใจนะ แต่มันจะมีคูระบายน้ าธรรมชาติอยู่จุดนึง ที่มันมีคลองธรรมชาติอยู่ บางช่วงถ้า

เกิดว่าฝนตกมาเยอะ มันก็จะมีน้ าตรงนี้ที่มันไหล มันจะอยู่ใกล้ซีทัชกับอาร์กีล่า มันจะมีจุดนึงที่มันเป็นคลอง

ธรรมชาติอยู่ บางช่วงจะมี แต่ถ้ามันเป็นปกติแล้ว บางครั้งมันก็เคยมีข่าวนะว่าเค้าปล่อยน้ าเสียลง แต่ว่าคือถ้าส่ วน

ใหญ่ ถ้าไปเจอ มันก็จะมีการเข้าไปตัก เพราะว่าสมาชิกในกลุ่มเค้าจะมีการดูแล บางแห่งเค้าก็มีบ่อบ าบัดถ้าเป็น

โรงแรมขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กเค้าก็ไม่มี เพราะว่าแค่ที่เค้าก็ไม่มี

แล้ว เรื่องน้ าก็จะเป็นอีกปัญหานึงท่ีหาแนวทางที่แก้ไขที่ชัดเจนไม่ได้  ” 

5.4 ปัจจุบันมีกิจกรรมหรือโครงการใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“  มีโครงการจัดเก็บขยะที่มีกลุ่มของTrash hero ที่เค้าเก็บขยะทุกวันจันทร์ เป็นนักท่องเที่ยว

ต่างชาติกับกลุ่ม และคนในพ้ืนท่ีด้วย และก่อนเปิดฤดูกาลก็จะมีโครงการรักษเล รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีอบจ.เค้า

เอาคนลงไปเก็บขยะ เป็นช่วงพฤศจิกา เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทุกๆปี ปีละครั้ง ก็มีโครงการของมูลนิธิ 3R ก็ท าอยู่ เป็น

โครงการในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ  ” 

5.5 ท่านอยากให้มีกิจกรรมหรือโครงการหรือมาตรการใดเพิม่เติมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“  จริงๆแล้วเราต้องสร้างความตระหนักให้นักท่องเที่ยวว่า การลงไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทาง

ทะเล การจัดการขยะเป็นปัญหาส าคัญ ถ้าคุณทิ้งขยะไปแล้ว การจัดการเก็บกลับมายากกว่าบนบกมาก ทั้งในเรื่อง

ของการไปเก็บ การขนกลับ และการที่มันจะตกไปในทะเล แล้วมันจะสร้างปัญหาให้กับทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นสัตว์

ทะเล ไม่ว่าจะเป็นพวกปะการัง พวกอะไรอย่างนี้ เพราะว่าแต่ละปีมันมีการด าน้ าไปเก็บขยะจากท้องทะเลขึ้นมา 

ปีนึงได้เป็นสิบตันเลย ท้ังเป็นขยะ ถุงพลาสติก เป็นผ้า เป็นอวน เป็นทุกอย่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถุงด า พลาสติก ขวด แก้ว 

คือมันเป็นปัญหาที่มันเกิดจากการขาดความรับผิดชอบของคน สร้างความตระหนักให้นักท่องเที่ยว แล้วก็กลุ่ม

ผู้ประกอบการ กลุ่มของมัคคุเทศก์ต้องคอยตักเตือนหรือสออดส่องดูแล อย่าให้นักท่องเที่ยวทิ้ง คือเรื่องนี้เป็นเรื่อง

ส าคัญเลย แก้ปญัหาที่ต้นทาง อย่าน าลงไป แล้วปัญหาของขยะมันก็จะน้อยลง เพราะนักท่องเที่ยวแต่ละคนลงไปไม่รู้

เอาขยะติดตัวไปกี่กิโล” 



 351 

ตอนที่ 3 การด าเนินการ 

6.  หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน มีนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเปะ๊อะไรบ้าง 

“  นโยบายเราก็ต้องส่งเสริมทั้งในเรื่องขององค์ประกอบของเรื่องท่องเที่ยว มันจะมีตัวแหล่ง ตัวกิจกรรม ตัว

นักท่องเที่ยว ตัวกิจกรรม ตัวนักท่องเที่ยว ตอนนี้มันก้จะมีในเรื่องของตัวชุมชน แล้วก็เรื่องของความปลอดภัย ทุก

อย่างที่เป็นองค์ประกอบเรารับผิดชอบหมดเลย ก็ต้องท าทุกกิจกรรม ตัวแหล่งเราก็จะพยายามพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ให้ได้มาตรฐาน แล้วก็ตัวบุคลากรก็พยายามพัฒนาเค้าให้ได้มาตรฐานเหมือนกัน เพราะว่าเราจะเริ่มเข้าสู่ยุคที่

นักท่องเที่ยวต่างชาติ เริ่มมีมากขึ้น แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเราควรจ ากัดอยู่แค่น้ี ถ้าเราไม่พัฒนาให้ได้มาตรฐานในเรื่อง

ที่เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ต่อไปมันก็โทรม ขายไม่ได้ ฉะนั้น พัฒนาคนนี่ส าคัญ ท้ังเป็นตัวเจ้าของแหล่ง คนขาย

ของ มัคคุเทศก์ บริษัททัวร์ ต้องพัฒนาทั้งหมด เหมือนเราเพิ่งเกิดปัญหาบริษัททัวร์ที่หลอกลวงนักท่องเที่ยวมา แต่

มันไม่ได้เป็นบริษัททัวร์ในสตูลนะ เป็นบริษัททัวร์จากที่อ่ืนขายทัวร์มาแล้วก็ส่งนักท่องเที่ยวมา พอมาถึงนักท่องเที่ยว

ไม่มีห้อง ก็เป็นปัญหา  แต่ถามว่าคนท่ีเสียหาย ช่ือเสียงที่เสียหายออกไปก็คือหลีเป๊ะ ว่าซื้อทัวร์มาหลีเป๊ะแล้วโดนทิ้ง 

แต่บริษัทที่สตูลไม่มีแบบนี้นะ เราไม่ค่อยได้รับการร้องเรียนว่าบริษัทที่สตูลน่ะท า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่ อื่นขาย

มา  ” 

7.  หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน ต้องการสรา้งการรับรู้เกี่ยวกับเกาะหลีเปะ๊ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไร 

“  ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ป้ายสื่อความหมาย แต่ตอนนี้เราจะเน้น ตอนนี้ที่ก าลังจะท าเรื่องของการดูแลความ

ปลอดภัย โดยจะใช้ป้ายสื่อแบบ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู  ภาษไทยอะไรอย่างนี้ ต้องปฏิบัติตนอย่างไร 

ความปลอดภัยก็คือเราก็อบรมอาสาสมัคร เราก็ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบช่วยกันดูแล  ” 

8.  ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 

“  งบประมาณจากภาครัฐไมค่่อยพอ บุคลาก็น้อย บุคลากรที่ท างาน เหมือนส่วนข้าราชการ มีข้าราชการแค่ 

3 คนเอง แล้วก็อีกอย่างนึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีเค้าดูแลแหล่งท่องเที่ยวเค้าไม่ค่อยมีความรู้ เพราะเค้าไม่มี

คนท่ีมีความรูด้้านการท่องเที่ยว สว่นใหญ่ก็จะให้ส านักปลัดกไ็มรู่้ใครท า  ” 

9.  บุคลากร/พนักงานท าท างานเบื้องหน้าท่ีให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงและบุคคลากรที่ท างานเบื้องหลังในการ

ด าเนินการที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ มเีพียงพอหรอืไม่ (ถ้าไมเ่พียงพอมีการจัดการอย่างไร)และ

ท่านคิดว่าควรสนับสนุนหรือพัฒนาบุคลากร/พนักงานท่ีท างานในภาคการท่องเที่ยวในเรื่องอะไร และท าอย่างไร 

9.1 บุคลากรส่วนหน้า  

“  เพียงพอ   ” 
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ส่งเสริมหรือพัฒนา 

“  อย่างไกด์ เราก็อบรมในเรื่องของภาษา ถ้าเป็นไกด์ทางทะเล เราก็อบรมในเรื่องของการเป็น การ

พัฒนาศักยภาพทุกๆปี เราจะอบรมในเรื่องของสมรรถนะ การด าน้ า เรื่องของการรีอัพตัวเองอยู่เรื่อยๆ  แล้วก็ตอนนี้

จุดอ่อนของเราก็คือเรื่องของภาษา เพราะว่ามันเริ่มมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะขึ้น แต่ว่าบุคลากรของเรามันยังพูด

จีนไม่ได้ คือภาษาอังกฤษเค้าจะเริ่มพูดได้เยอะขึ้น แต่เราจะมีจุดอ่อนของภาษาจีน มลายูเนี่ยส่วนใหญ่ไกด์เค้าจะพูด

ได้ เพราะมาเลเซียเค้าเข้ามาบ่อย แล้วก็บางคนไกด์เค้าก็มีพื้นท่ีฐานท่ีจะพูดมลายูได้อยู่แล้ว  ” 

9.3 บุคลากรส่วนหลัง  

“ เพียงพอ ” 

9.4 ส่งเสริมหรือพัฒนา 

“  ผู้ประกอบการต้องเข้าใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ อย่าเอาแต่ผลประโยชน์ ก็ต้องมองความ

ยั่งยืนด้วย ไม่ใช่ว่ากอบโกยอย่างเดียว ตั้งราคาที่สูงเกิน การตัดราคากัน เหมือนพวกเรืออย่างน้ีชอบตัดราคา แข่งขัน

กันจนแบบตอนนี้ บางครั้งก็แย่งกันขาดทุน ความยั่งยืนเราต้องมองในสามมิติทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เค้าจะมอง

แต่เรื่องเศรษฐกิจ สังคมกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเค้าไม่ค่อยมอง แต่เราจะต้องให้เค้ามองเห็นว่าถ้าเค้ารักษาสภาพแวดล้อม

ไม่ดี ก็จะไม่มีคนมา แล้วก็ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ถ้ามันถูกท าลายไปแล้ว การฟื้นขึ้นมาก็ยาก มันก็ใช้เวลา ซึ่ง

มันไม่คุ้มกันเลยถ้าคุณจะกอบโกยผลประโยชน์ สิ่งที่คุณลงทุนไป 20 30 ล้านมันจะขายไม่ออก ก็เวลามีการประชุม

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มันมีคณะกรรมการที่จัดระเบียบการท่องเที่ยว คณะกรรมการชุดนั้นช่ือพัฒนาหรือจัด

ระเบียบการท่องเที่ยวทางทะเล กลุ่มนั้นจะมีตัวแทนของหอการค้า กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการ กลุ่มตัวแทนเรือ 

เจ้าหน้าที่อุทยาน ต ารวจ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมา ก็คุยกันถึงอย่างนี้ทุกเดือน แล้วเราก็จะมีการพัก

ทรัพยากร ก็คือจะปิดเกาะ ช่วง 16 พ.ค. ถึง 30ตุลามั้ง รู้สึกนะ อุทยานประกาศปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เพราะฉนั้นก็

คือนักท่องเที่ยวท่ีจะไปท่องเที่ยวช่วงหลังจากนี้ก็จะไปได้แค่หลีเป๊ะอย่างเดยีว เล่นน้ าชายหาด จะไม่มีสิทธ์ิที่จะนั่งเรือ

หางยาวไปเที่ยวตรงแหล่งต่างๆได้ แล้วก็ถ้าใครฝ่าฝืนก็จะถูกจับทัวร์ก็จะรู้ว่าก็จะไม่ขาย ” 

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วม 

10.  ในการส่งเสริม/การพัฒนา/การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว มีการด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน

ทั้ง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคธุรกจิ และภาคประชาชน) หรือไม่ (ถ้าไม่มี เพราะอะไร / ถ้ามีเป็นการด าเนินการรูปแบบใด 

เพื่อวัตถุประสงค์อะไร) 

“  มีทุกเดือนเลย ก็อย่างท่ีพี่บอกนั่นแหละ ก็จะเป็นการประชุมที่มีระเบียบวาระ มีประธาน มีคณะกรรมการ มี

ผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ เป็นประจ า เป็นการประชุมทุกเรื่องที่มันเป็นปัญหา ทุกเรื่องที่เป็นปัญหาที่จะต้องเข้าวาระ 
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ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี อย่างเนี่ย สมมติช่างนี้ เรื่องของที่ดินมีปัญหา เรื่องของน้ ามีปัญหา เรื่องของขยะมีปัญหา 

เรื่องของท่าเรือมีปัญหา เรื่องของโป๊ะมีปัญหา ก็เอาเข้าที่ประชุมหมด  ” 

 “  ท าโครงการ ลงไปด าเนินการ สรุปรายงาน ติดตาม  ” 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

11. สิ่งที่ภาคส่วนของท่านต้องการให้เกิดขึ้นมากท่ีสุดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคืออะไร 

“  ก็คือ คือจริงๆแบบว่านโยบายมันดี บางเรื่องมันมีนโยบาย มันไม่มีงบประมาณ แล้วมันไม่มีคนท่ีจะรับผิดชอบ

ด าเนินการ เหมือนบางหน่วยงาน อุทยาน เค้าก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของระเบียบ แต่ว่าพื้นที่ ที่ของเค้า คือตัวแหล่ง

ท่องเที่ยวมันอยู่ในพื้นที่อุทยาน แต่ว่าเค้าไม่สามารถท่ีจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ เพราะว่าโดยกฎหมายของอุทยาน

มันถูกควบคุม สมมติว่าเรามองว่าที่น่ีควรจะมีห้องน้ าที่ได้มาตรฐาน แต่มันเป็นพื้นที่ของอุทยานก็ไปท าไมได้ มันเป็น

ปัญหาที่บางอย่าง มันเป็นนโยบายที่มันขัดแย้งกัน ติดด้วยระเบียบ ติดด้วยกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ที่ต้องท า

ตามกรอบหรือภารกิจที่ถูกก าหนดกันขึ้นมา คนที่ก าหนดนโยบายควรที่จะบูรณาการ อาจจะต้องก าหนดเป็นพื้นที่

พิเศษเฉพาะขึ้นมาที่สามารถที่จะต้องตั้งกฎ แล้วก็เอากฎหมายที่ถูกก าหนดเฉพื้นที่นี้ แล้วก็สามารถที่จะเอา

งบประมาณมาใช้ในการพัฒนาในพื้นที่เฉพาะนั้นได้ ก็เหมือนแบบสมมติจัดเก็บอุทยานได้ตั้งเยอะ แต่ต้องส่งคืนเข้า

กรม และการที่จะเอามาใช้ตรงนี้ก็ได้แค่กี่เปอร์เซ็น เพราะว่ากรมอุทยานก็ต้องดูแลอุทยานทั้งประเทศ แต่เหมือนกับ 

ต ารวจท่องเที่ยวต้องไปดูแลที่เกาะ แต่ต ารวจท่องเที่ยวก็ไม่มีที่พักที่เกาะเลย เรือก็ไม่มีให้ เรืออุทยานก็มีน้อย เวลา

ต้องไปปราบปรามคนที่ขโมยปะการังก็ไม่รู้จะไปยังไง เหมือนพวกพ่ีเวลาลงไปท างานก็ต้องไป ค่าใช้จ่ายที่โน่นมันสูง 

ที่พักเราก็ไม่มี ก็ต้องไปช่วงที่ท าโครงการ   ” 

12. ภาคส่วนส่วนของท่านต้องการความร่วมมือจากฝ่ายใด ในเรื่องอะไร 

“  ผู้ประกอบการ เพราะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมอะไรอย่างนี้น้อย เพราะ

เค้ามองว่าเสียเวลา แล้วก็มองว่าถ้าส่งพนักงานของตนมาเข้ารับการอบรมแล้ว พอเก่งแล้วจะไปท่ีอื่นซะ เพระฉะนั้น

ก็คือ แต่จริงๆตัวของพนักงาน เค้าอยากจะมานะ แต่เหมือนกับว่า เค้าก็ต้องถูกควบคุมโดยเจ้าของไง จึงท าให้

บางครั้งมันก็เสียดายโอกาส แล้วอีกอย่างก็คือพนักงานส่วนใหญ่เค้าไม่ได้จบสาขาด้านท่องเที่ยวมาเลย แต่เค้าก็จะมี

เซอวิสมายอยู่แล้ว เรื่องของทักษะเค้าก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ แล้วก็พอเช่ียวชาญค่าตัวก็จะแพง แล้วคนที่เก่งก็จะอยู่ที่

ไหนได้ไม่ค่อยนาน ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง อัพตัวเองไปเรื่อยๆ ผู้ประกอบการบางคนไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องการ

เข้าประชุม คือประกอบการที่หลีเป๊ะส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ประกอบการที่เกิดจากคนมีเงิน แต่ไม่ใช่คนที่มีความรู้เรื่อง

ท่องเที่ยวไง คือช้ันอยากจะสร้างรีสอร์ท ช้ันก็สร้างจากจินตนาการของช้ันเลย ให้ช่างมาเขียนแบบ แล้วก็ท า แต่มัน

ไม่เหมือนกับโรงแรมระดับหรูๆที่อื่นท่ีเค้าจะต้องมีการจ้างที่ปรึกษา จ้างคนมาออกแบบ ในเรื่องของภูมิทัศน์ ในเรื่อง
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ของอาคาร ในเรื่องของโครงสร้าง ที่นี่ไม่ ช้ันมีที่แค่นี้ ช้ันอยากจะท ากี่ห้องก็ท าๆๆ มันก็เลยท าให้ลักษณะของตัวหลี

เป๊ะ มันเหมือนกับแออัด ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม  ” 

“  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสร้างร้ายได้เข้าประเทศเราได้ง่าย เพราะเรามีต้นทุนสูง แล้วก็คน
ไทยก็มีเซอร์วิสมายด์ในเรื่องของการให้บริการดี แต่การพัฒนาการท่องเที่ยวรัฐจะต้องให้ความส าคัญว่าคุณก็ต้องมี
การลงทุน คุณไปลงทุนกับอุตสาหกรรมอื่นเยอะแยะ แต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคนจะลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นมือของ
ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นโลจิสติก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่ง แต่ตัวแหล่งเรามีธรรมชาติอยู่แล้วแต่รัฐไม่ค่อย
ลงทุน มันจะต้องมีการควบคุม มันจะต้องมีการท าให้เป็นรูปธรรม อย่างเช่นบาหลีท าไม่เค้าท าได้ มันจะได้วินๆทุก
ฝ่าย ” 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3  
 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์   2 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.45 น. สถานที่  ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัดสตลู 

อาชีพ/ต าแหน่ง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพเิศษ                                                 

หน้าท่ี/ความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว    หัวหน้ากลุ่มงานยุทศาสตร์และแผนงาน   ระยะเวลาที่เข้า

มามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวที่เกาะหลีเป๊ะ      16 ปี         ง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยภาพรวม 

1. สถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจบุัน 

1.1 แนวโน้มจ านวนและประเภทของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะเป็นอย่างไร  

“  ตามสถิติแล้วจ านวนนักท่องเที่ยวที่ เดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะมีจ านวนเพิ่มขึ้น และกลุ่ม

นักท่องเที่ยวมีความเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีน ส่วน

นักท่องเที่ยวท่ีเป็นคนไทยก็นิยมมาท่องเที่ยวท่ีเกาะหลีเป๊ะเพิ่มมากข้ึนเพิ่มขึ้น   ” 

1.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีขายนักท่องเที่ยวมีอะไรบา้ง 

 “  เป็นกิจกรรมที่เน้น Sea Sand Sun คือ น้ าทะเลใส หาดทรายสวย โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็น

กิจกรรมด าน้ า  ” 

1.3 กิจกรรมทีส่่งเสริมการท่องเที่ยวมอีะไรบ้าง (การจดังานต่างๆ เช่น งานดนตรี งานเทศกาล งาน

ประเพณี เป็นต้น) 

 “  การจัดงานท่ีผ่านมาเป็นงานจดังานดนตรี ซึ่งจดัขึ้นเป็นบางปี โดยจะจัดในปีท่ีมเีศรษฐกิจตกต่ า

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวท่ีเกาะหลีเปะ๊   ” 

2. ในมุมมองของท่านคนในพ้ืนท่ีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอยา่งไร 

“  ผู้ประกอบการและคนนอกพื้นที่ที่เข้าไปท างานที่นั้นให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวดี ส่วนชาวเลเขาไม่

อยากให้มีนักท่องเที่ยว แต่ไม่มีทางเลือก เพราะชาวเลได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ท าให้การหาปลาซึ่งเป็น

อาชีพดั้งเดิมมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นล าบาก จากท่ีเคยหาปลาได้ กลับหายากขึ้น เพราะการเดินเรือและกิจกรรมทาง

น้ าที่มีมากขึ้นไปรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา ชาวเลจึงปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม จากที่ท างานจับปลาก็

เปลี่ยนไปท างานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยใช้เรือหางยาวรับส่งนักท่องเที่ยวแทน   ” 
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ตอนที่ 2 การจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยว 

3. มิติเศรษฐกิจ 

3.1 เศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างไร 

 “  ใน 3 ปีที่ผ่านมา แพคเกจราคาของที่พักลดลง จาก 5,400 บาท 3 วัน 2 คืน เหลือ 3,500 

บาท เพราะผู้ประกอบการเยอะขึ้น มีการแข่งขันทางการตลาด จึงก าไรของผู้ประกอบการแต่ละรายลดลง เพราะมี

ส่วนแบ่งทางก าไรมากข้ึน มีการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้น ส่วนด้านค่าครองชีพลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปีท่ีผ่านมา เมื่อก่อนโรตีแผ่นละ 70-80 บาท แต่ปัจจุบันนี้เหลือแผ่นละ 40 บาท หรือข้าวผัด

เมื่อ 5 ปีท่ีแล้วมีราคา 120 บาท ตอนนี้เหลือราคาจานละ 80 บาท เนื่องจากราคาของวัตถุดิบลดลง ราคาข้าวสารก็

ลดลงเช่นกัน เป็นเพราะการขนส่งเพิ่มขึ้น มีการขนส่งสินค้าไปครั้งละมากๆ อีกท้ังตอนนี้มีเซเว่น 2 แห่งบนเกาะหลี

เป๊ะ จึงท าให้คนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น  ” 

3.2 แนวทางใดบ้างที่สามารถส่งเสริมให้คนในพ้ืนท่ีมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

“  ชาวเลได้รับการช่วยเหลือจากสมาคมเรือโดยสารบริการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวหัวละ 50 บาท เป็น

ค่าบริการเรือหางยาว ปัจจุบันนีม้ชุีมชนท่องเที่ยวโดยที่ชาวบ้านบรหิารจัดการตัวเอง เขาสามารถที่จะจัดการ

นักท่องเที่ยว มีโอมสเตย์ และมีกลุม่เรือหางยาวท่ีมาอยู่กับกลุ่มนี้ และมีการเดินทางขึ้นฝั่งเพื่อท่ีจะมาเข้ากับกลุ่ม

สกว.และกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอ่ืนๆ เพื่อที่จะเอาความไปรูไ้ปขายจัดการการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ซึ่งกฎหมายพรบ.

ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคเุทศก์ก็รองรับ กฎหมายให้สิทธิ์ชุมชนท างานได้ด้วยตัวเอง เรียกว่า ไกด์ชุมชน  ” 

 

4. มิติสังคมและวัฒนธรรม 

4.1 น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร)  

“  น้ าส าหรับอุปโภคนั้นมไีม่เพียงพอ ส่วนน้ าส าหรับบริโภคคนในพ้ืนท่ีซื้อจากภายนอก น้ าที่ใช้อุปโภคนั้น

เป็นน้ าท่ีสูบจากใตด้ิน และมีไม่ค่อยเพียงพอต่อความต้องการและในอนาคตอาจจะเกิดการขาดแคลนน้ า จะท าให้น้ า

มีราคาแพงมากขึ้นถ้าไม่เร่งด าเนินการหรือจดัการในเรื่องน้ า แนวทางช่วยเหลือเรื่องน้ าจะใช้วิธีการสรา้งท่อประปา

จากเกาะอาดังในการล าเลียงน้ ามายังเกาะหลีเป๊ะ ” 

4.2 ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้าเพียงพอมีการจัดการ

อย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“ไฟฟ้านั้นมีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และทุกครัวเรือยมีไฟฟ้าใช้โดยมีบริษัทผลิตไฟฟ้าเข้า

มาด าเนินการและให้บริการ โดยจัดเก็บค่าไฟหน่วยละ 40 บาท (โดยประมาณแต่ไม่แน่ใจว่าราคาลดลงแล้วหรือยัง) 

” 
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4.3 การบริการเดินเรือมีการให้บริการเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่และมีการจัดการอย่างไร (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  การบริการด้านการเดินเรือนั้นมีเพียงพอต่อความต้องการ สามารถรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวในช่วง

High season ได้ และมีความหลากหลายซึ่งมีผู้ประกอบการมากกว่า 5 รายที่ให้บริการเรือเยอะกว่าคนแล้วตอนนี้ 

ความหลากหลายของเรือมีเยอะ ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุการเดินทางไม่ค่อยมี  ” 

4.4 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินให้กับคนในพ้ืนที่และ

นักท่องเที่ยวอย่างไร 

“  มีการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว คนที่เข้าอบรมมีทั้งมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่

อุทยาน เจ้าท่า ต ารวจน้ า ต ารวจเกาะ สภ.หลีเป๊ะ ต ารวจท่องเที่ยว อภปร.ของอ าเภอเมือง และมี CCTV ติดตั้งตาม

จุดต่างๆบนเกาะ  ” 

4.5 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการจัดการกับเสียงรบกวนท่ีเกิดจากสถานประกอบการ นักท่องเที่ยว 

และคนในพ้ืนท่ีอย่างไร 

“  ไม่มีเรื่องเสียงรบกวน กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องด าน้ า นักท่องเที่ยวเที่ยวในตอนกลางวัน และไม่มี

เรื่องร้องเรียนด้านเสียงรบกวนอาจเป็นเพราะคนที่เดินทางมาเที่ยวและคนในพื้นที่เข้าใจว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว คน

เหล่านี้จึงรับได้ในเรื่องของเสียง  ” 

4.6 ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดมิของคนในพ้ืนท่ีเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างไร 

“   ชาวเลเปลี่ยนจากการประกอบอาชีพประมงเป็นการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สามารถ

สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่ง การแต่งกายก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน จากมีการนุ่งผ้าถุงเปลี่ยนเป็นนุ่ง

กางเกง ส่วนในเรื่องพิธีกรรม มีการลอยเรือเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีศิลปะการแสดงพื้นบ้าน คือ รองเง็งและ

ดนตรี ซึ่งมีการถ่ายทอดจากรุ่นไปสู่รุ่น เพราะมีการพาณิชย์เปลี่ยนจากประมงเป็นท่องเที่ยว จากพูดภาษาอังกฤษไม่

เป็น เป็นพูภาษาอังกฤษเปลี่ยน จากนุ่งผ้าถุงเปลี่ยนเป็นนุ่งกางเกง พิธีกรรมก็มีลายเรืออย่างเดียว มีรองเง็ง มีการ

ถ่ายทอดกันอยู่จากรุ่นไปสู่รุ่น และชุมชนท่องเที่ยวหยิบเอาพวกนี้มาขาย พวกรองเง็งและดนตรี มีการถ่ายทอดจาก

รุ่นไปสู่รุ่น เพราะว่ามีพาณิชย์เข้ามากระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรม    ”  

4.7 แนวทางการส่งเสริมหรืออนุรกัษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพ้ืนท่ีท าอย่างไร 

“  มีการจัดการสอนรองเง็งที่โรงเรียนบ้านเกาะอาดังและอนุรักษ์ประเพณีลอยเรือซึ่งเป็นพิธีกรรมไหว้

บรรพบุรุษ  ” 
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5. มิติสิ่งแวดล้อม 

5.1 ระบบการจัดการขยะในพ้ืนท่ีเกาะหลีเป๊ะมีการด าเนินการอย่างไร 

“  มีบริษัทเอกชนของบริษัทไฟฟ้าท าหน้าจัดการขยะ ซึ่งได้รับค่าจ้างจากอบต.เกาะสาหร่าย โดย

ด าเนินการเก็บขยะทั้งเกาะและเอาขยะไปขาย นอกจากนี้ขยะบางส่วนมีการรีไซเคิล มีผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง

รวบรวมเงินเพื่อน ามาดูแลกลุ่ม Trash Hero ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครเก็บขยะตามเกาะต่างๆ ขยะที่ไม่สามารถนารี

ไซเคิลได้จะถูกส่งมาก าจัดที่เทศบาลก าแพง นอกจากนี้มีมูลนิธิ 3R สอนเรื่องการรีไซเคิลขยะ การคัดแยกขยะให้กับ

คนในพ้ืนท่ีและผู้ประกอบการ และน าถังขยะไปบริการตามจุดต่างๆ ” 

5.2 แนวทางการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเป็นไปได้ ท่านคิดว่าควรท าอยา่งไร 

“  ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ ให้มีการแยกขยะก่อนท้ิง มีวินัยในการทิ้งขยะ ควรที่จะ

รับผิดชอบขยะของตัวเอง จึงจะไม่เป็นภาระแก่อบต.เกาะสาหร่ายและมูลนิธิ 3R ควรมีการรณรงค์ทุกคนทั้ง

นักท่องเที่ยวและคนในพ้ืนท่ีในเรื่องนี้  ” 

5.3 มีการปล่อยน้ าเสียลงทะเลหรอืไม่ (ถ้ามี) มาตรการการจัดการ/แก้ไข ท าอย่างไร 

“  สถานประกอบการยังมีการปลอ่ยของเสียลงทะเลตามทางน้ าไหล ซึ่งเป็นของเสียที่บ าบัดไม่หมด 

ประมาณ 6 แห่ง การจัดการปัญหานี้เป็นหน้าท่ีของอบต.เกาะสาหรา่ยและอ าเภอเมืองที่จะต้องไปแก้ไขผังเมือง และ

เอาจริงกับมาตรการไม่ทิ้งน้ าเสีย และต้องเข้มงวดในเรื่องการสร้างอาคารต้องตรวจดูให้ได้มาตรฐาน ว่ามีบ่อดักไขมัน

ทุกโรงแรมหรือไมต่้องตรวจให้หมดทุกท่ี  ” 

5.4 ปัจจุบันมีกิจกรรมหรือโครงการใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“  ไม่มี จะมีกรมอุทยานที่ดูแลอยู่  ” 

กิจกรรมรักษ์เลป่าฟ้าสตูล อบจ.และเครือข่ายท่องเที่ยวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

5.5 ท่านอยากให้มีกิจกรรมหรือโครงการหรือมาตรการใดเพิม่เตมิที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

“  ถ้าเป็นไปได้ ทุกโรงแรมต้องมี life guard ของตัวเอง ที่จะต้องคอยเตือนแขกของตัวเอง ท่ีกระท าการ

ละเมิดส่วนใหญ่จะเป็นที่พัก ใช้ระบบเสียงเตือน  และควรเพิ่มจ านวนบุคลากรของอุทยานในการดูแลและใช้

มาตรการจับและปรับผู้ที่ละเมิดกฎ ” 
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ตอนที่ 3 การด าเนินการ 

6. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน มีนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะอะไรบ้าง 

“  ภาครัฐเข้าไปด าเนินการด้านการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะโดยตรงได้ค่อนข้างยาก  สิ่ งที่สามารถท าได้คือ

เรื่องของความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวท่ีได้รับความเดือดร้อน การเยียวยานักท่องเที่ยว เรามี

หน้าที่แค่ให้การสนับสนุน แต่คนที่ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยตรงคือเจ้าพนักงาน ส่วนการสนับสนุนที่

สามารถท าได้ คือ การอบรมให้ความรู้ และมีโครงการพัฒนามัคคุเทศก์ในรูปแบบต่างๆ   ” 

7. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน ต้องการสรา้งการรับรู้เกี่ยวกับเกาะหลีเปะ๊ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไร 

“  ในการสร้างการรับรู้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคิดว่าไม่จ าเป็น สิ่งที่จ าเป็นและอยากให้เกิดขึ้นคือควรจ ากัด

ปริมาณนักท่องเที่ยว แต่ถ้าหากมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวก็ไม่เกิดการกระจายรายได้  ” 

8.  ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 

“  ที่ตั้งเกาะหลีเปะ๊เป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังเกาะไดห้ลายทางจึงเป็นปัญหาและอปุสรรค

ในการประชาสมัพันธ์และการดูแล ข้อจ ากัดเรื่องหนึ่ง คือ เจ้าหน้าด้านการท่องเที่ยวมีจ านวน้อยและภาระงานและ

หน้าท่ีมีมาก อีกทั้งปัญหาเรื่องพื้นที่บนเกาะหลเีป๊ะ เนื่องจากพ้ืนท่ีเกาะหหลเีป๊ะเป็นพื้นที่ของอุทยาน ซึ่งเป็นพื้นที่

อนุรักษ์ การที่จะก่อสร้างโรงก าจดัขยะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไมส่ามารถท าได้   ” 

9. บุคลากร/พนักงานท าท างานเบือ้งหน้าท่ีให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงและบุคคลากรที่ท างานเบื้องหลังในการ

ด าเนินการที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ มเีพียงพอหรอืไม่ (ถ้าไมเ่พียงพอมีการจัดการอย่างไร)และ

ท่านคิดว่าควรสนับสนุนหรือพัฒนาบุคลากร/พนักงานท่ีท างานในภาคการท่องเที่ยวในเรื่องอะไร และท าอย่างไร 

9.1 บุคลากรส่วนหน้า  

“  มีน้อย   ” 

ส่งเสริมหรือพัฒนา 

“  เรื่องภาษา เจ้าหน้าที่หลายคนจากหลายหน่วยงานท่ีอยู่ท่าเรือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ และภาษาจีน

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีความส าคัญเนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะเพิ่มมากขึ้น  

นอกจากน้ียังมีทักษะในเรื่องของการให้การบริการ เช่น การพูดจาไพเราะ ยิ้ม มารยาท มีความตื่นตัว กระตือรือร้นที่

จะรับนักท่องเที่ยวยังเป็นเรื่องที่ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้กับบุคลากรส่วนน้ี  ” 

9.2 บุคลากรส่วนหลัง  

“ มีคนน้อย แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนจากหลายหน่วยงานไดร้่วมแรงร่วมใจผลักดันโครงการต่างๆตามวสิัยทศัน์

ของจังหวัดสตูลในการเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ” 
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 ส่งเสรมิหรือพัฒนา 

“  ภาครัฐมีหน้าที่ท าตามกฎหมาย มีนโยบายที่ดี เอกชนต้องด าเนินธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบ ประชาชนต้อง

เป็นเจ้าบ้านที่ดี 3 อย่างนี้ต้องอยู่ด้วยกัน ตอนนี้ภาครัฐมีคนน้อย ไม่รู้กฎหมาย ยังขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

สามส่วนน้ีต้องรับรู้ว่านโยบายตอนนี้ ถ้าอยากมีรายได้จากการท่องเที่ยว อยากให้มีการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน ประชาชนมี

งานท ามากข้ึน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน เอกชนก็สามารถด ารอยู่ได้ โดยที่ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน และมี

การกระจายรายได้ไปทุกภาคส่วน ราชการต้องมีความรู้ มีทักษะทั้งทางด้านภาษาและทักษะในการท างานให้มากข้ึน 

ต้องรับรู้ว่านโยบายที่ดีท าอย่างไร น านโยบายไปสู่การปฏิบัติท าอย่างไร แล้วผลกระทบท่ีจะได้รับจากการด าเนินการ

ของนโยบานเป็นอย่างไร ต้องสามารถคาดได้ว่าอีก 10 ปี จะเกิดอะไรขึ้น ต้องมีวิสัยทัศน์ เมื่อเกิดปัญหาจะต้องแก้ไข

อย่างไร และสิ่งที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบในการท างานท้ังระบบ    ” 

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วม 

10. ในการส่งเสรมิ/การพัฒนา/การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว มีการด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน

ทั้ง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคธุรกจิ และภาคประชาชน) หรือไม่ (ถ้าไม่มี เพราะอะไร / ถ้ามีเป็นการด าเนินการรูปแบบใด 

เพื่อวัตถุประสงค์อะไร) 

“   การจัดประชุมเป็นการจัดแบบพอเป็นพิธี ภาระส่วนใหญ่ตกเป็นของราชการที่ต้องคิดว่าจะพัฒนาอย่างไร 

มีการจัดประชุมบ่อย และมีเยอะเกินไป แต่ละเวทีการประชุมก็ไม่เอาจริง ยังจัดการอะไรไม่ได้ ยังเป็นการจัดการ

แบบ Top Down อยู่ ยังไม่เป็น Bottom up ที่ส าคัญการจัดเก็บภาษีนั้นน้อยเกินไป และถูกแบ่งไปในส่วนที่

ฟุ่มเฟือยโดยไร้ประโยชน์ การใช้ภาษีไม่เกิดประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน (ภาพรวมของประเทศ) แต่ถ้าหาก

เป็นที่สตูล มีงบประมาณเยอะ แต่การใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนานั้นยั งไม่ตรงจุด และการไม่สามรถน า

งบประมาณมาด าเนินเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะได้ครบทุกด้าน  เนื่องจากติดในเรื่องกฎหมาย และ

การพัฒนานั้นยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ” 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

11. สิ่งที่ภาคส่วนของท่านต้องการให้เกิดขึ้นมากท่ีสุดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคืออะไร 

“  เรื่องการไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว ในเรื่องของราคาการขายทั้งที่พักและการเดินทาง ตลอดจนโปรแกรมการ

ท่องเที่ยวต่างๆ การตั้งราคาต้องเป็นธรรมทั้งต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ อยากให้ผู้ประกอบการช่วยกันท าให้

เกาะหลีเป๊ะน่าอยู่ ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ช่วยเป็นหูเป็นตา ช่วยกัน

ดูแลเพื่อในส่วนรวม   ” 
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12. ภาคส่วนส่วนของท่านต้องการความร่วมมือจากฝ่ายใด ในเรื่องอะไร 

“  ต้องการความร่วมมือจากผู้ประกอบการในเรื่องกล่าวก่อนหน้านี้  ” 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 4 
 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์   5 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. สถานที่  บันดาหยารีสอร์ท            อาชีพ/ต าแหน่ง               

เลขาธิการชมรมผู้ประกอบการเกาะหลีเปะ๊                                หน้าท่ี/ความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเท่ียว    ประสานกับคนนอกชมรม ท่ีเข้ามาเกาะหลีเป๊ะ ในการท ากิจกรรมใดๆที่เกาะหลีเป๊ะ     อยู่ในพ้ืนท่ี 12 

ปี 

ระยะเวลาที่เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวที่เกาะหลีเป๊ะ      11 ปี         ง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยภาพรวม 

1. สถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจบุัน 

1.1 แนวโน้มจ านวนและประเภทของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะเป็นอย่างไร 

“ จ านวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี มีการเปลี่ยนหน้าจากชาวยุโรปเป็นจีนมากขึ้น และไทย

มากขึ้น ในอดีตที่ผ่านมาเกาะหลีเป๊ะ 90% เป็นยุโรป แต่ปัจจุบัน คละเคล้าใกล้ในอัตราใกล้เคียงกัน ฝรั่ง ไทย จีน 

พอๆกัน จีนส่วนใหญ่เป็นจีนมาเลเซีย แต่จีนแผ่นดินใหญ่ก็เริ่มมีมามากข้ึนเรื่อยๆ  ” 

1.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีขายนักท่องเที่ยวมีอะไรบา้ง 

 “  โดยมากแล้วท่ีนี่จะเน้นด าน้ าดปูะการัง เพราะว่าเกาะหลีเปะ๊เป็นเกาะเล็กเน้นเป็นการพักอาศัย แต่

เกาะจะไปท่องเที่ยวจริงๆจะเป็นเกาะใหญ่ๆที่อยูร่อบๆเกาะหลเีป๊ะ เช่น เกาะอาดัง เกาะราวี อื่นๆที่มเีสรมิตามที่พัก

และโรงแรมโดยทั่วไป มีพายคายคั มีตกปลา และพาดูแพลงตอนค่ าๆ แต่หลักๆเลยคือการด าน้ าดูปะการัง  ” 

1.3 กิจกรรมทีส่่งเสริมการท่องเที่ยวมอีะไรบ้าง (การจดังานต่างๆ เช่น งานดนตรี งานเทศกาล งาน

ประเพณี เป็นต้น)  

“  จัดเป็นกิจลักษณะหรือว่าจัดเป็นประจ าทุกปีไม่มี จะมีการจัดเป็นเคสๆ เป็นคราวๆไป เช่น นั่ง

ประชุมปีนี้จะท าอะไรดี ซึ่งบางปีก็ไม่ได้ท า แต่มีประเพณีเกี่ยวพันโดยไม่ได้ตั้งใจให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวมา

ตั้งแต่แรกเลยคือ ประเพณีลอยเรือของชาวบ้าน พอมีประเพณีลอยเรือก็มีนักท่องเที่ยวมันเห็นเข้า จึงเข้ามาร่วมสนุก

ด้วย มันก็เลยเป็นกึ่งๆแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น ถือว่ายังไม่ชัดเจนว่าเป็นการตั้งใจมาท าเพื่อส่งเสริม แต่เป็ นประเพณี

ของเค้าเดิมอยู่แล้ว แต่พอนักท่องเที่ยวมาเห็นเข้าก็สนใจ และเข้าไปร่วมสนุกด้วย มีการจัด 2 ครั้งต่อปี การจัดจะมี

ก าหนดชัดเจน โดยมีการจัดงาน 3 วันต่อครั้ง วันแรกจะเป็นการไหว้บรรพบุรุษ คือ โต๊ะคีรี โต๊ะคีรีจะตล้ายเป็นเทพ

เจ้าของคนเหล่านี้ จริงๆก็คือหัวหน้าเผ่าในอดีตเป็น 100 ปีแล้ว นับถือกัน ก็ต้องไปไหวโต๊ะคีรีก่อน ไปขอขมาลาโทษ 

ขอพร คล้ายๆคนจีนไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ วันท่ีสองเข้าจะไปตัดไม้ระก ามาต่อเรือ เมื่อต่อเรือเสร็จเขาจะมีพิธีกรรม

ของเขา มีการเต้นร า มีการร้องเพลง มีการขอพร ไส่ของต่างๆเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีลอยออกไปกับเรือ คล้ายๆลอยกระทง

ของไทย วันที่สามมีขบวนแห่ ไปลอยเรือ ทั้งสามวันมีการดื่มกินอย่างเต็มที่ ซึ่งงานดื่มกินตรงนี้จะเพี้ยนไปจาก

เมื่อก่อน เพราะเมื่อก่อนมีแต่ชาวบ้านท้องถิ่น ก็ไม่มีอะไรดื่มกินปกติของเขา แต่ตอนหลังคนเมืองเห็นว่าสนุกก็เข้าไป
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ร่วมด้วย เลยกลายเป็นว่าคนในเกาะหลีเป๊ะเกือบจะทั้งหมดต้องไปร่วมกิจกรรมนี้โดยเฉพาะวันแรกที่ไปไหวโต๊ะคีรี 

ไปไหว้ขอพรโต๊ะคีรี ในตอนนี้พวกเขาก็ยังจัดประเพณีเหมือนเดิมอยู่ แต่สิ่งที่ต่างคือ จากที่เป็นเพลงร ามะนาง่ายๆ 

เป็นเพลงที่ตีกลองเปล่าๆง่ายๆ มีการเปลี่ยนไปเป็นเพลงสากล เป็นเพลงแบบสมัยใหม่ มีการเปิดเพลงเสียงดัง เต้นร า

กันสนุกสนาน อันนี้จะแตกต่างจากสมัยก่อน เพราสมัยก่อนเขามีแค่ดนตรีพื้นบ้านเท่านั้นเอง แต่ปัจจุบันเทคโนโลยี

มันเปลี่ยนไป ร ามะนาก็ยังมีอยู่แต่ว่าคนส่วนมากที่มาดจูะไม่ค่อยให้คุณค่ากับร ามะนา พูดง่ายๆ เด็กรุ่นใหม่ ชาวเกาะ

รุ่นใหม่จะชอบเสียงดนตรีสมัยใหม่ แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบร ามะนา เพียงแต่ว่าเขาให้ความส าคัญน้อยลง 

คนตีร ามะนาจะมีแต่คนรุ่นเก่าๆ ซึ่งถามว่าอนาคตข้างหน้าจะหายไปหรือไม่ ถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ ผมก็เช่ือว่าอาจจะ

หายไป เพราะว่าคนรุ่นเก่าก็แก่ลงไปทุกวัน แต่เค้าก็มีการพยายามฝึกปั้นเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมา เพียงแต่ว่าเด็กสมัยใหม่ให้

ความสนใจกับดนตรีสมัยใหม่มากกว่า ในประเพณีมีตัวนางร าเป็นคนรุ่นเก่าที่เป็นนางร าจริงๆ นางร ารองเง็งกับคนตี

ร ามะนาจะแต่งตัวย้อนยุค แต่ว่าคนท่ีไปร่วมงานปกติก็แต่งตัวปกติ การแต่งตัวบนเกาะหลีเป๊ะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ผมมาอยู่ที่นี่คนท่ีนี่ก็แต่งตัวเป็นสากลแล้ว คือคนบนเกาะสัมผัสคนภายนอกร่วม 30-40ปีแล้ว เพียงแต่ว่ามันดังจริงๆ 

คนมามากจริงๆเริ่มประมาณปี 47 แต่ก่อนหน้านี้คือก็มีคนมาเที่ยวแต่มันมาล าบาก สมัยก่อนเรือการเดินทางก็เป็น

เรือประมงขนาดใหญ่ๆ วันหนึ่งใช้เวลาวิ่งร่วม 6-7 ช่ัวโมง กว่าจะมาถึงเกาะ คนก็เลยมากันน้อย แต่ปัจจุบันมาง่าย

เรือว่ิงวันละ 4 เที่ยว มาสะดวกคนก็มามากขึ้น    ” 

2. ในมุมมองของท่านคนในพ้ืนท่ีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอยา่งไร 

“  ดีนะ ผมว่าดีมากเลย ท้ังสามฝ่ายให้การต้อนรับดีมาก ทุกฝ่ายเข้าใจ เห็นความส าคัญของการท่องเที่ยว 

ให้ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างดี เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะเล็ก แต่คนอยู่มาก แต่ปัญหาคดีต่างๆมีไม่เยอะ 

ผมเชื่อว่าเกาะต่างๆทั่วโลกเรื่องคดีอาชญากรรมมันมีอยู่แล้ว แต่หลีเป๊ะเท่าประสบการณ์ที่ผมสัมผัสมา มีแต่น้อย

มาก และเป็นเคสที่คุยกันได้ ตกลง ต่อรอง เจรจากันได้ แต่เคสหนักๆไม่เคยเจอ มีเป็นเคสเช่น ลักเล็ก ขโมยน้อย 

อาชญากรรมถึงขั้นเสียชีวิตไม่เคยเห็น  ” 

ตอนที่ 2 การจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเท่ียว 

3. มิติเศรษฐกิจ 

3.1 เศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างไร 

 “  ดี ปีนี้ถ้าเทียบกับปีก่อนจะตกลงมานิดหน่อยตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงมกราคม เพราะว่า

จ านวนนักท่องเที่ยวช่วงเปิดซีซั่นสามเดือนแรกไม่ค่อยดี อาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลา

ของฝรั่ง แต่ปีนี้ฝรั่งมาน้อย เริ่มฟื้นตัวช่วงกุมภาพันธ์ ไทย จีน เริ่มเข้ามาเที่ยวมากข้ึนเรื่อยๆ ตลาดของหลีเป๊ะมันถูก

แชร์ มันถูกแบ่งระหว่างจากฝรั่งแท้ๆ 100% กลายมาเป็นไทย จีน  ค่าครองชีพถือว่าสูง ค่าครองชีพสูงข้ึน แต่ไม่ค่อย

รู้สึกกัน เกาะหลีเป๊ะเหมือนเกาะไกลๆทั่วไป คือ มันแพงมานานแล้ว แต่จะแพงขึ้นอีก 5 -10 บาท ก็ไม่รู้สึก เช่น 10 

ปีท่ีแล้วผมมาก๋วยเตี๋ยวชามละ 50 ปัจจุบันนี้ก็ 50 แต่ปริมาณน้อยลง แต่เงินท่ีจ่ายออกไปก็ราคาเหมือนเดิม เพียงแต่

ว่าคนขายปรับลดปริมาณลงมาบ้าง เรื่องความรู้สึกที่จ่ายไม่รู้สึกต่างเท่าไหร่ โดยรวมแล้วหลีเป๊ะมันมีหลากหลาย
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โดยเฉพาะปีนี้ ผู้ประกอบการรายย่อยๆ ผู้ประกอบการมีความหลากหลายมากขึ้นที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยๆมา

จากบนฝั่งเพราะว่าบนฝั่งท ามาหากินไม่ดี ย้ายลงมาอยู่หลีเป๊ะก็เยอะ มาเปิดแผงลอย เปิดหาบเร่ เพิ่มเติมก็หลายเจ้า 

ปริมาณถ้าเทียบกับผู้ประกอบการปกติก็ไม่เยอะ แต่มันไม่เคยมีไง เช่น รถพ่วงขายบะหมี่ รถพ่วงขายหมูปิ้ง ซึ่ง

เมื่อก่อนหลีเป๊ะไม่เคยมีเลย แต่เมื่อปีหรือสองปีที่ผ่านมามีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปีแรกมีประมาณ 10 ราย ปีที่ผ่านมามี

เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเท่าตัว  พูดง่ายๆหลีเป๊ะเป้นที่ท ามาหากินดีกว่าบนฝั่ง คนถึงได้ดิ้น

รนกลับมาตั้งหลักหากินบนเกาะหลีเป๊ะ   ” 

3.2 แนวทางใดบ้างทีส่ามารถส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

“  ชาวบ้านเกาะหลีเป๊ะไม่เคยอดเลยนะ เพราะดั้งเดิมอาชีพของพกเขา คือ การท าประมงเวลาปกติเค้า

ออกไปหาปลา แต่พอเข้ามาช่วงหน้าไฮซีซั่นพวกเขาผันตัวเองมาเป็นกัปตันเรือ พานักท่องเที่ยว เที่ยวด าน้ าดูปะการัง 

รับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างเรือใหม่เข้าฝั่ง เป็นเรือเมล์ ซึ่งรายได้ต่อวันถือว่าไม่น้อย เช่น พานักท่องเที่ยวไปด าน้ า 

ราคาต่อรองแบบสุดๆ วันนึงเค้าก็ได้แล้วพันห้า หนึ่งวันได้แล้วพันห้า แล้วถ้าเค้าขยันมากพอกลับมาเค้ายังสามารถไป

หาอย่างอื่นท าได้อีกเยอะแยะ ชาวบ้านเกาะหลีเป๊ะก็เลยไม่อด แค่เค้าบริหารเงินไม่เป็น แต่ถ้าเค้าเก็บเงินได้ผมคิดว่า

เดือนหนึ่งพวกเขามีรายได้เกือบแสน เค้าก็เลยไม่อด พอไม่อดก็เลยไม่รู้ว่าจะส่งเสริมอะไรเค้า แต่เคยมีมาส่งเสริม ฝึก

อาชีพ เค้าก็ไม่สนใจ เพราะว่าเค้าไม่อด และทุกคนมีอาชีพหมด เด็กพอเรียนจบม.3 ถ้าไม่เรียนต่อบนฝั่ง เพราะ

โรงเรียนที่น่ีมีแค่ม.3 เด็กก็ออกเรือ เด็กก็เลยรู้สึกว่าเงินหาง่าย เพราะนักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่   ” 

4. มิติสังคมและวัฒนธรรม 

4.1 น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  น้ าบริโภคส่วนมากเป็นน้ าบรรจุขวดมากจากฝั่งหมายถึงในโรงแรมก่อนนะ ส่วนน้ าอุปโภค คือน้ าใต้ดิน

ทั้งหมด ใช้น้ าซับผิวดิน คือ ขุดปล้องบ่อลงไป ถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ๆน้ าซับใต้ดินลักษณะแบบนี้จะไม่พอใช้ ก็เจาะ

บาดาล หลีเป๊ะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ าขาด เพราะฝนตกชุก พอเข้าหน้าฝน หลีเป๊ะฝนไม่เคยขาดเลย มันก็เลยยังไม่

รู้สึกเดือนร้อนกันเท่าไหร่ จะเริ่มรู้สึกขาดน้ าในช่วงมีนา เมษา ท่ีมันยังแล้งอยู่ ก็มีการไปหยิบยืมร้านหรือบ้านที่มีน้ า

ซับเยอะๆ บางคนมีหัวการค้าหน่อยก็ขาย ขายเป็นคิวบ์  คิวบ์ละกี่บาทก็ว่ากันไป ในช่วงที่ฝนตกหนักเกิดน้ าท่วม 

เนื่องจากมีการสร้างที่พักที่อยู่อาศัยทับล าน้ า ล ารางน้ าอยู่เยอะ ในบางพื้นที่เป้นที่ราบลุ่ม ที่ต่ า จะมีจุดที่ท่วมอยู่

ประมาณแค่ 2 จุดหลักๆ เรียกว่าชุมชนหลังโรงเรียน กับชุมชนอุเส็น เป็นจุดรับน้ า ตอนนี้ล ารางน้ าท่ีมีปัญหาทางฝั่งอุ

เส็นคลี่คลายแล้วเพราะว่าเจ้าของที่ดินท่ีทับล ารางเค้าเปิดเส้นทางให้แล้ว คือฝังท่องระบายน้ าเพิ่มเติมให้น้ าสามารถ

ระบายลงสู่ทะเลได้ แต่ฝั่งของชุมชนโรงเรียนนั้นยังไม่จบเพราะว่า เจ้าของที่ดินยังไม่ยินยอม ภาครัฐส่วนที่เกี่ยวข้อง 

คือ อบต. เข้ามาขุดลอกร่องน้ าเดิมที่ตื้นเขินจากเศษวัชพืช เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่น้ าที่จะออกสู่ทะเลยัง

ออกไม่ได้ เพราะว่าจุดสุดท้ายที่น้ าจะออกไปสู่ทะเลที่ทับล าราง เจ้าของที่เขาไม่ยินยอมให้เข้าไปขุด ยังมีการเจรจา

ต่อรองกันอยู่ อาจเป็นเพราะส่วนหน่ึงเค้าไม่อยากให้ระบายน้ าหรือน้ าผ่านท่ีเค้าไปลงทะเลหน้ารีสอร์ทเค้าก็เป็นไปได้ 
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แต่ตรงนั้นมันเป็นล ารางสาธารณะ คุณจะมาถมได้ยังไงล่ะ ถูกมั้ยครับ ถ้าใครที่มาถมที่ล ารางสาธารณะได้ ทุกท่ีมันก็

เป็นปัญหาหมด แต่ถ้าบางที่เค้าจะถม เค้าก็จะฝังท่อระบายน้ าไว้  ” 

4.2 ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้าเพียงพอมีการจัดการ

อย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  ไฟฟ้าที่น่ีเป็นไฟฟ้าเอกชน มีเจ้าเดียว ส่วนรีสอร์ทขนาดใหญ่จะปั่นไฟใช้เอง  ” 

4.3 การบริการเดินเรือมีการให้บริการเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่และมีการจั ดการอย่างไร (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  ดีในระดับหนึ่ง เต็ม 10 ให้ 7 คะแนน ท่ีหลีเป๊ะมีอุบัติทางเรือน้อยมาก เพราะว่าสิบปีที่ผ่านมา มีปัญหา 

อุบัติเหตุทางเรือแค่ 2-3 ครั้งเท่านั้นเอง และไม่ได้หนักหนาด้วย เป็นเรื่องรั่ว ไม่ใช่เรือชนกัน เพราะที่นี่เป็นเกาะที่

ห่างฝั่งเยอะ ต่างจากพีพี ภูเก็ต ใกล้ฝั่ง เดินทางไม่กี่นาทีก็ถึงฝั่งแล้ว เพราะฉะนั้นภูเก็ตกับพีพีจะเกิดอุบัติทางน้ ามาก

เพราะเค้าประมาท คิดว่าแค่ระยะทางสั้นๆ ใช้เวลาแค่ 20 นาทีก็ถึง ฝ่าคลื่นไปก็ไม่มีปัญหา แต่หลีเป๊ะไม่ได้ เดินทาง

ใช้เวลาช่ัวโมงครึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจเรื่องลม เรือจะไม่ออกจากฝั่ง ปกติเรือวิ่งวันละ 4 เที่ยว แต่ถ้าชวงพีค

มากๆจะเพิ่มหลายรอบ เช่น มาส่งแล้วแทนที่จะจอดก็ไม่จอดไปต่อเลย ไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้าง แต่อาจจะใช้เวลาทั้ง

วันในการระบายนักท่องเที่ยวจากท่าเรือมาท่ีนี่ แต่ก็ไม่เคยปล่อยให้ใครตกค้างท่ีท่าเรือ ไม่เคยมี  ” 

4.4 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินให้กับคนในพ้ืนท่ีและ

นักท่องเที่ยวอย่างไร 

“ หน่วยงานของรัฐมีสถานีต ารวจ ชรบ.ของอ าเภอ มีการเดินตตรวจตราทุกวัน บนเกาะมี cctv มีกล้อง 2 

ชุด ชุดหนึ่งอยู่ที่โรงพัก อีกชุดหนึ่งอยู่ที่อ าเภอ ถ้าถามว่ากล้องมีพอมั้ย คงยังเพราะว่าตอนนี้มีติดอยู่ตามจุดสุ่มเสี่ยง

แต่ว่ายังไม่ทั่วทั้งเกาะ บางจุดที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสุ่มเสี่ยงมากนักก็ไม่ติด เพราะงบประมาณมีจ ากัด มาครั้งแรก 40 ตัว 

มาครั้งหลังประมาณ 45 ตัว  มีต ารวจท่องเที่ยวกับต ารวจเมืองจะเดินในเวลาใกล้เคียงกัน ที่เหลือจะมีพวกเรา

สอดส่องเอาเองบ้านใครบ้านมัน แต่หลักๆใช้วิธีการเป็นหูเป็นตา บอกข่าวกัน ซึ่งในเกาะหลีเป๊ะจะมีกลุ่มไลน์ เป็น

กลุ่มไลน์สมาคมผู้ประกอบการเกาะหลีเป๊ะ มีสมาชิกประมาณ 300-400 คน ก็จะเป็นหูเป็นตาให้กัน ของหายก็ตาม

หากันมาให้ได้  ช่วยประสานงานช่วยเหลือกัน เพราะในกลุ่มนี้มีคนทั้งเกาะที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ช้าราชการที่

เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ อย่างเคสล่าสุด นักท่องเที่ยวฝรั่งเอาเรือออกไปตกปลา แล้วเครื่องยนต์

เสียและไม่มีใครรู้ มารู้อีกที คือ ไปนานผิดปกติ ในกลุ่มไลน์ก็ช่วยกันตามหา พาเรือออกไปตามจนเจอ ช่วยกลับเข้า

มาได้ นี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง และมีอีกหน่วยคือทหารเรือเป็นหน่วยเรด้าจ านวน  50 นาย ที่นี่มีหน่วยราชการ

เกือบจะครบทั้งหมด มีหมอ ไม่ใช่หมอแท้ๆนะ เป็นสาธารณสุข คลินิกเอกชนก็เพิ่งจะมี มีครู มีโรงเรียน มีโรงพัก มี

ต ารวจ มีทหาร มีอ าเภอ คือมีครบเกือบจะทั้งหมดเหมือนที่บนฝั่งมีแล้ว ” 
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4.5 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการจัดการกับเสียงรบกวนท่ีเกิดจากสถานประกอบการ นักท่องเที่ยว 

และคนในพ้ืนท่ีอย่างไร 

“  มีการประชุมผ่านชมรมอยู่แล้วว่ากฎกติกามีอะไรควรท า ไม่ควรท า ถ้ามีการแหกกฎจะมีการเรียกคุย

เรียกเจรจาต่อรอง เพราะที่นี่อยู่ด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่ค่อยจะใช้กฎหมายมาเป็นตัวก ากับ เพราะถ้าเอา

กฎหมายมาเป็นตัวก ากับมันจะส่งผลกระทบในวงกว้าง ถ้าคุยหลายครั้งไม่รู้เรื่องจะให้ภาครัฐมาจัดการ ใช้กฎของ

สังคมก่อน  ” 

4.6 ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดมิของคนในพ้ืนท่ีเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างไร 

“  เหมือนเด  ม   ”  

4.7 แนวทางการส่งเสริมหรืออนุรกัษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพ้ืนท่ีท าอย่างไร 

“  ทางจังหวัดสนับสนุนโรงการลอยเรือ ร ารองเง็ง ตีกลองร ามะนา วัฒนธรรมจังหวัดสตูลให้ทุนมา มีครู

แสงโสมเป็นชาวบ้านพื้นถิ่นที่นี่แต่ไปศึกษาต่อจบครูรับหน้าที่ฝึกอบรมเด็กรุ่นใหม่ในการเรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณีของชาวบ้าน การเรียกการแสดงครั้งหนึ่งประมาณ 3000-4000 บาท แล้วแต่การตกลงกัน เขาจะมาร าให้ดู

ประมาณครึ่งช่ัวโมง    ” 

5. มิติสิ่งแวดล้อม 

5.1 ระบบการจัดการขยะในพ้ืนท่ีเกาะหลีเป๊ะมีการด าเนินการอย่างไร 

“  เมื่อก่อนสมัยก่อนคือตัวใครตัวมัน แต่พอมาปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ก็เกิดกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่ง 

กลุ่มนี้เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ท่านเกษียณไปแล้วร่วมกับพรรคพวกท่านประมาณ 2-3 คน เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการ

เก็บขยะ ขนขยะขึ้นฝั่ง โดยใช้เงินบริจาคจากคนบนเกาะ ใครมีมากก็ให้มากใครมีน้อยก็ให้น้อย พอเป็นเงินบริจาคมัน

การันตีไม่ได้ว่าจะได้งบประมาณเท่าไหร่ ท าเท่าที่เงินมี เงินหมดก็คือเลิก มันก็เกิดขยะสะสมทุกปี เพราะมันขนไม่

หมด เงินหมดซะก่อน จนกระทั่งปี 53 สมเด็จพระเทพฯท่านเสด็จมาหลีเป๊ะ มาเปิดโรงเรียน เพราะว่ามีการสร้าง

อาคารใหม่ของโรงเรียน ท่านก็ทอดพระเนตรเห็นขยะตกค้างบนเกาะหลีเป๊ะมาก ท่านก็เลยมีพระราชด าริว่า ให้ทุก

คนที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไข ก็มีการประชุมวางแผนหลายปี หลายเรื่อง หางบประมาณ หาคนมาจัดการเรื่องขยะให้

ลงตัว จนกระทั่งมีโครงการในสมเด็จพระเทพฯโดยมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิ 3R ลงพื้นที่ท าโครงการในการ

แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้ประกอบการบนเกาะ ท ามา 3 ปีแล้ว การใช้เงินบริจาคก็เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการใช้

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงจากอบต. อบต.ก็จัดซื้อจัดจ้างคนขนขยะ โดยใช้ระบบการเก็บภาษีมาแปลงเป็นงบตาม

หลักทั่วไป ซึ่งในอดีตอบต.ไม่เคยเข้ามาดูแลเลย แต่มาตอนหลังโอเคแล้วหลังจากที่สมเด็จพระเทพฯท่านให้ด าริไว้ 
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ตอนนี้ไม่มีขยะสะสมอยู่บนเกาะเลย เพราะขนขึ้นฝั่งตลอด คัดแยกขยะ ในส่วนที่ใช้งานไม่ได้แล้วพาขึ้นฝั่ง การ

จัดการขยะบนเกาะหลีเป๊ะมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาจัดการ  ” 

5.2 แนวทางการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเป็นไปได้ ท่านคิดว่าควรท าอยา่งไร 

“  ถ้าพูดถึงคนที่ปฏิบัติงาน ผมเช่ือว่าเขาท าได้ดีมากๆแล้ว สิ่งที่จะต้องท าเพิ่มเติม คือ เรื่องการปลูก

จิตส านึกทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และชาวบ้าน ที่เขาไม่ได้ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมก็มีเยอะ ท าอย่างไร

ให้คนเหล่านี้หันมามองปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญ ยกตัวอย่างเช่น เรามีการจัดวางถังขยะแยกประเภท 

ตามจุดต่างๆทั่วเกาะ ประมาณ 10 จุด ท าเพื่อฝึกให้คนแยกขยะ แต่ก็มีคนที่มักง่ายที่ไม่แยกขยะ ก็ยังมีอยู่ใส่ขยะปน

กันเละเทะก็ยังมี ท าอย่างไรให้คนเหล่านี้เห็นความส าคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะท าต่อ ให้คนเห็นความส าคัญของการคดั

แยกขยะ เพราะมันเป็นต้นทางที่ดูแลได้ง่าย ผมให้ความมส าคัญกับเรื่องจิตส านึกมากๆ เพราะก าลังคนท่ีท ากับคนที่

ทิ้งต่างกันเยอะ  ” 

5.3 มีการปล่อยน้ าเสียลงทะเลหรอืไม่ (ถ้ามี) มาตรการการจัดการ/แก้ไข ท าอย่างไร 

“  ผมไม่เคยเห็น  ” 

5.4 ปัจจุบันมีกิจกรรมหรือโครงการใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“  มีจิตอาสาสองกลุ่ม กลุ่มนึงเก็บขยะในทะเล ตามเกาะแก่งต่างๆ คือ กลุ่ม Trash Hero เป็นคนไทย

ร่วมกับฝรั่ง นักท่องเที่ยว ออกสัปดาห์ละครั้งทุกวันจันทร์ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มท่านประธานเก็บขยะบนเกาะหลีเป๊ะ 

และมีการรณรงค์โดยกลุ่ม Reef guardian ท าการรณรงค์ทุกปี ทุกร้านที่เป็นสปอนเซอร์ เค้าจะมาประกาศ 

ประชาสัมพันธ์ตามรีสอร์ท กลุ่มผู้ประกอบการก็ให้เงินสนับสนุนกลุ่มนี้ ในการท ากิจกรรม ในดูแลธรรมชาติ และใน

ส่วนรีสอร์ทของผมเองท ากิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ มาเที่ยวหลีเป๊ะ เที่ยวด าน้ า แล้วก็ไปเก็บขยะด้วย เมื่อ

สองปีที่แล้วปลูกปะการัง โดยมีนักวิชาการทางทะเลเป็นพี่เลี้ยงร่วมกับกลุ่ม Reef guardian ในการพานักท่องเที่ยว

ที่มาซื้อเพคเกจของผมไปปลูกปะการังหน้าโรงเรียน และปะการังก็โตแล้วด้วย   ” 

5.5 ท่านอยากให้มีกิจกรรมหรือโครงการหรือมาตรการใดเพิม่เตมิที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม“  ผมอยากให้มีนะ แต่ตัวผมเองจะบังคับใครให้ท าตามคงไม่ได้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีกิจกรรมที่มีความ

สนุกก่ึงสาระ มันไม่ท าให้เกิดความน่าเบื่อจนเกินไป คือถ้ามาเป็นCSR อย่างเดียวผมเชื่อว่าไม่มีใครมา คือต้องมาสนุก

ก่อนแล้วเอาสาระแทรกเข้าไป เช่น ตั้งใจมาด าน้ า แต่ด าน้ าเสร็จแลว้คุณท าอะไรต่อ คณุไปปลูกปะการัง คุณไปเก็บ

ขยะ คุณไปเดินรณรงค์ปลูกจติส านึกให้นักท่องเที่ยวเห็น อะไรประมาณนี้ ซึ่งลักษณะการท่องเที่ยวท่ีสนุกก่ึงสาระ 

มันค่อนข้างเห็นภาพชัดว่ามผีลตอบรับที่มีคนมา มคีนซื้อเพคเกจในราคาที่จับต้องได้แล้วก็มาร่วมสนุกพร้อมกับปลูก

จิตส านึก พร้อมกับท าจิตอาสาไปในตัว  ” 
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ตอนที่ 3 การด าเนินการ 

6. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน มีนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะอะไรบ้าง 

“  หลักๆคือท าอย่างไรให้เกาะหลีเป๊ะมันสวยและเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ไม่โทรมไปกว่านี้ ท ายังไงให้มันอยู่ได้

ยาวๆ ท ายังไงให้รุ่นลูกรุ่นหลานที่มาเที่ยวแล้วยังสวยเหมือนเดิม แล้วทุกๆโครงการบนเกาะหลีเป๊ะที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมทั้งหมด พวกผมก็จะสนับสนุนในรูปของงบประมาณ เช่น กลุ่ม Trash Hero ต้องการพานักท่องเที่ยวไป

เก็บขยะในทะเล ก็จะมีพวกผมนี่แหละ บางคนให้เป็นเรือ บางคนให้เป็นอาหาร อย่างของผมจะให้เป็นอาหาร ทุก

ครั้งที่Trash Hero ออกภาคสนามจะมาทานข้าวกลางวันที่ผม หลายรีสอร์ทเขาก็สนับสนุนให้เรือ หรือค่าเรือล าละ 

2000 ก็ออกให้ทุกอาทิตย์ รีสอร์ทนี้ล าหนึ่ง รีสอร์ทนั้นล าหนึ่ง แล้วแต่ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหน ตาม

ออเดอร์ที่Trash Hero แจ้งมา ส่วน Reef Guardian ก็เหมือนกัน กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ท า ทางรีสอร์ทบนเกาะ

หลีเป๊ะก็จะสนับสนุน แต่ว่าตัวเลขแต่ละรีสอร์ทก็ให้ไม่เท่ากัน ใครมีมากก็ให้มาก ใครมีน้อยก็ให้น้อย นี่คือการมีส่วน

ร่วมทางเดียวง่ายๆ เพราะพวกผมไม่มีเวลาไปท าเอง จะช่วยสนับสนุนในรูปของงบประมาณ ให้คนที่เขามีเวลาไปท า 

เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้มีโครงการอย่างน้ีต่อเนื่อง ผมก็ต้องสนับสนุนในรูปแบบของงบประมาณ    ” 

7. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน ต้องการสรา้งการรับรู้เกี่ยวกับเกาะหลีเปะ๊ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไร 

“  จริงๆหลีเป๊ะมันดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยตัวของมันเอง การตลาดของเกาะหลีเป๊ะท าน้อยมาก แทบจะไม่ได้

ท าอะไรกันเลย เพราะมันเป็น Destination ที่ใครๆก็ตั้งเป้าที่จะมาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น Marketing ของเกาะหลี

เป๊ะก็จะอยู่ที่ตัวของมันเอง Marketing มันดีอยู่แล้ว ท าอย่างไรให้มันดีตลอดไป ก็คืออย่าให้มันเสีย ก็ย้อนกลับไปที่

พูดมา ถ้าธรรมชาติมันสวยเหมอืนเดิม การตลาดมนัก็ขายได้ด้วยตวัของมันเอง  เพราะหลีเป๊ะขายธรรมชาติ ใครที่มา

แล้วต้องการเรื่องแสงสีแบบในเมือง มาหลีเป๊ะก็จะไม่ตอบโจทย์ เช่น อยากจะ Full moon แบบพะงัน อย่างเสม็ด 

สมุย ที่นี่ไม่มี Motor Sport ที่นี่ไม่มี เจ็ทสกี ร่มบิน กิจกรรมที่ใช้เครื่องจักร ไม่เอา น่ีก็เป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

เพราะไม่อยากให้มีมลภาวะทางเสียง และถ้ามีกิจกรรมแบบนี้ตอนช่วงน้ าลงมันมีโอกาสที่จะไปท าลายปะการังสูง ” 

8.  ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 

“  มี เมื่อคนต้องการมาเที่ยวมาก เราไม่รู้จะบลอคนักท่องเที่ยวยังไง ใครก็อยากมา พอใครๆก็อยากมา ทุก

หน่วยธุรกิจก็ต้องท า เพราะมันเป็นเงิน เป็นรายได้เข้าองค์กร ลักษณะของเกาะหลีเป๊ะเป็นเหมือนกับเกาะแก่ง

ทั่วๆไปในประเทศไทย คือ มือใครยาวสาวได้สาวเอา ไม่มีการก าหนดระบบระเบียบที่ชัดเจน เทียบประเทศเพื่อน

บ้านง่ายๆ มาเลเซีย มาเลเซียสถานท่ีท่องเที่ยวเขาสูเ้ราไม่ได้เลย แต่เขามีวิธีการคิดที่ต่างตรงที่ภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง 

บริหารจัดการในเรื่องนโยบายค่อนข้างชัดเจน ชัดเจนกว่าของเราเยอะ เช่น เกาะลังกาวี เขาก าหนดเลยว่า ต้องเป็น

พื้นที่สีเขียว 70% มีกฎหมายด้วยนะและแบ่งZoning ชัดเจนมาก ตรงนี้จะช่วยได้เยอะ หรืออย่างเกาะสิปาดัน ด าน้ า

ปะการังสวย ซึ่งของเราก็สวยไม่แพ้เขา แต่เขาจ ากัดโควตานักท่องเที่ยว ท าให้การดูแลทรัพยากรธรรรมชาติของเขา
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ง่ายขึ้น แต่เรื่องสิ่งที่มาเลเซียเขาคิด แต่เราไม่ได้คิด ในเชิงนโยบาย เราปล่อยปะละเลยจนมันมาไกลแล้ว โครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจมันมาไกล กลับตัวยาก จะให้หันไปท าแบบในมาเลเซีย ผมเช่ือว่ากระทบในวงกว้างมาก ในเรื่องของ

โซนนิ่งมาเลเซียเขาคุมตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีการสร้าง ที่นี่มันสร้างไปแล้ว มันสร้างน าไปแล้ว ไม่ใช้เฉพาะหลีเป๊ะนะ 

ทั้งประเทศ ภาครัฐจะเดินตามหลังปัญหา คือมาหลังจากปัญหามันเกิดแล้ว และก็เกิดไปนานแล้วด้วย จึงไม่สามารถ

ท าให้กลับมาง่ายๆได้ ต้องจัดการรื้อทิ้งทั้งหมด ซึ่งในทางปฏิบัติจริงมันท าไม่ได้แล้ว ทีนี้ก็มีค าถามว่าจะท าอย่างไร 

สมาคมก็จะนั่งคุยเสมอว่าอยู่ร่วมกับมันให้ได้ แต่มันต้องไม่แย่ไปกว่านี้ ภาครัฐเมื่อเข้า ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป 

ส่วนของใหม่ต้องขีดเส้นใหม่ว่า จากนี้ต่อไปจะท าอะไร เช่น ถ้าโรงแรมคุณเก่าคุณจะต้องรื้อท าใหม่ คุณต้องใช้วัสดุ

ธรรมชาตินะ ตึกแบบซีเมนต์ไม่เอา หรือสร้างให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม เช่น จะสร้าง สร้างอะไรได้บ้าง อะไรห้าม

สร้าง ท ายังไงสิ่งที่จะสร้างหมายถึงรื้อเก่าจะสร้างใหม่ ท ายังไงให้เข้ากับธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งตอนนี้ภาครัฐก าลัง

ออกเป็นระเบียบอยู่ น่าจะประกาศใช้ภายในเวลาอีกไม่นานนี้   หน่วยงานภาครัฐท่ีว่า คือ อบต. และอบต.ขึ้นตรงกับ

จังหวัด แต่ถ้าติดขัดปัญหาใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องรายงานจังหวัด จังหวัดก็จะได้ด าเนินการต่อ อันที่จริงหลีเป๊ะมันโตมา

ได้ในระดับประเทศ ปัญหานะมันไม่ใช่ในระดับจังหวัดแล้ว เพราะในส่วนกลางก็รับรู้ปัญหาเกาะหลีเป๊ะไปมากแล้ว 

แต่เครื่องไม่เครื่องมือในการลงมาท ามันก็ต้องใช้จังหวัดอยู่ดี เพียงแต่ว่าภาครัฐส่วนกลางอาจจะเข้ามามีบทบาทมาก

ขึ้น ในการเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือดูแล   ” 

9. บุคลากร/พนักงานท าท างานเบือ้งหน้าท่ีให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงและบุคคลากรที่ท างานเบื้องหลังในการ

ด าเนินการที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ มเีพียงพอหรอืไม่ (ถ้าไมเ่พียงพอมีการจัดการอย่างไร)และ

ท่านคิดว่าควรสนับสนุนหรือพัฒนาบุคลากร/พนักงานท่ีท างานในภาคการท่องเที่ยวในเรื่องอะไร และท าอย่างไร 

9.1 ส่วนหน้า 

“  ไม่เพียงพอ  ” 

9.2 ส่งเสริมหรือพัฒนา  

“  ที่ผมว่ามันจะต้องปรับ ต้องเพิ่มทักษะ คือ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ดีกว่านี้ 

เพราะทุกวันนี้พอแรงงานมันขาด แต่เราหาเด็กท่ีมีความรู้ความสามารถมากๆไม่ได้ เราก็ต้องเอามาไว้ก่อน ความเก่ง

ก็ไม่เท่ากัน ท าให้การดูแลนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน ตรงนี้จะเป็นปัญหา เพราะถ้าแค่เริ่มต้นสนทนาแล้วฟังไม่รู้เรื่อง 

มันก็ท างานอื่นต่อยากแล้ว แต่ว่าทุกๆโรงแรมและทุกๆรีสอร์ทมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง ในเมื่อเด็กเรายังอ่อนเราก็

ต้องท าให้เค้าเก่งขึ้นมา ถ้าสอนเองได้ก็สอน ถ้าสอนเองไม่ได้ก็จ้างคนมาสอน แล้วจะมีส่วนที่ภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง 

คือวิทยาลัยชุมชน ลงมาสอนทักษะพูดภาษาอังกฤษ หลายครั้งแล้วเหมือนกัน เพียงแต่ว่าเด็กมันเปลี่ยนหน้า ก็เลยไม่

ต่อเนื่อง เช่น สอนปีนี้ไป คนนี้ดันลาออก พอเปิดโครงการใหม่มันก็เป็นคนใหม่มาเรียน ไม่ต่อเนื่อง แต่นั่นคือเป็น

งบประมาณที่ภาครัฐจัดมา ถ้ามีงบน้อยก็ไม่มีโครงการก็ไม่ได้จัด แต่ส่วนของผมเอง ผมจะมีเด็กเก่งๆอยู่ชุดหนึ่งเอาไว้

สอนเด็กใหม่ มีการเทรนนิ่งก่อยชนเปิดซีซั่นประมาณ 1 เดือน สอนกันแบบตัวต่อตัว และสอนกันเป็นกลุ่ม และใช้

ประสบการณ์ตรงในการเจอลูกค้า ถ้าเด็กไม่ลาออกก็จะเกิดการพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นตามล าดั บ แต่ในส่วนของ
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ปัญหาของแรงงานในภาคธุรกิจโรงแรมมันเป็นปัญหาใหญ่ เพราะบุคลากรขาด โรงแรมเกิดขึ้นมาเยอะ แต่เด็กท่ีจะ

ท าหน้าที่ตรงนี้ผลิตขึ้นมาไม่ทัน ก็จะทีพนักงานหมุนเวียนเยอะ ลาออกจากแห่งหนึ่ง ไปอยู่ที่อ่ืน เพราะฉะนั้นต้องฝึก

ทักษะเพิ่มเติม  หลักๆคือ ภาษาอังกฤษ มลายู และจีน ต้องมีservice mind ต้องรู้หลักวิชาว่าจะมีการดูแล

นักท่องเที่ยวอย่างไร เรื่องความรู้กับด้านภาษา ในส่วนของพนักงานส่วนหลังไม่ได้มีปัญหาอะไร มีเพียงพอ” 

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วม 

10. ในการส่งเสรมิ/การพัฒนา/การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว มีการด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน

ทั้ง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคธุรกจิ และภาคประชาชน) หรือไม่ (ถ้าไม่มี เพราะอะไร / ถ้ามีเป็นการด าเนินการรูปแบบใด 

เพื่อวัตถุประสงค์อะไร) 

“  ที่ประชุมบ่อยๆที่ชมรมเราจัดประชุม เราจะเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาประชุมกับเราทุกครั้งที่มี

การประชุมชนในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตัวเราเองก็เป็นภาคประชาชนอยู่แล้วคือเราสวมหมวกสองใบ 

มีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนชาวบ้านมาร่วมประชุมอยู่แล้ว คือมันแฝงอยู่ ไม่ได้แบ่งออกชัดเจนเป็นสามฝ่าย ภาคเอกชน

จะมีรูปแบบของชาวบ้านที่เป็นภาคธุรกิจแฝงอยู่ด้วย ภาครัฐก็คือผู้ใหญ่บ้านก็คือภาครัฐด้วย ก็จะเป็นภาคประชาชน

แฝงอยู่ในภาครัฐ โดยปกติเราจะมีการจัดประชุมเดือนละครั้ง แต่ถ้าช่วงเวลาที่ไม่มีเหตุอะไร ที่ด าเนินธุรกิจได้โดย

ราบรื่น ก็จะไม่เรียกประชุม เพราะว่าต่างคนต่างท างาน จะเรียกกันมีสองเคสในการเรียก คือ เรียกประชุมเพื่อ

ต้องการช้ีแจ้งเรื่องส าคัญกับมีปัญหาในทุกมิติ เป็นการประชุมกึ่งทางการ เหมือนพูดจามากกว่า คุยกันระดมสมอง 

ภาครัฐจะเข้ามาแก้ปัญหาในกรณีที่ทางสังคมใช้ไม่ได้ผล  ” 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

11. สิ่งที่ภาคส่วนของท่านต้องการให้เกิดขึ้นมากท่ีสุดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคืออะไร 

“  ความร่วมมือ ผมยังให้ความส าคัญกับเรื่องนี้อยู่ เพราะทุกวันนี้ภาพใหญ่เลยความร่วมมือมันยังไม่เกิด มันคือ

ใครท าก็ท าอยู่อย่างนั้น  แต่ไม่ได้โทษใคร คือ ชาวบ้านบางทีเค้าก็ไม่ค่อยมีความรู้ ภาครัฐบางทีงบประมาณมันจ ากัด 

ก าลังคนน้อย ถ้าไม่มีเรื่องจ าเป็นที่แก้ไขเร่งด่วนจริง การแก้ไขปัญหาก็จะด าเนินไปอย่างช้าๆ ไม่เห็นภาพชัด อาจจะ

ช้าหน่อยแต่ท าได้ ซึ่งก็จะย้อนกลับไปเรื่องจิตส านึก เพราะถ้ามีจิตส านึก อะไรๆก็จะง่ายขึ้ น แต่ส่วนอื่นๆที่ท าอยู่

ตอนนี้ถือว่าเดินมาถูกทิศทางและถูกต้องแล้ว เหมาะสมกับบริบทเกาะหลีเป๊ะแล้ว เช่น ผังเมืองมาช้า จะไปทุบทิ้งได้

อย่างไร ทีนี้ก็ต้องนับหนึ่งใหม่ว่าของใหม่จะท าอย่างไร อันนี้ผมเห้นด้วย เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุด เป็นการแก้ไข

ปัญหาแบบละมุนละม่อม ท าให้ภาคเศรษฐกิจเดินต่อได้  ” 

12. ภาคส่วนส่วนของท่านต้องการความร่วมมือจากฝ่ายใด ในเรื่องอะไร 

“  ทุกฝ่าย   ” 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักที่  5 
 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์   5 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. สถานที่  โรงไฟฟ้าเกาะหลเีป๊ะ 

อาชีพ/ต าแหน่ง        ประธานชมรมผู้ประกอบการเกาะหลเีป๊ะ                                         หน้าที่/ความ

รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว    ดูแลรักษาความสะอาด     ง 

ระยะเวลาที่เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวที่เกาะหลีเป๊ะ      10 ปี         ง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยภาพรวม 

1. สถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจบุัน 

1.4 แนวโน้มจ านวนและประเภทของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะเป็นอย่างไร  

“ เพิ่มขึ้น โดยกว้างๆยังเป็นคนเอเชีย ส่วนมากท่ีเห็นเป็นคนมาเลเชีย ไทย จีน ฝรั่งยังไม่มากเท่าไหร่  

” 

1.5 กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีขายนักท่องเที่ยวมีอะไรบา้ง 

 “  คือผมไม่ได้ท าธุรกิจตรงนั้น ผมผลติไฟฟ้าขาย ก็เลยไม่ค่อยจะได้สัมผัสกับเค้าเท่าไหร่   ” 

1.6 กิจกรรมทีส่่งเสริมการท่องเที่ยวมอีะไรบ้าง (การจดังานต่างๆ เช่น งานดนตรี งานเทศกาล งาน

ประเพณี เป็นต้น) 

“…” 

2.  ในมุมมองของท่านคนในพ้ืนท่ีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร 

“  ก็ดี คนท่ีหลีเป๊ะ พ้ืนเพนิสัยเป็นคนท่ีค่อนข้างจะสนุกสนานร่าเริงให้การต้อนรับ   ” 

ตอนที่ 2 การจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเท่ียว 

3. มิติเศรษฐกิจ 

3.1 เศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างไร 

 “  ก็ดีขึ้นนะ เพราะว่ามองเดี๋ยวนี้ไปอยู่บนฝั่งวันนึงท าธุรกิจอะไรหางานท าหายากมาก ที่นี่เงิน

พันครึ่งพันเงินหาง่าย เค้าพาแขกไปเที่ยวพันนึงเค้าก็ได้แล้ว ค่าครองชีพธรรมดา สูงขึ้น มันเป็นเรื่องปกติของแหล่ง

ท่องเที่ยวท่ีสู.ขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ” 

3.2 แนวทางใดบ้างที่สามารถส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

“  ที่เห็นๆ เค้าก็พยายามให้ชาวบา้นรู้จักรวมกลุ่มที่จะบริการเพื่อหามาตรฐานในการท างานให้มีมาตรฐาน 

ราคาต้องมีมาตรฐาน มันจะไดส้ร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว ว่าเค้าไมไ่ด้โดนรังแกทางราคา เป็นสิ่งที่เรา

ต้องช่วยเค้า  ” 
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4. มิติสังคมและวัฒนธรรม 

4.1 น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  ตอนนี้ยังพอ หน้าแล้วไม่ถือว่าขาด แต่อนาคตไม่แน่ เพราะว่าประชากรมันมากขึ้น ตอนนี้ทางอบต.

พยายามรณรงค์ขอน้ าจากเกาะอาดังมาให้ชาวบ้านใช้ ถือว่าเป็นเรื่องถูกต้อง แต่ล าพังผู้ประกอบการคงไม่มีโอกาสได้

ใช้ เพราะผู้ประกอบการช่วยตัวเองได้ แต่ชาวบ้านต้องให้ส่วนราชการเข้ามาดู และด าเนินการ เรื่องน้ าผมมองๆไว้ว่า 

เราน่าจะท าการบ าบัดน้ าให้มากขึ้น เพราะว่าทุกๆวันนี้เรายังมีปัญหาในการบ าบัด อนาคตข้างหน้าเราเอามาบ าบัด 

แล้วเอาน้ ารดต้นไม้ ซึ่งจะช่วยให้ลดการใช้น้ าดีโดยปริยาย แทนท่ีเราจะทิ้งเปล่าๆก็น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์   ” 

4.2 ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้าเพียงพอมีการจัดการ

อย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  ไฟฟ้ามีเพียงพอ ราคายูนิตละ 18 บาท ซึ่งทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ” 

4.3 การบริการเดินเรือมีการให้บริการเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่และมีการจัดการอย่างไร (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  เท่าที่ดูผมคิดว่าพอนะ ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจุกจิกเรื่องของการเดินทาง ในเรื่องของการเดินทางทางทะเล

เมื่อก่อนล าบาก สมัยก่อนคนที่น่ังสปีดโบ้ทต้องเป็นเศรษฐีเท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้แค่ 250 บาทก็ได้นั่งแล้ว  ” 

4.4 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินให้กับคนในพ้ืนท่ีและ

นักท่องเที่ยวอย่างไร 

“ ตอนนี้ที่นี่ได้เป  นสน.แล้วนะ เรื่องปัญหาอาชญากรรมไม่ค่อย มีเรื่องชกต่อย ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา 

ถ้าถึงขนาดฆาตรกรรม ผมมาอยู่หลายปียังไม่เห็น อาจจะมีการลักขโมยเล็กๆน้อย ผมถือว่ายังน้อยนะในความรู้สึก ” 

4.5 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการจัดการกับเสียงรบกวนที่เกิดจากสถานประกอบการ นักท่องเที่ยว 

และคนในพ้ืนท่ีอย่างไร 

“  “ 

4.6 ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดมิของคนในพ้ืนท่ีเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างไร 

“  ก็ยังมีประเพณีลอยเรือ ยังเป้นคนน่ารักเหมือนเดิม มีเผลอๆวัฒนธรรมใหม่ๆเค้ารับหมดแหละ เช่น 

สงกรานต์ ลอยกระทง คือสองอย่างนี้ไม่ใช่ประเพณีของเค้า     ”  
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4.7 แนวทางการส่งเสริมหรืออนุรกัษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพ้ืนท่ีท าอย่างไร 

“  ผมเห็นมีการเอาประเพณีเก่ามาโชว์  ” 

5. มิติสิ่งแวดล้อม 

5.1 ระบบการจัดการขยะในพ้ืนท่ีเกาะหลีเป๊ะมีการด าเนินการอย่างไร 

“ คัดแยกอะไรที่ขายได้ เราก็คัดออกขาย อะไรที่เราคิดไม่ออกส่งให้ท่ีศูนย์ก าจัด ที่เทศบาลก าแพง จัดเก็บ

ขยะทุกวันเก็บมาคัดแยก แล้ว 15 วันส่งเข้าศูนย์จ ากัด การคัดแยกขยะของคนในพื้นที่ยังไม่ค่อยตรงเป้าเท่าไหร่ แต่

โรงแรมใหญ่คัดแยกขยะดี  ” 

5.2 แนวทางการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเป็นไปได้ ท่านคิดว่าควรท าอยา่งไร 

“  พูดง่ายๆเราต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นทาง ไปรณรงค์ให้ชาวบ้านรู้จักขยะดีกว่านี้ และรู้จักค่าของขยะ ควร

เก็บขยะใส่กระเป๋าแล้วไปท้ิงให้ถูกท่ี เปลี่ยนวิธีคิดในการท า โดยให้เค้าเอาขยะมาขาย   ” 

5.3 มีการปล่อยน้ าเสียลงทะเลหรือไม่ (ถ้ามี) มาตรการการจัดการ/แก้ไข ท าอย่างไร 

“    ” 

5.4 ปัจจุบันมีกิจกรรมหรือโครงการใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“  ปกติผมท าอยู่แล้ว มีอะไรที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผมจะท า  ” 

5.5 ท่านอยากให้มีกิจกรรมหรือโครงการหรือมาตรการใดเพิม่เตมิที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

“     ” 

ตอนที่ 3 การด าเนินการ 

6. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน มีนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะอะไรบ้าง 

“  ชมรมผมนี่ในความรู้สึกยังต้องท างานอีกเยอะมาก ยังไม่สามารถสร้างกลุ่มเล็กๆได้ สร้างชมรมให้แข็งแรง

ก่อน การมีกลุ่มเล็กๆท าให้บริหารงานง่าย  ” 

7. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน ต้องการสรา้งการรับรู้เกี่ยวกับเกาะหลีเปะ๊ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไร 

“  ไม่เอาตัวเราเป็นศูนย์กลาง  ” 
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8. ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 

9. บุคลากร/พนักงานท าท างานเบื้องหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงและบุคคลากรที่ท างานเบื้องหลังในการ

ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ มีเพียงพอหรือไม่ (ถ้าไม่เพียงพอมีการจัดการอย่างไร)และ

ท่านคิดว่าควรสนับสนุนหรือพัฒนาบุคลากร/พนักงานท่ีท างานในภาคการท่องเที่ยวในเรื่องอะไร และท าอย่างไร 

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วม 

10. ในการส่งเสรมิ/การพัฒนา/การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว มีการด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน

ทั้ง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคธุรกจิ และภาคประชาชน) หรือไม่ (ถ้าไม่มี เพราะอะไร / ถ้ามีเป็นการด าเนินการรูปแบบใด 

เพื่อวัตถุประสงค์อะไร) 

“  บ่อยมาก  ” 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

11. สิ่งที่ภาคส่วนของท่านต้องการให้เกิดขึ้นมากท่ีสุดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคืออะไร 

“  ความสะอาด บ้านเมืองเราสะอาด ใครๆก็อยากมาเยี่ยมมาชม   ” 

12. ภาคส่วนส่วนของท่านต้องการความร่วมมือจากฝ่ายใด ในเรื่องอะไร 

“  ทุกส่วน ทุกคนต้องมีส่วน  ” 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 6 
 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์   5 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.45 น. สถานที่  บ้าน                                           

อาชีพ/ต าแหน่ง        รองประธานชมรมเรือหางยาววิสาหกจิชุมชน                                                 

หน้าท่ี/ความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว    จัดระเบียบเรือหางยาว     ง 

ระยะเวลาที่เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวที่เกาะหลีเป๊ะ      13 ปี         ง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยภาพรวม 

1. สถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจบุัน 

1.1 แนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายังเกาะหลีเปะ๊เป็นอยา่งไร  

“ นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี แบ่งเป็นหลายประเภท ปกติทุกปีนักท่องเที่ยวจะเยอะ เยอะในประเภท

ฝรั่ง แต่ในปีนี้เยอะกว่าทุกปีเหมือนกัน จะเยอะในประเภทคนจีน แต่ฝรั่งลดลง ” 

1.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีขายนักท่องเที่ยวมีอะไรบา้ง 

 “  เล่นน้ าชายหาด เที่ยวตามเกาะต่างๆ ด าน้ าตื้น ด าน้ าลึก  ” 

1.3 กิจกรรมทีส่่งเสริมการท่องเที่ยวมอีะไรบ้าง (การจดังานต่างๆ เช่น งานดนตรี งานเทศกาล งาน

ประเพณี เป็นต้น) 

 “  มีงานประเพณลีอยเรืออย่างเดยีว ปีละ 2 ครั้ง  ” 

2. ในมุมมองของท่านคนในพ้ืนท่ีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอยา่งไร 

“  ดีมาก 100% เพราะเป็นอาชีพของชาวบ้านด้วย   ” 

ตอนที่ 2 การจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเท่ียว 

3. มิติเศรษฐกิจ 

3.1 เศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างไร 

 “  ดีขึ้นในตามระดับของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น แต่ในราคาคือ เอเย่นเอาเปรียบเรือหาง จาก

ราคาที่ตั้งไว้มาตรฐาน แต่เขาเอาเปอร์เซ็นอีกทอดหนึ่ง เศรษฐกิจดีขึ้นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่รายได้ไม่เพิ่มขึ้น คือ

ประชาชนในเกาะทั้งหมดจะประกอบการเรือหางหมดเลย ถ้าเป็นรถแท็กซี่จะเป็นคนจากข้างนอก คนท้องถิ่นชาวเล

ที่น่ีท าเรือหางหมดเลย  ค่าครองชีพสูง   ” 

3.2 แนวทางใดบ้างที่สามารถส่งเสริมให้คนในพ้ืนท่ีมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

รายได้จากธุรกิจ/ค้าขาย (สถานท่ี/โอกาส/ทุนทรัพย/์สินค้า) 

“  ง่ายๆคือ เดิมอุทยานจะประกาศปิดเกาะ แต่ม.7 ของต.เกาะสาหร่าย คือ เกาะหลีเปะ๊ มันมี

พื้นที่เยอะ มีเกาะแก่งตา่งๆก็เยอะ อยากให้อุทยานประกาศปดิฟากหนึ่ง และเปิดอีกฟากหนึ่ง อยากให้ชาวบ้าน
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ท างานนี้เป็นอาชีพถาวรไปเลย ถ้าหากปิดหมด บอกตรงๆเลยว่าเราไม่มีรายได้ แต่ถ้าหากปิดฝั่งนี้แล้วไปเปิดฝั่งนู้น 

เราจะมีรายไดห้มุนเวียน ทุกปี เวลาไฮซีซั่นเขาจะเปดิโซนจากหินงาม ไปท่ีเกาะราวี เกาะดง แต่พอเขาประกาศปดิ 

ผมอยากให้เขาประกาศเปิดที่ดา้นหน้า คือ เกาะอาดัง ทางทิศตะวันออกของเกาะอาดัง จะมีโซน เกาะกระ เกาะตา

ลัง และเกาะเหล็กต่างๆ จะมีจดุด าน้ าเหมือนกันเลย คือ ถ้าในช่วงโลซีซั่น อยากให้เปดิฝั่งตะวันออก ถ้าไฮซซีั่นให้มา

เปิดฝั่งตะวันตก  ” 

รายได้จากการจ้างงาน (คุณสมบัต/ิทักษะที่จ าเป็น)  

“  ปัจจุบันถ้าใครจะเป็นลูกจ้างในการท่องเที่ยว เขาต้องดูวุฒิการศึกษา แต่คนเกาะไม่มีวุฒิอะไร

ต่างๆ ความรูไ้ม่ค่อยดี คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูด พูดแล้วออกทองแดง พอเราไปท างานเขาจะให้เงินเดือนไม่คุ้ม คือ ค่า

ยังชีพ ไม่คุ้มกับรายจ่าย เพราะที่นีข่องแพงทุกอย่าง ถ้าประกอบการเองจะไดด้ีกว่า   ” 

 

4. มิติสังคมและวัฒนธรรม 

4.1 น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  ตั้งแต่ที่มีผู้ประกอบมาเปิดธุรกิจที่เกาะหลีเป๊ะ ตอนนี้บ่อบาดาลที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคนั้นเริ่มมี

ปัญหาแล้ว มาเริ่มมีปัญหาประมาณซัก 2-3 ปีท่ีแล้ว น้ าบ่อบาดาลเริ่มมีกลิ่น ตกตะกอนสีแดง ผมคิดว่าเป็นเพราะคน

ดูดน้ าจืดขึ้นมาเยอะ แล้วเพดานที่กั้นน้ าเค็มเข้ามา มันเริ่มซึมเข้ามา เพราะมันเป็นตะกอนสนิม วิธีแก้ไข ผมส่งเรื่อง

ให้คนท างานให้สมเด็จประเทพ เป็นผู้ติดตามของสมเด็จพระเทพฯ โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมด้วย และ3R  ขอให้เขา

ยื่นเรื่องไปให้อธิบดีกรมป่าไม้ ต่อน้ าประปาน้ าตกจากเกาะอาดังมาที่เกาะหลีเป๊ะเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ตลอดทั้งปี แต่

ตอนนี้คิดว่าไม่นานเกินรอ เพราะท่านเค้ารับปากมาแล้วว่าจะท าให้ได้ ในการต่อน้ าประปาจากเกาะอาดัง ” 

4.2 ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้าเพียงพอมีการจัดการ

อย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“ มีเพียงพอ แต่ว่าเข้าใจบริษัทไฟฟ้าที่เก็บในหน่วยอัตราที่สูงเพราะว่าต้องใช้เช้ือเพลิง ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 

24 บาท ซึ่งทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ถ้าเป็นบ้านชาวบ้านหลังเล็กค่าไฟตกประมาณเดือนละ 2000-3000 คือมีพัดลม 

ทีวี และเครื่องซักผ้า ถ้ามีตู้เย็นด้วยก็จะตกประมาณเดือนละ 3000-4000 แต่ถ้าติดแอร์เดือนละหมื่นกว่าบาท 

รายได้ที่ได้มาก็หมดกับค่าใช้จ่ายพวกนี้ เพราะค่ายังชีพสูง อย่างเช่น น้ าเปล่าแบบนี้บนฝั่งขวดละ 8 บาท ท่ีนี่ ขวดละ 

20 บาท บางร้านอาจจะ 15 บาท  ” 

4.3 การบริการเดินเรือมีการให้บริการเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่และมีการจัดการอย่างไร (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 
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“  มีนักท่องเที่ยวตกค้าง ที่ตกค้างไม่ได้โทษผู้ประกอบการนะ ต้องโทษนักท่องเที่ยวเอง เพราะว่าเวลาที่

เขานัดหมายไว้แล้ว ว่าเรือออกเวลาเท่านี้ คนที่จะไปไปตอนที่เวลาเรือออก ไม่ใช่ว่าเรือไม่พอ อุบัติเหตุจากเรือหาง

ยาวไม่มี ถ้าจะมีก็จะเป็นของเรือสปีดโบ๊ท คือ เวลาตอนท่ีเรือสปีดโบ๊ทจะเทียบโป๊ะ เวลามีคลื่น เรือจะมีการโยกเยก 

อันนี้ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวด้วย เวลาที่เด็กเรือหางกับเรือสปีดโบ๊ทเขาจะพยุงขึ้นเรือ นักท่องเที่ยวบางคนไม่ให้แตะ

เนื้อต้องตัว ก็เลยเกิดความพลาด บางคนตกน้ าบ้าง ยิ่งนักท่องเที่ยวแบบผู้ดี ยิ่งไม่ให้เราแตะต้องเลย ในเรื่องอุบัติเหตุ

ถึงขึ้นเสียชีวิต ถ้าภายใต้การดูแลนักท่องเที่ยวของเรือหางไม่มี แต่สปีดโบ๊ทจะมี มีเรือสปีดโบ๊ทของบริษัทหนึ่ง พา

นักท่องเที่ยวไปประมาณ 30-40 คน แต่มีไกด์หรือสต๊าฟไปด้วยแค่ 2-3 คน ก็ดูแลไม่ทั่วถึง ผมสันนิษฐานว่าที่จมน้ า

เสียชีวิตเกิดจากตะคริว ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่กับเรือหางนี่ไม่มีนะ   ” 

4.4 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินให้กับคนในพ้ืนท่ีและ

นักท่องเที่ยวอย่างไร 

“ มีชุดของชรบ. มีอาสาสมัคร และมีสภ.เกาะหลีเป๊ะ มี cctv มีทุกจุดแล้ว เยอะมาก แต่มันเสีย ไม่มี

งบประมาณซ่อม เพราะไอระเหยน้ าเค็ม ” 

4.5 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการจัดการกับเสียงรบกวนท่ีเกิดจากสถานประกอบการ นักท่องเที่ยว 

และคนในพ้ืนท่ีอย่างไร 

“  เขามีกลุ่มผู้ประกอบการ แต่ถ้าประธานกลุ่มควบคุมดูแลไม่ได้ ก็ไปที่สภ.เกาะหลีเป๊ะ ให้ด าเนินการ แต่

ถ้าที่สภ.ไม่ด าเนินการ เราก็ร้องเรียนไปที่จังหวัดต่อท่ีหน่วยงานกรมปกครองที่อ าเภอ  เพราะว่าเราไปห้ามเองไม่ได้ 

เป็นเพราะผู้มีอิทธิพลด้วย เปิดไม่เกรงใจชาวบ้าน แม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่พักบังกะโล ยังมาร้องเรียนด้วย ว่าเขา

ต้องการมาพัก แต่มีเสียงรบกวนดังมาก   ” 

4.6 ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดมิของคนในพ้ืนท่ีเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างไร 

“  เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง   ”  

4.7 แนวทางการส่งเสริมหรืออนุรกัษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพ้ืนท่ีท าอย่างไร 

“  ตอนนี้ก็มีการส่งเสริม รองเง็ง โดยครูแสงโสมเป็นผู้ด าเนินการ คือน าเด็กนักเรียนบ้านและชาวบ้านบ้าง 

ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน ไปจัดการแสดง ไปออกงานตามรีสอร์ทต่างๆ มีรายได้จากการแสดง ล่าสุดผมเสนอราคา

ให้นักท่องเที่ยวราคา 5000 บาท เฉลี่ยกันแล้วได้เงินคนละ 300-400 บาท   ” 
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5. มิติสิ่งแวดล้อม 

5.1 ระบบการจัดการขยะในพ้ืนท่ีเกาะหลีเป๊ะมีการด าเนินการอย่างไร 

“ อบต.ให้ทางบริษัทโรงไฟฟ้าเป็นคนจัดการชยะ แบ่งแยกขยะเปียก ขยะแห้งต่างๆ แล้วส่งไปก าจัดที่

เทศบาลก าแพง มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมชาวบ้านเดือนละ 20 บาท ผมคิดว่า คุ้มนะ เพราะเขามาเก็บถึงที่  ” 

5.2 แนวทางการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเป็นไปได้ ท่านคิดว่าควรท าอยา่งไร 

“  เรื่องนี้พวกผมไม่มีความรู้เลย ต้องไปถามบริษัทโรงไฟฟ้า    ” 

5.3 มีการปล่อยน้ าเสียลงทะเลหรอืไม่ (ถ้ามี) มาตรการการจัดการ/แก้ไข ท าอย่างไร 

“ ไม่มี ” 

5.4 ปัจจุบันมีกิจกรรมหรือโครงการใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“  มีแต่ชาวบ้านไม่ค่อยได้ร่วมกับกิจกรรม มีกลุ่ม Reef guardian   ” 

5.5 ท่านอยากให้มีกิจกรรมหรือโครงการหรือมาตรการใดเพิม่เตมิที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

“ ไม่มีนะ ผมคิดว่าทุกวันนี้ชาวบ้านพอใจในสิ่งที่มี เพราะชาวบ้านเขามีจิตส านึกว่า ท ายังไงให้การ

ท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน เพราะว่าเขาจะอนุรักษ์ในตัวเขาเอง เวลาเขาไปเที่ยว มีใครจับปะการัง ชาวบ้าน

เขาก็จะไปห้ามเลย ถ้าไม่ฟังเขาก็จะแจ้งความ ชาวบ้านจะเป็นหูเป็นตาหมดเลย เขาคิดว่ าถ้าเขาไม่ร่วมมือในจุดนี้ 

พวกเขาก็ไม่รู้จท ามาหากินอะไร ที่ผมบอกว่าไม่มีกิจกรรม เพราะเขาไม่เอา เขาอยากดูแลด้วยตัวของเขาเอง เพราะ

เวลามีกิจกรรม เขาฝังจิตมาตั้งนานแล้วว่า โครงการแต่ละโครงการคือได้งบประมาณกับคนที่มาท า แต่พอมาท า มา

ท าแบบสร้างภาพแล้วก็กลับ เขาก็เลยไม่อยากให้มี เขาก็เลยดูแลกันเอง เป็นหูเป็นตากันเอง มันมีประสิทธิภาพกว่าที่

จะมีหน่วยงานที่มาสร้างกิจกรรมให้กับชาวบ้าน คนที่มาไม่ได้ปฏิบัติจริงจัง เหมือนกับที่เขามาสอนเรื่องกู้ภัยทาง

ทะเล มีมาทุกปี แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย คือ ไม่ได้มีการสอนอย่างต่อเนื่อง เพราะชาวบ้านเวลานักท่องเที่ยวออกด าน้ า 

เขาจะดูแลอย่างดี โดยทั่วไปก็จะอบรมให้กับชาวบ้านที่นี่ ที่จะมาในอีกไม่กี่วันนี้ก็มาอบรมให้กับเรือหางอีก แต่

อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับผู้ประกอบการทัวร์ เรือทัวร์  ” 
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ตอนที่ 3 การด าเนินการ 

6. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน มีนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะอะไรบ้าง 

“  เคยเสนอไปที่จังหวัด เขาบังคับอะไรไม่ได้ เพราะว่าเป็นน่านน้ าประเทศไทย คนไทยมีสิทธ์ิ อยากให้เจ้าหน้า

ประการใช้พื้นที่บนเกาะหลีเป๊ะ อยากให้คนเกาะหลีเป๊ะมีสิทธิ์ท่ีจ ากัดเรื่องเรือ ถ้าเรื่องข้างนอกเยอะนักท่องเที่ยวมี

ความเสี่ยงเยอะ เพราะที่ผ่านมาเริ่มมีปัญหาคนนอกพ้ืนท่ีเข้ามาและเขาดูแลไม่ทั่วถึง ไม่มีประสบการด้านการเดินเรือ 

ท าให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง  อยากให้สิทธ์ิการขับเรือหางยาวให้กับคนเกาะเท่านั้น แต่ก็ท าไม่ได้ตามที่บอก เรือหาง

ยาวของคนเกาะเขามีการจดทะเบียนถูกต้องทุกอย่าง คนในชมรมเรือหางยาวให้ความร่วมมือทุกอย่างในเรื่องของ

การท าประกันเรือ การขอใบอนุญาตต่างๆเขาท าหมดเลย   ” 

7. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน ต้องการสรา้งการรับรู้เกี่ยวกับเกาะหลีเปะ๊ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไร 

“  บริการดี ประทับใจ ต้องใช้บริการกับคนในพื้นที่เพราะคนในพื้นที่ เพราะคนในพื้นที่มีความรู้และความ

ช านาญในการน าเที่ยว อยากมีป้ายประชาสัมพันธ์ว่า ถ้าจะมาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะต้องใช้บริการชาวเลชาวเกาะหลีเป๊ะ 

ไม่ใช่เอาคนข้างนอกมาใช้บริการ ทั้งที่คนเหล่านั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลย คนท่ีเกาะเขารู้หมด เวลาน้ าขึ้น น้ าลง แต่เวลามี

เรื่องอะไรก็มาโทษคนเกาะ ท าให้คนเกาะเสียภาพลักษณ์   

8.  ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 

“  ไม่มีกฎเกณฑ์  ” 

9. บุคลากร/พนักงานท าท างานเบือ้งหน้าท่ีให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงและบุคคลากรที่ท างานเบื้องหลังในการ

ด าเนินการที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ มเีพียงพอหรอืไม่ (ถ้าไมเ่พียงพอมีการจัดการอย่างไร)และ

ท่านคิดว่าควรสนับสนุนหรือพัฒนาบุคลากร/พนักงานท่ีท างานในภาคการท่องเที่ยวในเรื่องอะไร และท าอย่างไร 

 “  เพียงพอ เรื่องภาษา ตอนนี้ที่กังวลคือภาษาจีน ส่วนภาษาอังกฤษชาวบ้านสื่อสารได้ดีกว่าคนในเมือง 

ส่วนภาษามาเลคนท่ีเกาะเค้ารู้อยู่แล้ว คนที่เกาะทุกคนเขาพูดภาษามลายู  ” 

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วม 

10. ในการส่งเสรมิ/การพัฒนา/การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว มีการด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน

ทั้ง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคธุรกจิ และภาคประชาชน) หรือไม่ (ถ้าไม่มี เพราะอะไร / ถ้ามีเป็นการด าเนินการรูปแบบใด 

เพื่อวัตถุประสงค์อะไร) 

“  การจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ช่วงก่อนเปิดไฮซีซั่น และก่อนปิดไฮซีซั่น มีการประชุมพร้อมกันทั้งสามฝ่าย 

ส่วนมากจะเป็นเรื่องอนุรักษ์ปะการังและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว   ” 
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 “  อนุรักษ์ปะการัง ช่วยกันเป็นหูเป็นตา   ” 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

11. สิ่งที่ภาคส่วนของท่านต้องการให้เกิดขึ้นมากท่ีสุดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคืออะไร 

“ อยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องของอุทยาน ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้อุทยานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในจุดเดียว 

มันจะดูดีกว่า เพราะว่านักท่องเที่ยวท้ังฝรั่งและคนไทย เขาพูดว่าลักษณะการเก็บค่าธรรมเนียมของเจ้าหน้าท่ีอุทยาน

นั้นเหมือนกับไปปล้นพวกเขา เพราะเก็บกลางทะเล โดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากกระบี่ อยากให้อุทยานประกาศ

ว่า คนท่ีมาจากเกาะหลีเป๊ะสายที่มาจากกระบี่ให้ไปจอดที่เกาะอาดังแล้วจา่ยค่าธรรมเนียมก่อนท่ีจะมาหลีเป๊ะหรือไป

เกาะอื่นๆโดยรอบ ส่วนสายที่มาจากเกาะลังกาวีมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากด่านตรวจคนเข้าเมืองอยู่แล้ว เหลือแค่

สายที่มาจากกระบี่ เจ้าหน้าท่ีบางท่านไม่ได้ชี้แจ้งรายละเอียดตั๋วค่าธรรมเนียมว่าจะมีอายุกี่วัน หรือช้ีแจงรายละเอียด

หรือเหตุผลที่เก็บค่าธรรมเนียม ถือว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว

ถามว่าเก็บไปเพื่ออะไร เจ้าหน้าที่ไม่ตอบ ซึ่งผมดูแลนักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาพูดให้ฟัง สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดี

ให้กับเกาะหลีเป๊ะ  และผมอยากให้เกิดการบังคับเรื่องเสียงรบกวนจากสถานประกอบการ อยากให้หน่วยงานภาครัฐ

เข้มงวดเรื่องยาเสพ เพราะอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนท้ังคนท่ีอาศัยอยู่ที่เกาะ

หลีเป๊ะและนักท่องเที่ยว อยากให้กวดขันและเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าและบุคคลที่จะเดินทางมาที่เกาะหลีเป๊ะ 

ในการประชุมครั้งท่ีผ่านมานายกเทศบาล และอบจ.สตูล ประกาศว่าจะท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเกาะหลี

เป๊ะเป็นจุดๆเดียว และขอเสริมเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม อยากให้เจ้าหน้าท่ีสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยวหลังจากท่ีได้

เก็บค่าธรรมเนียมแล้วด้วย อยากให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเฝ้าระวัง เรื่องเสนอเพิ่มเติม อยากให้หน่วยงานภาครัฐจัดสร้าง

สะพานทุ่นลอยน้ าอีก 1 ตัว แบ่งเป็นสะพานส ารับขึ้นฝั่ง และสะพานส าหรับลงเรือ จะท าให้มีระเบียบ จัดการ และ

ดูแลนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น ถ้าได้จะกรุณามาก อยากให้ปราบเรื่องยาเสพติด เป็นปัญหาที่ส าคัญมาก ตอนนี้เด็กเล็กก็

ติด เด็กนักเรียนก็ติด ติดยาบ้า ตอนนี้ระบาดมาก เด็กประมาณ 12 ปีก็ติด เด็กช้ันป.3-4 ติดแล้ว เพราะเงินหามาง่าย  

12. ภาคส่วนส่วนของท่านต้องการความร่วมมือจากฝ่ายใด ในเรื่องอะไร 

“ ฝ่ายความมั่นคง เพราะว่าทางนี้จะชัดเจนกว่า  ”  
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ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 7 
 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์     5 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สถานท่ี  Sai Jai Homestay Koh Lipe 

อาชีพ/ต าแหน่ง         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล ฝ่ายรักษาความสงบ         หน้าท่ี/ความ

รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว            ดูแลความสงบหมู่บ้าน                 ระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน

พ้ืนที่       33 ปี        ระยะเวลาที่เข้ามามสี่วนร่วมเกีย่วกับการท่องเที่ยว   30 ปี         ง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยภาพรวม 

1. สถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจบุัน 

1.1 แนวโน้มจ านวนและประเภทของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะเป็นอย่างไร 

“ ถามว่าเพิ่มขึ้นมั้ย นับปีนี้น้อยกว่าทุกปี เพราะมันมีผลกระทบจากหลายๆเรื่อง เดี๋ยวน้ าท่วม

บ้าง เดี๋ยวสกุลเงิน เพิ่มบ้าง ค่าห้องค่าที่พักมันแพง ลูกค้าไม่อยากจะมา จ านวนนักท่องเริ่มลดลงตั้งแต่ปีที่แล้ว เป็น

ฝ่ายยุโรปเยอะ เกือบ 70%  รองลงมาพวกจีน แต่นักท่องเที่ยวลดลงไม่มาก ” 

1.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีขายนักท่องเที่ยวมีอะไรบา้ง 

 “  กิจกรรมด าน้ า มีโปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 มีโปรแกรม 1 เกาะหินงาม เกาะจา

บัง เกาะยาม เกาะราวี เกาะอาดัง โปรแกรม 2 เกาะดง เกาะหมู่ เกาะลองกอย อ่าวลิง เกาะผึ้ง โปรแกรม 3 ไปทุก

เกาะ เป็นโปรแกรมใหญ่ ” 

1.3 กิจกรรมทีส่่งเสริมการท่องเที่ยวมอีะไรบ้าง (การจดังานต่างๆ เช่น งานดนตรี งานเทศกาล งานประเพณี 

เป็นต้น) 

 “  มีงานประจ าปี คือ งานประเพณีลอยเรือ นักท่องเที่ยวมาร่วมสนุก มาดูประเพณีของชาวบ้าน 

ชาวเกาะที่น่ี เมื่อก่อนเคยมีงานท าบุญปีใหม่ ไม่ได้จัดทุกปี เพราะสถานที่ไม่สะดวก ไม่มีสถานที่ท่ีว่าเป็นส่วนกลาง มัน

จัดยาก ประเพณีลอยเรือ จัด 2 ครั้ง ต่อปี ช่วงเดือนพฤษภา 1 ครั้ง และเดือนตุลา 1 ครั้ง  ” 

5.  ในมุมมองของท่านคนในพ้ืนท่ีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร 

“  ดี ดูแลลูกค้าดี แต่ขาดด้านภาษา เสียเปรียบด้านภาษา แต่ชาวบ้านบางคนประกอบอาชีพประมงไม่มา

ยุ่งกับการท่องเที่ยว  ” 
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ตอนที่ 2 การจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเท่ียว 

6. มิติเศรษฐกิจ 

3.1 เศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างไร 

 “  การท่องเที่ยวดี การประมงลดลง เพราะว่าเป็นมรสุมบา้ง หลายๆเรื่อง พื้นที่มีรายได้ประมาณ 

80% จากการท่องเที่ยว ค่าครองชีพสูงระดับเดิม ค่าไฟแพง  ” 

3.2 แนวทางใดบ้างที่สามารถส่งเสริมให้คนในพ้ืนท่ีมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

“  หน่วยงานพัฒนาของจังหวัด เข้ามาในพื้นที่ เข้ามาดูว่ากลุ่มแม่บ้านจะท าอะไรได้บ้าง อยู่ในช่วงก าลัง

ส ารวจ เพราะแม่บ้านจะได้มีรายได้ด้วย ในส่วนของการจ้างงานไปท างานโรงแรมเป็นแม่บ้าน เป็นแค่แม่บ้านเดือน 9 

พัน มีโครงการขับเคลื่อนของเกาะหลีเป๊ะ เรื่องที่ท ากิน คือจะท าเป็นกลุ่มเกษตร กลุ่มประมง แต่ยังมีปัญหาเรื่อง

พื้นที่ พื้นท่ีป่าไม้บ้าง ท่ีนี่ปลูกผักก็ปลูกไม่ได้ น้ าก็ไม่มี มีผลกระทบเยอะ ชาวบ้านมองเห็นว่าผักยังขายได้อยู่ ผมก็ยัง

ปลูกผักกินเอง อะไรที่กินได้ผมก็ปลูก อยากให้รณรงค์เรื่องปลูกผักที่บ้าน แต่ยังมีปัญหาเรื่องที่ดิน เพราะเกาะนี้ มัน

เกาะเล็ก  ” 

7. มิติสังคมและวัฒนธรรม 

4.1 น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  น้ าประปาภูเขาไม่มี ที่น่ีใช้บ่อน้ าตื้น น้ าไม่พอ ตอนนี้มีหน่วยงานมาส ารวจ หน่วยงานภาครัฐ 

ชลประทาน ป่าไม้ ผู้ว่า ก็มาด าเนินเรื่องอยู่ ก าลังเขียนโครงการ ผมก็เสนอไปทางจังหวัดให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนใน

เรื่องของน้ า เพราะว่ามันกระทบทุกปีปัญหาน้ า ปีนี้กระทบเยอะอยู่ แนวทางแก้ไข คือ ต่อประปาภูเขาจากเกาะอาดัง

มายังเกาะหลีเป๊ะ น้ าดื่มไปซื้อมาบ้าง ไปเอาที่เกาะอาดัง น้ าที่เกาะอาดังดื่มได้ ต้องเอามากรอง ชาวบ้านต่างคนต่าง

ไปเอาน้ าเอง พาเรือหางยาวไปเอาเอง  ” 

4.2 ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวหรือไม่ (ถ้าเพียงพอมีการจัดการ

อย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“  เพียงพอ แต่ราคาไฟฟ้าแพง ราคาหน่วยละ 25 บาท ได้เสนอไปทางหน่วยงานการไฟฟ้า ว่า

ถ้าเป็นไปได้ให้ฝังท่อจากปากบารามาที่น่ีมันจะลดรายจ่ายให้ชาวบ้าน เสนอเรื่องไปนานแล้ว เสนอไปประมาณ 2 ปี 

แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะถึง แต่เค้าว่าถึงแน่ การไฟฟ้าที่เกาะมีเอกชนผูกขาดเจ้าเดียว  ” 

4.3 การบริการเดินเรือมีการให้บริการเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่และมีการจัดการอย่างไร (ถ้า

เพียงพอมีการจัดการอย่างไร/ถ้าไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 

“ ถามว่าเพียงพอมั้ย มันพอเพียง มีหลายบริษัท เป็นกลุ่มก็มี ต่างคนต่างท า แต่ว่าช่วงเทศกาล

มันจะไม่เพียงพอ จะมีนักท่องเที่ยวตกค้าง ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน มันมีเรื่องร้องเรียนหลายบริษัทเรื่องราคา 
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เวลาไม่ถึงช่วงเทศกาลราคาปกติ แต่เวลาช่วงเทศกาลปรับราคาขึ้น ที่ท่าเรือมีราคามาตรฐาน ที่สมาคม ราคา

มาตรฐานตอนนี้ไปกลับประมาณพันสอง เรื่องอุบัติเหตุก็มี แต่ไม่ถึงขึ้นที่นักท่องเที่ยวได้รับบาดหรือเสียชีวิต อาจจะ

เป็นหัวเรือแตกกระทบหินหรือคลื่น  ” 

4.4 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินให้กับคนในพ้ืนท่ีและ

นักท่องเที่ยวอย่างไร 

“  มีต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจภูธร ทหารเรือ ชรบ. มีชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตา มีอะไรโทรแจ้ง

เข้ามา ประสานงานกัน cctv มีเยอะ มีประมาณ 70 ตัว แต่ไม่ทั่วท้ังเกาะ ฝั่งตะวันตก ฝ่ายส านักสงฆ์ที่ยังไม่มี cctv   

” 

4.5 ปัจจุบันมีแนวทาง/มาตรการการจัดการกับเสียงรบกวนท่ีเกิดจากสถานประกอบการ นักท่องเที่ยว 

และคนในพ้ืนท่ีอย่างไร 

“  เจ้าหน้าที่ทั้งต ารวจและปกครองดูแล เปิดปิดเป็นเวลา บางช่วงมีปาร์ตี้ ไม่เกินเที่ยงคืน ต้อง

ปิด เพราะรบกวนนักท่องเที่ยว  ” 

4.6 ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดมิของคนในพ้ืนท่ีเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างไร 

“  ประเพณีดั้งเดิมยังมีอยู่ มีร ามะนา งานลอยเรือ รองเง็ง ลอยกระทงก็จัด ประเพณีเหล่านี้ยั ง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดั้งเดิมหมดทุกอย่าง  ”  

4.7 แนวทางการส่งเสริมหรืออนุรกัษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพ้ืนท่ีท าอย่างไร 

“  ที่โรงเรียนบ้านเกาะอาดังมีโครการส่งเสริมรองเง็ง ให้นักเรียนเรียนกัน มีการแสดงให้พระเทพ

ดูหลายครั้งในวังของกลุ่มของแม่บ้าน ” 

5. มิติสิ่งแวดล้อม 

5.1 ระบบการจัดการขยะในพ้ืนท่ีเกาะหลีเป๊ะมีการด าเนินการอย่างไร 

“  คัดแยกขยะ ผู้ประกอบเป็นผู้คัดแยก มีการเก็บขยะทุกวัน ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ 

ชาวบ้านเดือนละ 20 บาท ผู้ประกอบการ เดือนละ 500 บาท  ถ้าเป็นรีสอร์ทเก็บค่าขยะเป็นต่อตารางเมตร   ” 

5.2 แนวทางการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเป็นไปได้ ท่านคิดว่าควรท าอยา่งไร 
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“   ต้องมีการคัดแยกจากต้นทาง ถ้าเป็นไปได้ต่างคนต่างคัดแยกขยะก่อนท่ีจะไปถึงโรงไฟฟ้า แต่

ว่าตอนนี้มันปัญหาเรื่องพื้นที่อยู่ เรื่องที่พ้ืนท่ีขยะ ก าลังจะยึด แต่ตอนนี้ยังใช้พื้นที่ได้อยู่ ตอนนี้ทางหน่วยงานด้านบน

ลงมาคุย ให้ใช้พื้นที่ไปก่อน จนกว่าได้พื้นท่ีก าจัดขยะอย่างถาวร  ” 

5.3 มีการปล่อยน้ าเสียลงทะเลหรอืไม่ (ถ้ามี) มาตรการการจัดการ/แก้ไข ท าอย่างไร 

“  ไม่มี ทุกรีสอร์ทต้องมีบ่อบ าบัด ต้องมีถังเซท แต่บางพ้ืนท่ีที่เป็นพื้นที่ท่ีแออัด ไม่มีที่วางถังเซต 

มันก็ล้นมาหาเค้า ก็มีทางอบต.เข้ามาคุย จัดระบบใหม่ ท าใหม่ จะหาพื้นที่เป็นบ่อบ าบัดส่วนรวม แต่ตดิกับปัญหาป่า

ไม้อย่างเดยีว ตอนนี้มีปญัหาที่ป่าไม้ ถ้าป่าไม้ให้คือจบ น้ าเสียที่บ าบดั ดูดจากบ่อบ าบดัไปรดน้ าต้นไม้ บางคนใช้ท า

ปุ๋ย ท่ีโรงไฟฟ้าใช้ท าแก๊สใช้ในครัวเรือน ” 

5.4 ปัจจุบันมีกิจกรรมหรือโครงการใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“  ด าน้ าเก็บขยะทุกปีก่อนจะเปิดซีซั่นท ามา 10 ปีแล้ว โครงการอื่นก็มี คือวางทุ่นแนวปะการัง 

ไม่ให้เรือเข้าไปจอด ไม่ให้ลงสมอ ตอนนี้มีการท าป้ายเตือน ไม่ให้ด าน า ไม่ให้ลงเหยียบปะการังหรือเก็บหอยตอนน้ า

ลง ถ้ามีการฝ่าฝืนจะโดนปรับ ปรับไม่เกิน 1000 บาท และชาวบ้านเป็นหูเป็นตา  ” 

5.5 ท่านอยากให้มีกิจกรรมหรือโครงการหรือมาตรการใดเพิม่เตมิที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

“ ไม่มีอะไร เรื่องโป๊ะลอยน้ า ในช่วงเทศกาลมันรับนักท่องเที่ยวไม่ได้ มันน้อย ห้องน้ าไม่สะดวก 

ลูกค้านั่งคอยเปลี่ยนรอ คอยอยู่ในเรือเป็นช่ัวโมง แต่มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจัดเรือวันละ 10-15 ให้บริการ

นักท่องเที่ยว ล าไหนเข้าหาดได้ก็เข้ามา สะพานท่ีจะสร้างมันจะกระทบระบบนิเวศ อุทยานไม่ยอม ชาวบ้านก็ไม่ยอม 

เรือหางยาวขาดรายได้ อยากให้มีโป๊ะเพิ่ม แยกส าหรับเรือเข้าเรือออก  ” 

ตอนที่ 3 การด าเนินการ 

6. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน มีนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะอะไรบ้าง 

“  ในอนาคตข้างหน้าจะท าการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน ให้ชุมชนเป็นคนจัดการ ไปนอนกับชาวบ้าน กินข้าว

ด้วยกัน และส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ” 

7. หน่วยงาน/ชมรม/ท่าน ต้องการสรา้งการรับรู้เกี่ยวกับเกาะหลีเปะ๊ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไร 

“  อยากให้มาดูวิถีชีวิตของชาวบ้าน วัฒนธรรมของชาวบ้าน ดั้งเดิม  ” 

8. ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 
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“  ปัญหาเรื่องที่ดิน เพราะบ้านชาวเลอยูในเขตป่าไมเ้ยอะ  ” 

9. บุคลากร/พนักงานท าท างานเบือ้งหน้าท่ีให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงและบุคคลากรที่ท างานเบื้องหลังในการ

ด าเนินการที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ มเีพียงพอหรอืไม่ (ถ้าไมเ่พียงพอมีการจัดการอย่างไร)และ

ท่านคิดว่าควรสนับสนุนหรือพัฒนาบุคลากร/พนักงานท่ีท างานในภาคการท่องเที่ยวในเรื่องอะไร และท าอย่างไร 

 “ เพียงพอ จิตอาสาและการพูดภาษา ต้องรู้ประเพณี การบริการนกัท่องเที่ยว เมื่อก่อนมีอบรมบ่อย 5-6 

ให้หลังไมม่ีคนมาอบรม แต่ที่โรงเรยีนมีอบรมมัคคุเทศก์น้อย แตไ่มม่กีารด าเนินงานอย่างจริงจัง มัคุเทศก์ท่ีเชี่ยวชาญ

ส่วนใหญ่อยู่บนฝั่ง   ” 

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วม 

10. ในการส่งเสรมิ/พัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีการจัดประชุมร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ธุรกิจ และ

ประชาชน) หรือไม ่

“  มี ท้ัง 3 ฝ่ายร่วมกันหมด เจ้าหน้าท่ีจะลงมาบ่อย เป็นการประชุมเกี่ยวกับอนุรักษ์การท่องเที่ยว ดูแลเรื่อง
ขยะ เป็นการประชุมแบบเป็นทางการ มีนายอ าเภอมาสอบถามความสุขของชาวบ้าน ถามชาวบ้านอยากได้อะไรบ้าง  
” 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

11. สิ่งที่ภาคส่วนของท่านต้องการให้เกิดขึ้นมากท่ีสุดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคืออะไร 

“  อุปสรรคในการเดินทาง ระยะทางไกล เรือไม่พอ อยากได้เรือที่บรรจุคนได้เยอะกว่านี้ และการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องยนต์เรือ ให้นักท่องเที่ยวมีตัวเลือกด้านราคาและบริการ บางครั้งแออัดเกินไป ห้องน้ าไม่มี  ” 

12. ภาคส่วนส่วนของท่านต้องการความร่วมมือจากฝ่ายใด ในเรื่องอะไร 

“ อยากให้ททท.สนับสนุนการท่องเที่ยว ท าให้ชาวบ้านทุกคนมีรายได้ และอยากให้ท่านผู้ว่าให้ความส าคัญกับ

การท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ และอยากให้ภาครัฐมีการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ การเข้าถึงชาวบ้านและเดิน

ส ารวจชาวบ้าน” 
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