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ตกผิดฤดูกาล ดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน ดา้นปะการังฟอกขาว และการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล
ส่งผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึง
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ทดสอบสมมติฐานพบว่า พบว่า ผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แต่ผลการศึกษา
ระดบัการรับรู้และตระหนกัของผูป้ระกอบการโดยรวมอยูใ่นระดบั นอ้ย  
 แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจะส่วนท่ีเก่ียวข้องอยู่ 2 ส่วน คือ                  
1) ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2) หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการสร้าง 

นโยบาย กลยทุธ์ แผนแม่บท และการสนบัสนุนต่างๆ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(5) 
 

 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis  The Method to Prepare For Impact of Climate Change in Coastal  
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Degree   Master of Arts (Integrated Tourism Management) 
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This research aims to (1) study the effects of climate change on the behavior of tourists 
visiting Phuket and other tourist attractions of Phuket (2) study the level of awareness of the 
tourism operators about the impacts of climate change affecting coastal tourism activities in 
Phuket. (3) study the level of awareness of the tourists about the impact of climate change 
affecting coastal tourism activities in Phuket and (4) study the method to prepare for impact of 
climate change on coastal tourism industry in Phuket. 

The sample was comprised of 800 tourists; 400 for Thai tourists and 400 for foreign 
tourists visiting Phuket. Besides, it was composed of 30 Phuket tourism operators from being 
listed as a member of the Phuket Tourist Association. A questionnaire was used as the research 
tool for tourists. The statistics used in analyzing the data were descriptive statistics and inferential 
statistics. In-depth interview and semi-structured interview were used with Phuket tourism 
operators. The content analysis technique was used to analyze data. The result of this study 
revealed that the unseasonal rainfall, Temperature increasing, Coral bleaching and Coastal 
Erosion of 4-side- effects of climate change on the behavior of tourists was much which the result 
of analyzing the hypothesis revealed that different impact of climate change affects difference on 
the behavior of tourists at 0.05 while the result of this study level of awareness of the tourism 
operators was least. The method to prepare for impact of climate change on coastal tourism 
industry related to the 2 sections; 1) Tourism operators and 2) Government will creating a master 
 plan policies, strategies and support facilities etc. 
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ของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลกรณีศึกษา จงัหวดัภูเก็ตไดส้ าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดีจากความกรุณาและช่วยเหลือจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนกกานต ์แกว้นุช ท่ีให้
ความเอาใจใส่ ทุ่มเท และสละเวลาอันมีค่าให้ค  าแนะน าในการท าวิจัยเล่มน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
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สอบ ท่ีได้กรุณาให้ความรู้ทางด้านการวิจยั ให้ค  าแนะน า ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของ
วทิยานิพนธ์ใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณสถานประกอบการและผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
บริการของจงัหวดัภูเก็ต จ านวน 30 แห่ง ท่ีได้ให้ความกรุณาในการเก็บขอ้มูลเพื่องานวิจยัคร้ังน้ี 
ตลอดจนนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านท่ีได้มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม
และสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตท่ีเอ้ือเฟ้ือขอ้มูล ซ่ึงท าให้งานวิจยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีได้ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ทางดา้นงานวิจยั และขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีคณะการจดัการการท่องเท่ียว
ทุกท่านท่ีเอาใจใส่และช่วยเหลือผูว้จิยัในเร่ืองต่างๆ เป็นอยา่งดี 
 ท้ายท่ีสุดน้ี ผู ้วิจ ัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิกครอบครัวท่ีได้ให้การ
สนบัสนุนส่งเสริม และใหก้ าลงัใจกบัผูว้จิยัมาโดยตลอด ผูว้จิยัขอระลึกถึงพระคุณทุกท่านท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ รวมทั้งพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกท่านท่ีมิได้กล่าวถึงในท่ีน้ีท่ีมีส่วนช่วยให้งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จได้
ดว้ยดี 
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 4.10  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ าแนกตาม 69 
    ฤดูกาลท่ีตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต 
 4.11  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ าแนกตาม 69 
    ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 
 4.12  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ าแนกตาม 70 
    วธีิการท าหากเกิดสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 
 4.13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบ  71 
    จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียว 
    ชาวไทยในการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต ฝนตกผดิฤดูกาล  
 4.14  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบ  73 
    จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียว 
    ชาวต่างชาติในการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต ฝนตกผดิฤดูกาล 
 4.15  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบ  75 
    จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียว 
    ชาวไทยการในท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน  
 4.16  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบ  76 
    จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียว 
    ชาวต่างชาติในการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 
 4.17  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบ  78 
    จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียว 
    ชาวไทยในการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต ปะการังฟอกขาว  
 4.18  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบ  79 
    จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียว 
    ชาวต่างชาติในการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต ปะการังฟอกขาว 
 4.19  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบ  80 
    จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียว 
    ชาวไทยในการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 
 4.20  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบ  81 
    จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียว 
    ชาวต่างชาติในการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 
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 4.21  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ าแนกตาม 83 
    ประชากรศาสตร์ 
 4.22  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตาม 86 
    รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล) 
 4.23  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตาม 87 
    รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าต้ืน) 
 4.24  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตาม 87 
    รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าลึก) 
 4.25  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตาม 88 
    รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ) 
 4.26  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตาม 88 
    รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมกิจกรรมตกปลา) 
 4.27  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตาม 89 
    รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมบานานาโบท) 
 4.28  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตาม 89 
    รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด) 
 4.29  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 90 
    จ  าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล) 
 4.30  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 90 
    จ  าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าต้ืน) 
 4.31  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 91 
    จ  าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าลึก) 
 4.32  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 91 
    จ  าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ) 
 4.33  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 92 
    จ  าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมตกปลา) 
 4.34  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 92 
    จ  าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมบานานาโบท) 
 4.35  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 93 
    จ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด) 



 

(12) 
 

 4.36  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนกตาม 93 
    รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล) 
 4.37  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนกตาม 94 
    กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าต้ืน) 
 4.38 ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนกตาม 94 
    รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าลึก) 
 4.39  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนกตาม 95 
    รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ) 
 4.40  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนก  95 
    ตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมตกปลา) 
 4.41  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนก  96 
    ตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมบานานาโบท) 
 4.42  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนก  96 
    ตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด) 
 4.43  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล  97 
    จ  าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล) 
 4.44  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนก 97 
    ตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าต้ืน) 
 4.45  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนก 98 
    ตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าลึก) 
 4.46  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล  98 
    จ  าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ) 
 4.47  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนก 99 
    ตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมตกปลา) 
 4.48  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนก 99 
    ตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมบานานาโบท) 
 4.49  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนก 100 
     ตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด)  
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 4.50  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี1.1 ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศ 100 

  ส่งผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ดา้นรูปแบบ 

  การท่องเท่ียวกิจกรรมการ 

4.51  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตาม 101 
    ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั) 
 4.52  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตาม 101  
    ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว  
    (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม) 
 4.53  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตาม 102 
    ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
    (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั) 
 4.54  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตาม 102 
    ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว  
    (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่) 
 4.55  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตาม 103 
    ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
    (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูดใจ) 
 4.56  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 103 
    จ  าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
    (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั) 
 4.57  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 104 
    จ  าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
    (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม) 
 4.58  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 104 
    จ  าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
    (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั) 
 4.59  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 105 
    จ  าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
    (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่) 
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 4.60  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 105 
    จ  าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว  
    (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูดใจ) 
 4.61  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนก  106 
    ตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
    (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั) 
 4.62  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนก  106 
    ตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
    (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม) 
 4.63  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนก  107 
    ตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
    (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั) 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลายมาเป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อ
ระบบเศรษฐกิจของโลกกล่าวโดยThe World Travel & Tourism Council (2013) โดยท่ี
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดเ้จริญเติบโต จนกลายมาเป็นสินคา้หลกัในระบบการคา้ระหว่าง
ประเทศอย่างรวดเร็ว เ ช่นหมู่ เกาะมัลดีฟส์ ,ประเทศฝร่ัง เศส และเกาหลีใต้ เป็นต้น ซ่ึง
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถน าเงินตราเขา้ประเทศไดเ้ป็นจ านวนมากและมีผลต่อการ
พฒันาประเทศเป็นอยา่งยิ่ง (World Tourism Organization, 2012) ดว้ยเหตุน้ีแต่ละประเทศจึงมีการ
พฒันาและสนบัสนุนใหมี้กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
 ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นเสาหลกัอนัหน่ึงของเศรษฐกิจไทย (ม่ิงสรรพ ์ขาว
สะอาด และกอบกุล รายะนาคร, 2553) เป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัน ามาซ่ึงเงินตราต่างประเทศการ
สร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีส่วนส าคญัในการ
พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการคา้และการลงทุน เม่ือประเทศ
ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ
สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัได้ในเวลาท่ีรวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ จึงเห็นได้ว่า
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคัญทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
เพราะฉะนั้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงถือได้ว่าเป็นพลงัขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจท่ีแสดง
บทบาทเด่นชดั อยา่งไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโนม้ เร่ืองการแข่งขนัรุนแรงข้ึน
ในแต่ละประเทศและภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัได้รับผลกระทบจากความอ่อนไหวของ
ปัจจยัต่างๆ ท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดเ้ช่น ปัจจยัเร่ืองความปลอดภยั ปัจจยัเร่ืองภยัพิบติั ปัจจยัทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอ่ืนๆ เป็นตน้ (อานนท ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา และคณะ, 2552) 
 ส าหรับแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยมีการคาดการณ์จาก
กรมการท่องเท่ียวจะมีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติโดยรวมเพิ่มข้ึนภายในปี 2556 มากกวา่ 20 



 
2 

ลา้นคน จากเดิม ปี 2555 มีจ านวนนกัท่องเท่ียว 22,353,903 คน ขณะท่ีระยะเวลาพ านกัเฉล่ียของ
นกัท่องเท่ียวและรายไดด้า้นการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนซ่ึงเป็นการคาดการณ์ของกรมการท่องเท่ียว 
โดยท่ีภาพรวมของขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการเดินทางท่องเท่ียวของไทยจดัอยู่ใน
อนัดับ 3 ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้ น (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2555) อนัเน่ืองมาจากประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีความ
หลากหลายหาก เช่น ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ทรัพยากรการท่องท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เป็นตน้ แต่ทรัพยากรการท่องเท่ียว
เพียงบางประเภทเท่านั้นท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยโดยทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างรายไดเ้ป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศคือ ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางทะเล 
(กรมการท่องเท่ียว, 2554) 
 การท่องเท่ียวทางทะเลและชายหาดของประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลโดยรวมประมาณ 
320,000 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝ่ังอ่าวไทยและอนัดามนัยาวรวมกนัประมาณ 2,800 กิโลเมตร 
โดยมี 23 จงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดกบัทะเล (สถาบนัวิจยัทรัพยากรทางน ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2554) ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวมีทรัพยากรทางทะเลและชายหาดท่ีสวยงามสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มา
เยอืนไดเ้ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะจงัหวดัฝ่ังอนัดามนั ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางทะเลของ
ภาคใตท่ี้มีช่ือเสียงระดบันานาชาติ ในปี 2550-2555 มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวโดยรวมสูงเป็นอนัดบั
ตน้ๆ ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1  จ านวนรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของจงัหวดัฝ่ังทะเลอนัดามนั ปี 2550-2555 
แหล่งทีม่ำ: กรมการท่องเท่ียว, 2556. 
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 จากภาพท่ี 1.1  จะเห็นได้ว่ารายได้จากการท่องเท่ียวของจงัหวดัฝ่ังทะเลอนัดามนันั้นมี
แนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึน ยกเวน้ปี 2552 ท่ีมีรายไดล้ดลงเพราะเกิดจากผลกระทบจากเห็นการณ์ความไม่
สงบทางการเมืองภายในประเทศจึงเป็นผลให้รายไดจ้ากการท่องเท่ียวนั้นลดลง แต่อย่างไรก็ตาม
รายได้จากการท่องเท่ียวของชายฝ่ังทะเลอนัดามนัมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนตามล าดบัต่อมา ซ่ึงรายได้
โดยรวมของภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศในปี 2555 มีรายได้จากการท่องเท่ียว 
983,928.36 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้าการท่องเท่ียวของชายฝ่ังทะเลอนัดามนัในปี 2555 
มีรายได ้295,964.73 ลา้นบาทถือไดว้า่ประมาณ 30% จากรายไดท้ั้งหมดของภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยขอ้มูลจากกรมการท่องเท่ียว 
 การท่องเท่ียวทางชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับจาก
นกัท่องเท่ียววา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวตอ้งไปเยอืนเม่ือมาท่องเท่ียวในประเทศไทยและแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีติด 1 ใน 10 ของประเทศปี 2013 จาก Tripadvisor (2013) นั้นคือ จงัหวดัภูเก็ต เมืองท่ีนกัท่องเท่ียว
เรียกขานกนัวา่ ”ไข่มุกแห่งอนัดามนั” มานานแลว้จดัเป็นจงัหวดัท่องเท่ียวล าดบัตน้ๆ ในภาคใตข้อง
ฝ่ังทะเลอนัดามนัของประเทศไทยท่ีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทัว่ทุกมุมโลกต่าง
อยากจะเดินทางมาสัมผสัโดยดูจากจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึน
ทุกปีเปรียบเทียบจากขอ้มูลสถิตนกัท่องเท่ียวของกรมการท่องเท่ียวของประเทศปี 2550 มีจ านวน
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 5,005,653 คน และในปี 2555 มีจ านวนนกัท่องเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 10,789,647 คน เพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเพียบพร้อมไปดว้ย
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย มีโรงแรมขนาดใหญ่ สนามบินนานาชาติ ท าให้ภูเก็ตเป็น
ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวในแถบอนัดามนัจุดใหญ่ส าคญัจึงสร้างรายไดเ้ป็นจ านวนมากและในแต่ละปี
มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากท าใหจ้งัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัท่ีมีการเจริญเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจสูง ทั้ งในส่วนของการลงทุนภาครัฐและเอกชนในด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยท่ี์เพิ่มจ านวนต่อเน่ืองข้ึนทุกปี รวมทั้งการยา้ยประชากรเขา้มาท างานในจงัหวดั
ภูเก็ต ดงันั้นจงัหวดัภูเก็ตเป็นแหล่งสร้างรายไดก้บัระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีส าคญัจงัหวดัหน่ึง 
แต่อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโนม้การแข่งขนัรุนแรงข้ึนตามล าดบั มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจยัลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดย
ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ สถานการณ์และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นความทา้ทายต่อการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยมาจากหลายประเด็น เช่น ประเด็นผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ ความถดถอย
ของเศรษฐกิจโลก ประเด็นการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยแีบบกา้วกระโดด ส่งผลใหภ้าคการท่องเท่ียว
ตอ้งปรับเตรียมความพร้อมใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง ประเด็นในดา้นภาพลกัษณ์ และความเช่ือมัน่ 
ซ่ึงในระยะ 4-5 ปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะวกิฤติต่างๆ แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ 
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 ประเด็นผลกระทบดา้นทรัพยากรธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้
สถานการณ์และแนวโนม้ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทวีความรุนแรง
ข้ึน โดยเฉพาะปัญหามลพิษ อุณหภูมิโลกท่ีร้อนข้ึน การกดัเซาะของชายฝ่ัง เช่น การกดัเซาะชายฝ่ัง
บา้นแหลมตะลุมพุก จงัหวดันครศรีธรรมราช และชายฝ่ังบางขุนเทียน เป็นตน้ ภาวะภยัแล้ง เช่น
ประเทศนิวซีแลนด์ท่ีประสบภยัแลง้รุ่นแรงในรอบ 30 ปี ในปี 2556 เป็นตน้ (Biztempnews, 2010) 
และน ้ าท่วม เช่นวิกฤตน ้ าท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครปี 2554 ส่งผลต่อความงดงามและ
บรรยากาศของแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัหลายแห่งในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัอ่ืนๆท่ีใกลเ้คียง 
แต่อยา่งไรก็ตามนั้นประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมลงนามและเป็นภาคีในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่
ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) รวมทั้งไดร่้วมลงนามรับรองพิธีสารโตเกียวร่วม
รับผิดชอบการด าเนินการด้านการเปล่ียนสภาพอากาศเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความ
รับผดิชอบต่างๆ 
 การท่องเท่ียวไทยมีแนวโนม้ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก ซ่ึงท า
ให้เกิดความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ เช่น น ้ าท่วมฉับพลนั น ้ าท่วมขงั การกดัเซาะ ไฟป่าระบบนิเวศ 
และโรคระบาด โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2563 การท่องเท่ียวทางทะเลบริเวณชายฝ่ังอนัดามนัจะ
ไดรั้บประโยชน์จากการมีฤดูฝนสั้นข้ึน (อานนท ์สนิทวงค ์ณ อยธุยา และคณะ, 2552)  ซ่ึงเป็นผลท า
ใหด้ าเนินกิจกรรมกลางแจง้ไดย้าวนานข้ึนถึง 4 สัปดาห์จากเดิม 24 สัปดาห์หรือ 4 เดือน  อยา่งไรก็
ตาม ปัญหาด้านการขาดแคลนน ้ าเป็นปัญหาของพื้นท่ีทั้งในอดีตและปัจจุบนัหากพื้นท่ีใดท่ีไม่มี
แผนการจดัการด้านการขาดแคลนปริมาณน ้ า ระยะเวลาของฤดูฝนท่ีลดลงในอนาคตจะส่งผล
กระทบต่อพื้นท่ีและผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวได ้การท่องเท่ียวทางทะเลบริเวณชายฝ่ังอ่าว
ไทย เกือบทุกจงัหวดับริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยจะมีปริมาณฝนตกท่ีรุนแรงมากข้ึนและระยะเวลาท่ีฝน
ตกมากข้ึนถึง 2 สัปดาห์ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ และจะเพิ่มถึง 4 สัปดาห์ในอีก 50 ปีขา้งหนา้ (ม่ิงสรรพ ์
ขาวสะอาด และกอบกุล รายะนาคร, 2553)  
 ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะไดเ้ร่ิมมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความเปราะบางและการปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมาบา้งแต่ขอ้มูลท่ีมีอยู่ยงัมีค่อนขา้งน้อยและไม่เป็นเอกภาพ ท า
ให้ผลการศึกษาท่ีไดย้งัไม่คอบคลุมทุกภาคส่วน ซ่ึงภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการเป็น
ภาคส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบอีกภาคส่วนหน่ึง 
 ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีด าเนินการภายใตก้รอบแนวคิดของแนวทางการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเป ล่ียนแปลงของสภาพภู มิอากาศใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต เพื่อหาแนวทางป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคต อนัเน่ืองมาจาก
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จังหวดัภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับจากนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งมาเยือนถา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย แต่ประเด็นเร่ือง
ภาวะโลกร้อนในปัจจุบนัส่งผลให้เกิดสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงโดยท่ีภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลได้รับผลกระทบทั้ งทางตรงและทางอ้อม เพราะภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลตอ้งมีปัจจยัเร่ืองของภูมิอากาศมาเป็นตวัส่งเสริมในการท่องเท่ียว ซ่ึงรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจึงมีความเปราะบางมากกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
โดยเฉพาะรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชาดหาดและกิจกรรมการกลางแจง้ ซ่ึงสถานการณ์ปัจจุบนั
ของจงัหวดัภูเก็ตเป็นพื้นท่ีมีความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ค่อนขา้งสูง (คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ,2555) ผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน นกัท่องเท่ียวและอ่ืนๆอีกมากมาย ดงันั้นผลจากการศึกษาจะส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
จังหวดัภูเก็ตหรือจังหวดัอ่ืนๆได้ตระหนักถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลจากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไป
ประยุกต์กบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัภูเก็ตท่ีส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของจงัหวดัให้เป็น
ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางทะเลระดบัโลก  
 

1.2  ค ำถำมงำนวจิัย 
 
 1.2.1  การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวต่อ
การมาเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตและแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตหรือไม่  
 1.2.2  ระดบัการรับรู้ของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัภูเก็ตเป็นอยา่งไร 
 1.2.3  ระดบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัภูเก็ตเป็นอยา่งไร 
 1.2.4  แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ควรเป็นอยา่งไรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 
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1.3  วตัถุประสงค์ 
 
 1.3.1 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวต่อการมาเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตและแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต 
 1.3.2  เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 
 1.3.3  เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 
 1.3.4  เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 
 

1.4  ประโยชน์คำดว่ำทีจ่ะได้รับ 
 
 1.4.1  ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวรับทราบถึงปัญหาและผลกระทบของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศใน
ปัจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และได้ทราบถึงแนวทางการรับมือการเปล่ียนแปลงและ
ปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว เพื่อให้สอดคลอ้งกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในปัจจุบนัและอนาคตจงัหวดัภูเก็ต 
 1.4.2  หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเช่น กรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการท่องเท่ียว ส านกังานการท่องเท่ียวประจ าจงัหวดั อ่ืนๆ เป็นตน้ไดต้ระหนกัถึงผละ
กระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อน าไปใชใ้นในการจดัการการท่องเท่ียวเพื่อรับมือ
ภยัธรรมชาติต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 1.4.3  หน่วยงานภาคอุดมศึกษาหรือหน่วยงานดา้นวิชาการไดพ้ฒันาหลกัสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อการจดัการรูปแบบการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถรับมือผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 1.4.4  ผลการศึกษาน้ีสามารถเป็นแนวทางและเสนอ มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญญา 
นโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ใหก้บัภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการของ จงัหวดัภูเก็ต 
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1.5  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ เพื่อศึกษา “แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล 
กรณีศึกษา จงัหวดัภูเก็ต” โดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 
 
 1.5.1  ขอบเขตพืน้ที ่
  งานวิจยัน้ีมีขอบเขตของพื้นท่ีใน 3 อ  าเภอของจงัหวดัภูเก็ตคือ อ าเภอเมืองภูเก็ต 
อ าเภอกระทู ้และอ าเภอถลาง โดยแต่ละอ าเภอนั้นจะมีรูปการท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนั โดย
การศึกษาจะเน้นแหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด ซ่ึงดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศจ านวนมากในแต่ละปี (Gorillatrick, 2554)  
 
 1.5.2  ขอบเขตตัวแปร 
  1)  ตวัแปรอิสระ คือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบดงัน้ี การกดัเซาะ
ชายฝ่ัง ปะการังฟอกขาว ฝนตกผิดตามฤดูกาล และอุณหภูมิความร้อนท่ีสูง ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัๆท่ี
พบในปัจจุบนัของจงัหวดัภูเก็ตและมีอตัราความเสียงท่ีจะเกิดความรุนแรงมีทวีคูณข้ึนในอนาคต 
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2555) 
  2) ตัวแปรตาม คือด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวโดยแบ่งออกเป็น มีดังน้ี 
พฤติกรรมการเลือกท ากิจกรรมการท่องเท่ียว พฤติกรรมการเลือกฤดูในการเดินทาง และพฤติกรรม
การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว  
  ในส่วนดา้นผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีดงัน้ี บริษทัน าเท่ียว, 
ธุรกิจท่ีพกั, และธุรกิจร้านอาหาร นั้นเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพจึงเป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ 
 
 1.5.3  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว ณ แหล่ง
ท่องเท่ียวของเขตพื้นท่ีศึกษาและผูป้ระกอบธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว 
 
 1.5.4  ขอบเขตในเนือ้หำสำระ 
  1)  ศึกษาสถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจุบันของพื้นท่ี เศรษฐกิจ ชุมชน 
ผูป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียว นั้นมีความสัมพนัธ์กบัสถานการณ์กิจกรรมการท่องเท่ียว 
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  2) ศึกษาสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 
  3)  ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวกับพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมของ
นกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั 
 
 1.5.5  ขอบเขตด้ำนเวลำ 
  1) ผู ้วิจ ัยศึกษาข้อมูลการท่องเท่ียวของจังหวัดภู เก็ตย ้อนหลัง 5 ปี เพื่อมา
เปรียบเทียบกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง และลงพื้นท่ีวิจยัเพื่อเก็บรวมรวมขอ้มูลสถานการณ์
ของผลกระทบดา้นต่างๆของกิจกรรมการท่องเท่ียว  
  2)  การศึกษาคร้ังน้ีจะใชเ้วลาเดือนตุลาคม 2556 - ธนัวาคม 2557 
 

1.6  นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 
 
 ผลกระทบ หมายถึงผลท่ีเกิดตามผลจาการเปล่ียนแปลงต่างๆ หรือผลของการกระท าท่ี
เกิดข้ึน ณ จุดๆหน่ึงจนท าใหเ้กิดผลท่ีตามมาเป็นคล่ืนของท่ีส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 
 ผลกระทบจากเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึงผลท่ีตามมาจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ในท่ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากอุณหภูมิของโลก
ท่ีเปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลกท่ีเปล่ียนแปลงนั้ นส่งผลให้เกิดฤดูกาลท่ี
เปล่ียนแปลง เกิดภยัพิบติั และปัญหาโลกร้อน ซ่ึงผลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้เกิดผล
กระทบ ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะใช้ในการศึกษา คร้ังน้ี คือ การ
กดัเซาะชายฝ่ัง ปะการังฟอกขาวและ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล น ้ าท่วม ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีมีความเก่ียว
ของกบัจงัหวดัภูเก็ตในปัจจุบนั 
 สภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะท่ีอุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลกสูงข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง ภาวะโลกร้อนอาจจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของปริมาณฝน ระดบัน ้ าทะเล 
และมีผลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่อพืช สัตว ์และมนุษย ์
 การปรับตวั หมายถึง กลยุทธ์และกระบวนการเตรียมการรับมือหรือตอบสนอง ต่อส่ิง
กระทบหรือภาวะเครียดท่ีเป็นผลจากความแปรปรวนภูมิอากาศ เพื่อเอาชนะ ลด หรือเส่ียง ความ
เส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบในทางลบท่ีจะเกิดข้ึน 
 การรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง ความสามารถในการปรับฟ้ืนตวัต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนให้สามารถกลบัมาท าหน้าท่ีสู่ภาวะปกติ
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ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว และยงัหมายรวมถึงการเรียนรู้และน า บทเรียนจากการปรับฟ้ืนตวัใน
อดีตมาจดัการกบัผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดี้ข้ึนอีกดว้ย 
 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว หมายถึง การแสดงออกภายนอกของนกัท่องเท่ียวโดยเกิดจากความ
ตอ้งการภายในใจ โดยท่ีพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีใช้ศึกษานั้นแบบออกเป็น 3 ชนิด การเลือกท า
กิจกรรมการท่องเท่ียว การเลือกฤดูกาลในการเดินทางท่องเท่ียว และการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวโดย
ท่ีมีปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว คือ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
ปัจจยัเร่ืองภูมิศาสตร์ ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม ปัจจยัดา้นการเมือง ปัจจยัดา้นของเวลา และ
ปัจจยัเร่ืองความปลอดภยั  
 แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีกระตุน้ความตอ้งการในการท่องเท่ียวความน่าสนใจของส่ิงจูงใจ
ต่างๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียวอนัเป็นส่ิงชกัน าให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจท่ีจะเดินทางเพื่อการท่องเท่ียว
ไปยงัสถานท่ีดงักล่าว  
 ความต้องการในการท่องเท่ียว หมายถึง ความต้องการท่ีเกิดจากแรงจูงใจแล้วมีความ
ตอ้งการท ากิจกรรมการท่องเท่ียว เลือกการเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียว ตามความตอ้งการของตนเอง
เป็นพื้นฐานในการตดัสินใจ โดยค านึงเร่ืองความปลอดภยัความคุม้ค่า  ความสวยงาม เวลา และอ่ืนๆ 
 ระดบัการรับรู้ หมายถึง ความตระหนกั ความส าคญั และความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของแต่
ละบุคคล แต่ละองคก์ร  
 แนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการท่ีสร้างองค์ความรู้เพื่อ
เผชิญกบัวกิฤต ปัญหา หรือเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงแนวทางการเตรียมความ
พร้อมรับมือในการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางหรือวิธีการท่ีจะเผชิญกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในจงัหวดัภูเก็ต 
 ปะการังฟอกขาว หมายถึง การฟอกขาวของปะการังจากการตายของเซลล์สาหร่ายท่ีอาศยั
อยูท่ี่ปะการัง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงกะทนัหนัของอุณหภูมิ ความเคม็และความขุ่นของทะเล 
 อุณหภูมิความร้อนสูง หมายถึง อุณหภูมิความร้อนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศในปัจจุบนั ซ่ึงอุณหภูมิความร้อนจะมีอตัราท่ีสูงข้ึนมากกว่าปกติ อาจจะเกิดสภาวะฮีทส
โตรก (โรคลมแดด) หรือเกิดอนัตรายต่อสุขภาพของคน และส่ิงมีชีวติ 
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บทที ่2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
งานวิจยัในคร้ังน้ีได้ศึกษาวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ 

แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล กรณีศึกษา จงัหวดัภูเก็ต เพื่อให้แนวทางในการก าหนด
กรอบแนวคิดงานวจิยัและสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา ค าถามงานวิจยั และวตัถุประสงคโ์ดยมีราย
ดงัน้ี 

2.1  วรรณกรรม  
1)  ขอ้มูลจงัหวดัภูเก็ต 
2)  ชุดขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.2  แนวคิดและทฤษฎี 
1)  แนวคิดและทฤษฎีผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2)  แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม แรงจูงใจ และความตอ้งการ 
3)  แนวคิดและทฤษฎีทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและทฤษฎี VBN. 
4)  แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ (Perception) 
5)  แนวคิดและทฤษฎีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  วรรณกรรม 
 

 2.1.1  ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ตเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ตั้งอยูช่ายฝ่ัง
ทะเลตะวนัตกหรือฝ่ังอนัดามนั มีลกัษณะท่งกายภาพท่ีสวยงามของหาดทรายสีขาว และน ้ าทะเลสี
ฟ้าใส่ จึงไดช่ื้อว่าเป็น”ไข่มุกแห่งทอ้งทะเลอนัดามนั” เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก
เพียบพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556)  
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ภาพที ่2.1  ตราประจ าจงัหวดัภูเก็ต 
แหล่งทีม่า: ศาลากลางจงัหวดัภูเก็ต, 2556. 
 
 ลักษณะโดยรวมของภูเก็ต พื้นท่ีของจังหวัดภู เก็ตประมาณร้อนละ 70 เป็นภู เขา
สลับซับซ้อนทอดจากแนวทิศเหนือถึงใต้เกาะภูเก็ตมีความยาว 48.7 กิโลเมตร และกวา้ง 21.3 
กิโลเมตร มีพื้นท่ีรวมเกาะต่างๆ ประมาณ 570 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อ าเภอ 
คือ อ าเภอเมือง อ าเภอถลาง และอ าเภอกระทู ้จงัหวดัภูเก็ตมีภูมิอากาศร้อนช่ืน เพราะอยู่ใกลเ้ส้น
ศูนยสู์ตร อยูใ่นเขตอิทธิพลลมมรสุม มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ไดรั้บอิทธิพลลมมรสุมตะวนัออกเฉียง
ใต้ เ ร่ิมตั้ งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนและฤดูร้อนได้รับอิทธิพลรับลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน 
 อาณาเขต จงัหวดัภูเก็ตนั้นทางทิศเหนือตืดกบัช่องปากพระ จงัหวดัพงังา เช่ือมโดยสะพาน
สารสินและสะพานทา้วเทพกระษตัรี ทิศตะวนัออกติดกบัทะเลเขตจงัหวดัพงังา ส่วนทิศใตเ้ช่ือมติด
กบัทะเลอนัดามนัมหาสมุทรอินเดีย 
 แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว จงัหวดัภูเก็ตเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทาง
ทะเลท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก มีแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวมากมายหลายประเภท 
ทั้งบนเกาะภูเก็ตซ่ึงมีจุดขายหลกั คือชายหาดและกิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรม
บนัเทิง นนัทนาการและกีฬาทางน ้า และการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัเกาะบริวารโดยรอบและเกาะ
ในจงัหวดัใกลเ้คียง สามารถจ าแนกแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวไดด้งัน้ี  
 แหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด จงัหวดัภูเก็ตมีชายหาดอยูห่ลายแห่งซ่ึงดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจ านวนมากในแต่ละปี ส่วนใหญ่อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะ 
ชายหาดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
  หาดป่าตอง มีลกัษณะเป็นอ่าวโคง้กวา้ง มีน ้ าทะเลใส หาดทรายท่ีสวยงาม เหมาะ
ส าหรับ การเล่นกีฬาทางน ้าทุกชนิด และยงัเป็นหาดท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางของนกัท่องเท่ียว จนเรียกได้
วา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาภูเก็ต หาดป่าตองยงัเป็นหาดท่ีมีสถานบนัเทิงต่างๆ มากมายทุกประเภท ท่ีเปิด
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ให้บริการนกัท่องเท่ียว นบัเป็นหาดท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากท่ีสุดในภูเก็ต อาทิ สถานท่ีพกั 
บริษทัน าเท่ียว ศูนยก์ารคา้ แหล่งบนัเทิง เป็นตน้ สินคา้ และของท่ีระลึกทุกชนิด 
  หาดไมข้าว เป็นหาดท่ีมีจัก๊จัน่ทะเลและเต่าทะเลข้ึนมาวางไข่ แต่ปัจจุบนัจ านวน
ลดลงมาก นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเล่นน ้ าหรือวา่ยน ้ าในทะเลอาจท าไดใ้นช่วงนอกฤดูมรสุม แต่ตอ้ง
ระมดัระวงั เน่ืองจากหาดค่อนข้างชันลงไปในทะเล การเล่นน ้ าในฤดูมรสุม ไม่แนะน าอย่างยิ่ง 
เพราะหาดชนัและคล่ืนแรง 
  หาดในทอน เป็นเวิ้งอ่าวท่ีงามแปลกตาทอดโคง้จากตวัเกาะ เป็นท่ีก าบงัคล่ืนลม 
ได้อย่างดีและเป็นหาดท่ีเงียบสงบ เหมาะส าหรับการเล่นน ้ า แต่ในช่วงฤดูมรสุมไม่แนะน าให้
นกัท่องเท่ียวลงเล่นน ้าเน่ืองจากคล่ืนลมแรงและกระแสน ้าในทะเลค่อนขา้งเช่ียว 
  หาดสุรินทร์ หาดสุรินทร์เป็นหาดท่ีเงียบสงบอยู่ริมเชิงเขาและหาดท่ีมีความลาด
ชนัมาก ในช่วงฤดูมรสุมมีคล่ืนลมแรงไม่เหมาะแก่การเล่นน ้า 
  หาดกะตะ แบ่งออกเป็น 2 หาด คือหาดกะตะใหญ่ และหาดกะตะนอ้ย เป็นหาดท่ี
เหมาะส าหรับการเล่นน ้าและใชเ้ป็นท่ีฝึกด าน ้าเน่ืองจากมีแนวปะการังติดต่อกนัไปจนถึงเกาะปู 
  หาดกะรน เป็นหาดทรายขาวละเอียดทอดตวัในแนวยาวไปจนสุดหาดและเป็น
หาดหน่ึงท่ีมีสถานท่ีพกั บริษทัน าเท่ียวร้านคา้จ านวนมากส าหรับรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน 
  หาดราไวย ์มีหมู่บา้นชาวเลอยู่ทางดา้นซ้ายของหาด บริเวณริมหาดมีเรือประมง 
เรือหางยาว และเรือเร็ว (Speed Boat) ให้นกัท่องเท่ียว เช่าไปเกาะต่างๆ อาทิ เกาะเฮ เกาะบอน เกาะ
รายา เกาะแกว้พิสดาร เป็นหาด ท่ีสามารถเล่นน ้ าได ้เพราะชายฝ่ังต้ืน คล่ืนลมไม่แรง มีท่ีพกั และ
ร้านอาหารทะเลมากมายบริการริมหาด 
  หาดไนยาง เป็นท่ีตั้ งท าการอุทยานฯ เป็นหาดท่ีมีสวนสนร่มร่ืนเหมาะแก่การ
พกัผ่อนและเล่นน ้ า นอกจากน้ี ยงัมีแนวปะการังขนาดใหญ่ เป็นท่ีอาศยัของสัตวท์ะเลนานาชนิด
โดยเฉพาะเต่าทะเล ซ่ึงจะข้ึนมาวางไข่บนหาดราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ แต่ปัจจุบนั
เต่าทะเลมีจ านวนลดลงมาก 
  อ่าวบางเทา เป็นอ่าวท่ีเปิดกวา้ง และเป็นท่ีตั้งของหาดบางเทาซ่ึงเป็นหาดท่ียาว
ท่ีสุด พื้นท่ีบางส่วนได้ถูกพฒันาเป็นท่ีตั้งของรีสอร์ทหรูหลายแห่ง หน่ึงในนั้นคือ กลุ่มโรงแรม
ระดบั 5 ดาว 5 โรงแรม และสนามกอล์ฟของกลุ่มลากูน่า (Laguna) นอกเหนือจากโรงแรมในกลุ่ม
ลากนู่า ยงัมีท่ีพกัและโรงแรมอ่ืนๆ ทางใตข้องอ่าวบางเทา นกัท่องเท่ียว สามารถเล่นน ้ า และวา่ยน ้ า
บริเวณชายหาดไดน้อกฤดูมรสุม ในฤดูท่ีมีมรสุมคล่ืนค่อนขา้งแรง ส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบการด าน ้ า ชม
ปะการังนอกชายฝ่ัง ทางตอนเหนือของอ่าวก็มีปะการังท่ีสวยงาม 
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  หาดกมลา เป็นแนวหาดทรายยาวประมาณ 2 กิโลเมตร นับเป็นหาดหน่ึง ท่ีสงบ
เงียบ มีสถานท่ีพกั ทั้ งโรงแรมใหญ่-เล็ก บังกะโล บริษัทน าเท่ียว ร้านค้า ร้านอาหารบริการ 
นกัท่องเท่ียว  
  หาดกะหลิม เป็นหาดเล็กๆหาดทรายจะเป็นทรายปนหินกอ้นเล็กๆ มีโขดหินและ
แนวปะการัง ถึงแมจ้ะเป็นหาดท่ีติดกบัหาดป่าตอง  
  หาดในหาน ชายหาดมีความยาวไม่มากนกัหาดทรายขาวสะอาดและค่อนขา้งสงบ
เงียบ ในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม คล่ืนลมแรง ไม่เหมาะส าหรับการเล่นน ้ า
  หาดทรายแก้ว เป็นหาดทรายขาวอยู่ถดัจากหาดไมข้าวไปจนถึงสะพานสารสิน
นบัเป็นหาดท่ีอยูเ่หนือสุดของเกาะภูเก็ต 
 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไดแ้ก่ สถานีพฒันาการส่งเสริมอนุรักษส์ัตวป่์าเขาพระแทว มีส่ิงท่ี
น่าสนใจไดแ้ก่ น ้ าตกโตนไทร น ้ าตกบางแปร และตน้ปาล์มหลงัขาว ศูนยศึ์กษาธรรมชาติท่าฉัตร
ไชย มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน  
 แหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะ  จงัหวดัภูเก็ตมีเกาะบริวารทั้งหมด 39 เกาะ ส่วนใหญ่อยูท่าง
ตะวนัออกและทางตอนใตข้องเกาะภูเก็ต เกาะท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
  เกาะราชาใหญ่ เกาะราชานอ้ย  เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะบอน เกาะแกว้ เกาะไมท้่อน  
ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเกาะภูเก็ต เหมาะส าหรับการพกัผอ่นชายหาด ด าน ้ าดูปะการัง (เกาะเฮ เกาะไม้
ท่อน) ตกปลา (เกาะราชานอ้ย) 
  เกาะตะเภาใหญ่ ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะภูเก็ตบริเวณอ่าวภูเก็ต มีส่ิงท่ี
น่าสนใจ คือ นกเงือก 
  เกาะรังใหญ่ เกาะมะพร้าว เกาะไข่นอก ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของเกาะภูเก็ต
บริเวณอ่าวสะป า เหมาะส าหรับการพกัผ่อนชายหาดและเล่นน ้ า ท่ีเกาะรังใหญ่มีส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ 
ฟาร์มหอยมุก กิจกรรมพายเรือแคนู และข่ีจกัรยานรอบเกาะ ส่วนเกาะมะพร้าวมีหมู่บา้นประมงท่ี
ยงัคงวถีิชีวติแบบดั้งเดิม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
  เกาะนาคานอ้ย ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของเกาะภูเก็ต ใกลก้บัอ่าวปอ มีฟาร์มหอย
มุก และการสาธิตการเล้ียงหอยมุกใหน้กัท่องเท่ียวชม  
  เกาะแรดและเกาะนาคาใหญ่ ปัจจุบนัก าลงัด าเนินการก่อสร้างรีสอร์ทของเอกชน 
เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดสู้ง 
 แหล่งท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ ซ่ึงกระจายอยู่บนเกาะภูเก็ตตอนในของเกาะ โดย
แบ่งตามเขตอ าเภอ ดงัน้ี 
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  อ าเภอเมืองภูเก็ต ท่ีส าคญัได้แก่ ตวัเมืองภูเก็ต (มีวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจและอาคาร
ศิลปะแบบชิโนโปรตุกีสอยูห่ลายแห่ง) เช่น พิพิธภณัฑ์ภูเก็ตไทหวั ศาลากลางจงัหวดัภูเก็ต ท่ีท าการ
ไปรษณียโ์ทรเลขหลกัเก่า วดัฉลอง ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมจงัหวดัภูเก็ต พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคิรี 
  อ าเภอถลาง ไดแ้ก่ อนุสาวรียท์า้วเทพกระษตัรีและทา้วศรีสุนทร  พิพิธภณัฑ์สถาน
แห่งชาติถลาง วดัพระทอง วดัพระนางสร้าง วดัไชยธาราราม (พระบรมสารีริกธาตุ) บา้นพระยาวิชิต
สงคราม (เมืองถลางเก่า) บ้านพิทกัษ์ชินประชาในอ าเภอกะทู ้ได้แก่พิพิธภณัฑ์เหมืองแร่ ศูนย์
อนุรักษม์รดกทอ้งถ่ินกะทู ้
 แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ในจงัหวดัภูเก็ตมีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึนทั้งในรูปของสถานบนัเทิง การแสดงโชวต่์างๆ สวนสาธารณะลกัษณะพิเศษ พิพิธภณัฑ์เฉพาะ
ทาง สวนสัตว ์และสวนสนุกเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวกระจายกนัอยูท่ ัว่ไปตามชายหาดท่ีส าคญั  
 แหล่งท่องเท่ียวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ มีหลายประเภทท่ีเป็นจุดขายทางการ
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดั ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวเชิงกีฬา เช่น สนามกอล์ฟ สนามข้ีมา้ แหล่งตก
ปลา  เคเบิลสกี จัม๊พ ์แหล่งด าน ้าบริเวณใกลเ้คียงมีทั้งกิจกรรมด าน ้าต้ืนและด าน ้ าลึก แหล่งท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ ไดแ้ก่ สปาท่ีให้บริการตามโรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว ศูนยบ์ริการทางการ แพทย ์เป็น
ตน้  
 จากการศึกษาพบว่า จังหวดัภูเก็ตมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสร้างรายได้ให้กับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยท่ีทรัพยากรการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวทางชายทะเลซ่ึงมีความอ่อนไหวต่อปัจจยัเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อ
ทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัภูเก็ต 
 
 2.1.2  ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อนัเป็นผลทางตรง หรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ท่ีท  าให้องค์ประกอบของ
บรรยากาศเปล่ียนแปลงไป นอกเหนือจากความผนัแปรตามธรรมชาติ IPCC (2007) การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่วา่จะเน่ืองมาจาก ความผนัแปรตาม
ธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย ์(รายงานแห่งชาติฉบบัท่ี 2, 2553) 
 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 การเปล่ียนแปลงโดยสาเหตุทางธรรมชาติ ส่วนมากใช้ระยะเวลาท่ีนานจึงจะเห็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน เช่น 
   1)  การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกท่ีมีผลท า ให้ระดบัความสูงต ่า ของพื้นท่ี
เปล่ียนแปลง หรือต าแหน่งบนผิวโลกเปล่ียนไป หรือมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่ง
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ธรรมชาติสู่บรรยากาศเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงส่งผลท าให้สภาพภูมิอากาศมีการเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
กระบวนการเหล่าน้ีอาจใช้เวลาเป็นล้านปีถึงหลายร้อยล้านปี จากการประมาณการของ
นกัวิทยาศาสตร์ การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกน้ี มีผลท าให้อุณหภูมิของโลกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2443-2543 ลดลงประมาณ 0.00002 องศาเซลเซียส 
   2)  การเป ล่ียนแปลงแนววงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ การ
เปล่ียนแปลงการเอียงของแกนโลกจากเส้นตั้งฉากกบัระนาบการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย ์การ
แกว่งไปมาของแกนโลกขณะหมุนรอบตวัเอง ซ่ึงปรากฏการณ์เหล่าน้ี มีลกัษณะของการเกิดเป็น
วงจรหรือรอบ (Cycle) ซ่ึงแต่ละรอบใชเ้วลาตั้งแต่ 20,000 ปีถึงประมาณ 100,000 ปีนกัวิทยาศาสตร์
ไดป้ระเมินไวว้่า ปรากฏการณ์เหล่าน้ีโดยรวมมีผลท าให้อุณหภูมิของโลกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2443-2543 ลดลง 0.02 องศาเซลเซียส 
   3)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ จากกิจกรรมต่างๆของมนุษย ์
ซ่ึง IPCC ประเมินวา่ ในช่วงเวลาตั้งแต่มีการปฏิวติัอุตสาหรรม เป็นตน้มา กิจกรรมดงักล่าวส่งผลให้
อุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึนประมาณ 0.8 องศาเซลเซียส ซ่ึงก๊าซเรือนกระจกท่ีมนุษย์ปล่อยออกสู่
บรรยากาศนั้น เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจกตามสภาวะธรรมชาติ (Natural Greenhouse Effect) มี
ความรุนแรงข้ึน (Enhanced Greenhouse Effect) ซ่ึงส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงข้ึน ท่ีเรียกว่า 
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) และมีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมา ซ่ึงจากความรู้และ
หลกัฐานท่ีมีในปัจจุบนั (นาฏสุดา ภูมิจ  านงค ์อา้งถึงใน อ านาจ ชิดไธสง, 2553) 
 กิจกรรมของมนุษยท่ี์มีผลท าให้ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง คือ กิจกรรมท่ีท าให้ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากข้ึน เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก 
(Greenhouse Effect) รุนแรงกวา่ท่ีควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงข้ึน 
ท่ีเรียกวา่ ภาวะโลกร้อน (Global Warming) (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2555) 
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผลให้เกิดความทา้ทายอย่างมีเอกลกัษณ์ระบบ
เศรษฐกิจ กล่าวว่าก่อให้เกิดความลม้เหลวของตลาดอยา่งรุ่นแรงในหลากหลายอุตสาหกรรม การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภยัคุกคามปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตของทุกคนบนโลก
โดยเฉพาะการเข้าถึงน ้ าด่ืมน ้ าใช้การผลิตอาหาร สุขภาพอนามัย ตลอดจนการใช้ท่ีดินและ
ส่ิงแวดลอ้ม ความเสียหายของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ีส่งผลกระทบต่อ
ประชากรในโลกไม่เท่ากนั ประชากรท่ีในประเทศท่ียากจนกวา่จะไดรั้บผลกระทบก่อนและรุนแรง
มากกวา่ (ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2552) 
 



 
16 

 

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดเ้กิดข้ึนแลว้ หลกัฐานคือการละลายของธารน ้ าแข็งและ
แผ่นน ้ าแข็งในบริเวณขั้วโลก การฟอกขาวของปะการัง ระดบัน ้ าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึน ระบบนิเวศท่ี
เปล่ียนแปลงไป และความแห้งแลง้ท่ียาวนานและทวีความรุนแรงข้ึน รายงานขององคก์ารอนามยั
โลกระบุวา่ ประชากร 150,000 คน เสียชีวติทุกปีจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดว้ยเหตุน้ีเอง 
เราจ าเป็นตอ้งเร่งลงมือกระท าการบางอย่างก่อนท่ีโลกของเราจะถูกท าลายจนเสียหายและมิอาจ
เยียวยาได ้ภยัแลง้ในประเทศไทยท่ีเร่ิมข้ึนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 และ เป็นคร้ังท่ีรุนแรงท่ีสุดใน
รอบ 50 ปี ส่งผลกระทบต่อประชากรกวา่ 700,000 คน โดยเฉพาะเกษตรกร กรีนพีซ เช่ือวา่อุณหภูมิ
โลกท่ีร้อนข้ึนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นจุดเร่ิมตน้ของความแหง้แลง้ท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ี
ส่งผลกระทบฟิลิปปินส์ ไทย และ กมัพชูา (IPCC, 2007) 
 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดเ้ปล่ียนแปลงวิถีชีวิตมนุษยม์าตั้งแต่อดีตกาล แต่ปัจจุบนักลบั
ดูเหมือนมนุษย์เราก าลังเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกเราด้วยน ้ ามือมนุษย์ การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate Change) หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) เกิดจากากรเพิ่มข้ึนของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ภายใตก้ารเปล่ียนของอุณหภูมิ 1-2 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบ
กบัปัจจุบนั แต่การเปล่ียนแปลงดา้นระยะเวลาท่ีมีอากาศร้อนหรือเยน็จะเห็นไดช้ดัว่า จ  านวนของ
อากาศร้อน หรือวนัท่ีอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 33 องศาเซลเซียสจะเพิ่มข้ึน 2-3 สัปดาห์ต่อปี และ
จ านวนของอากาศเยน็ หรือวนัท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ 15 องศา จะลดลง 2-3 สัปดาห์ต่อปีหรืออาจกล่าว
ไดว้า่สภาพภูมิอากาศในอนาคต ฤดูร้อนในภูมิภาคเอเชียจะยาวนานกวา่ฤดูหนาว (Soultheast Asia 
Start Regional Center and WWF, 2008) 
 ดงันั้นจะเห็นได้ว่าสาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีปัจจยัหลายสาเหตุซ่ึง
สาเหตุท่ีส าคญัเกิดจากปัญหาโลกร้อน (Global Warming) เป็นต้นเหตุส าคัญของของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงเปรียบเสมือนปลายน ้ า แต่ปัญหาโลกร้อนนั้นมีตน้เหตุท่ีส าคญัคือ 
มนุษย์ เพราะมนุษย์หรือคนถือกลไกลท่ีท าให้เกิดปัญหาโลกร้อนท่ีรุนแรงข้ึน อนัเน่ืองมาจาก
กิจกรรมในชีวติประจ าวนับา้งอยา่งก็เป็นจุดเล็กท่ีท าให้โลกร้อนไดจ้นไปถึงกิจกรรมท่ีเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนเก่ียวกบัการท าใหเ้กิดปัญหาโลกร้อนเช่น การตดัไมท้  าลายป่า การเปิดเคร่ืองปรับอากาศ การ
เผ่าขยะ โรงงานอุตสาหกรรม การขบัรถ อ่ืนๆ อีกมากมายก็เป็นตน้ท าให้เกิดปัญหาโลกร้อน และ
ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนั และมีแนวโนม้ท่ีจะทวีความรุ่นแรงข้ึนใน
อนาคต 
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย  
 ประเทศไทยตั้ งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนซ่ึงมีอาณาเขตติดกับทั้งมหาสมุทรแปซิฟิก
ทางดา้นทิศตะวนัออกและมหาสมุทรอินเดียทางดา้นทิศตะวนัตก การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
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ทั้งในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อลกัษณะสภาพภูมิอากาศของไทย 
และเป็นตวัแปรท่ีส าคญัต่อระดบัความรุนแรงของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อาทิเช่น ฝน
ตกหนกั-น ้าท่วม ความแหง้แลง้ และสภาพอากาศท่ีร้อนอบอา้ว 
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศในประเทศไทยนั้น จากการศึกษาของ Sea Start, 
(2007) โดยท่ีมีการจ าลองการสภาพภูมิอากาศรายวนัในช่วง 2010 – 2099 ครอบคลุมพื้นท่ีของ
ประเทศไทยทั้งหมด โดยเป็นการจ าลองสภาพภูมิอากาศท่ีมีความละเอียดเชิงพื้นท่ีสูง 0.22 องศา ท่ี
ใชชุ้ดขอ้มูล Global Dataset ECHAM4 เป็นชุดขอ้มูลพื้นฐานในการค านวณจากประเทศองักฤษ ซ่ึง
ผลการศึกษาพบว่าในช่วงต้นศตวรรษท่ี 2030 อุณหภูมิไม่ได้เพิ่มมากจากเดิมแต่ช่วงวนัเวลาท่ี
อุณหภูมิสูงนั้นมาระยะเวลาของอุณหภูมิท่ีนานข้ึนและในช่วงปลายทศวรรษท่ี 2030 อุณหภูมิสูงสุด
ตลอดทั้งปีจะเพิ่มสูงข้ึนจากปัจจุบนัประมาณ 4 องศาเซลเซียสหรือประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส
ขยายครอบคลุมประเทศไทยทั้งหมด ฤดูร้อนยาวนานมากกว่า 8 เดือน ส่วนอุณหภูมิต ่าสุดนั้นมี
แนวโน้มสูงข้ึนจนถึงปลายทศวรรษท่ี 2030 ในพื้นท่ีภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคตะวนัออกและภาคใต ้จะมีอุณหภูมิต ่าสุดมากกว่า 24 องศาเซลเซียส ในส่วนของภาคเหนือ
อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียประมาณ 18-22 องศาเซลเซียส แต่จ านวนระยะเวลาของอุณหภูมิท่ีต ่าจะสั้นลง
ประมาณ 2-2.5 เดือน และระยะเวลาท่ีมีอากาศเย็นจะสั้ นลงอย่างชัดเจนในช่วงปลายทศวรรษท่ี 
2070 โดยเร่ิมเห็นภาคเหนือตอนบนและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิต ่าสุดเพียงแค่ 10 วนั 
ถึงประมาณ 1 เดือนเท่านั้น และปริมาณน ้ าฝน จะมีแนวโนม้การเพิ่มข้ึนของปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียราย
ปีในทุกภาคของประเทศไทยทั้งในดา้นปริมาณและการกระจายตวัของพื้นท่ีมีจ  านวนวนัท่ีฝนตก
มากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงปลายศตวรรษ ซ่ึงอาจเป็นตวัช้ีวดัวา่ปริมาณฝนท่ีตกในแต่ละคร้ัง
ในอนาคตจะตอ้งเพิ่มข้ึนจึงเป็นเหตุให้มีความเส่ียงต่อภาวะน ้ าท่วมฉบัพลนั น ้ าหลาก ภยัธรรมชาติ
ต่างๆ 
 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธนวฒัน์ จารุพงษส์กุล (2554) พบวา่อุณหภูมิของประเทศไทย
ไทยมีแนวโน้มสูงข้ึนและยาวนานมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะพื้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและพื้นท่ีเงา
ฝนท่ีจะมีระยะเวลาของฤดูร้อนท่ียาวนานข้ึน ซ่ึงได้ขอ้มูลมาจากกรมอุตุวิทยาท่ีได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลการวดัอากาศทั่งประเทศไทย 45 สถานี ส่วนอุณหภูมิท่ีต ่าเฉล่ียตลอดทั้ งปีมีแนวโน้ม
เหมือนกัน โดยสูงข้ึนประมาณ 1.2 องศาเซลเซียสและช่วงเวลาของอากาศท่ีหนาวจะสั้ นลง
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส าหรับขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนตลอดทั้งปี
พบว่าการเร่ิมต้นฤดูฝนของประเทศไทยเปล่ียนไปจากเดิมและปริมาณน ้ าฝนท่ีเพิ่มมากข้ึนการ
กระจายตวัของฝนมากจึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เกิดภยัพิบติัตามบริเวณพื้นท่ีรับน ้ า ไดแ้ก่ภาคกลาง 
และภาคใตท่ี้จะเป็นจุดเส่ียงท่ีจะไดผ้ลจากการเปล่ียนแปลงปริมาณน ้าฝนท่ีจะเพิ่มมากข้ึน 
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 โดยท่ี ส านักงานโนบายและแผนส่ิงแวดล้อม (2553) ได้ค  านวณวนัท่ีอากาศร้อนของ
ประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยจ านวนอากาศร้อนโดยเฉล่ียทัว่ประเทศในช่วง
ปี พ.ศ. 2553 – 2582 พบวา่เพิ่มสูงข้ึนประมาณ 32 วนัและจะเพิ่มจ านวนวนัข้ึนเร่ือยๆ โดยท่ีมีพื้นท่ีมี
แนวโน้มความแตกต่างของจ านวนวนัท่ีมีอากาศร้อนข้ึนโดยท่ีไม่เท่ากนันั้นอยูก่บัภูมิประเทศของ
พื้นท่ี ส่วนวนัท่ีมีอากาศเยน็เฉล่ียลดลงอยา่งชดัเจนและต่อเน่ืองเม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในช่วงปี 
2 513  – 2 532  โดยอย่ า งยิ่ ง ในพื้ น ท่ี มี อากาศ เย็นและพื้ น ท่ี สู ง ในภาค เหนือ  และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวนวนัท่ีมีอากาศเยน็ลดลง 8 – 29 วนัและจะสั้นลงเร่ือยๆ ในภาคกลาง
จ านวนวนัท่ีอากาศเยน็เฉล่ียนั้นมีการเปล่ียนแปลงลดลงเหลือเพียง 1 – 2 วนั ส่วนพื้นท่ีภาคใตแ้ละ
ภาคตะวนัออกท่ีมีจ านวนของวนัอากาศเย็นน้อยหรือแทบไม่มีเลยในอนาคตก็จะไม่มีวนัท่ีอากาศ
เยน็อยา่งต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน ส่วนปริมาณน ้ าฝนของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
จะมีปริมาณในการตกแต่ละคร้ังมากข้ึนและกระจายตวัมากในส่วนของพื้นท่ีรับน ้ าหรือพื้นท่ีราบลุ่ม
จะมีความเส่ียงเร่ืองน ้าท่วมและพื้นท่ีติดเนินเขาก็จะเป็นจุดเส่ียงของภยัพิบติัของดินโคลนถล่มน ้ าป่า
ไหลหลากมากยิง่ข้ึน ส่วนพื้นท่ีใกลช้ายฝ่ังทะเลจะไดรั้บอิทธิพลจากคล่ืนลมท่ีรุ่นแรกมากยิง่ข้ึน 
 ในท านองเดียวกนักบัการศึกษาของ แสงจนัทร์ ล้ิมจิรกาล และคณะ (2552) พบวา่อุณหภูมิ
เฉล่ีย อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย และอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียมีแนวโน้มของอุณหภูมิสูงข้ึนชดัเจน และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายภาค แนวโนม้ของอุณหภูมิก็มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั คือ มี
แนวโน้มสูงข้ึน ในส่วนของปริมาณน ้ าฝนนั้นท่ีเพิ่มข้ึนนั้นมีปัจจยัมาจากพายุหมุนเขตร้อน (พายุ
ดีเปรสชัน่ พายุโซนร้อน และไตฝุ้่ น) ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนท าให้ปริมาณและการกระจายของ
ปริมาณน ้าฝนในประเทศไทยเกิดความผนัแปรมากกวา่ปกติปัจจยัส าคญัของการก่อตวัของพายุหมุน
เขตร้อน  
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยในงานของ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
และคณะ (2552) ไดค้าดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยจากช่วง 2553 ถึง 2632 ไว้
ดงัน้ีอุณหภูมิเฉล่ียรายปีของไทยจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจ านวนวนัท่ีมีอากาศร้อน (วนัท่ีมีอุณหภูมิ
มากกวา่ 35 องศาเซลเซียส) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในทุกภูมิภาค จ านวนวนัท่ีมีอากาศเยน็ 
(วนัท่ีมีอุณหภูมิต ่ากว่า 15 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มท่ีจะลดลงเช่นกนั และในส่วนของปริมาณ
น ้าฝนเฉล่ียรายปีจะเพิ่มข้ึนแต่จ านวนวนัท่ีฝนตกเฉล่ียรายปีจะลดลงซ่ึงหมายความวา่ฝนจะตกหนกั
ข้ึนแต่จ านวนวนัท่ีฝนตกจะลดลงและลมมรสุมมีก าลงัรุนแรงมากข้ึนซ่ึงอาจท าให้เกิดพายุรุนแรง
และบ่อยคร้ังข้ึน 
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยจะแนวโน้มท่ีรุ่นแรงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นก่อใหเ้กิดผลกระทบหลายภาคส่วน  



 
19 

 

  ระบบนิเวศ  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะก่อให้เกิดผลกระทบเกิน
ความสามารถในการรองรับตามธรรมชาติของระบบนิเวศต่างๆ พนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวป์ระมาณ 20 
- 30 %จะเส่ียง ต่อ การสูญพนัธ์ุหากอุณหภูมิสูงข้ึนเกิน 1.5 ถึง 2.5 องศาเซลเซียส อาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ในโครงสร้าง และการท างานของระบบนิเวศรวมทั้งถ่ินท่ีอยู่ของพืชและ
สัตว ์ซ่ึงจะส่งผลทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าของระบบนิเวศในดา้นต่างๆ เช่น
การเป็นแหล่งน ้า และ อาหาร เป็นตน้ 
  อาหาร ผลผลิตพืชอาจเพิ่มสูงข้ึนในเขตอบอุ่นและเขตหนาวในกรณีท่ีอุณหภูมิเพิ่ม
สูงข้ึน 1 ถึง 2 องศาเซลเซียสแต่จะลดลงในภูมิภาคเขตร้อนและแห้งแลง้ในกรณีท่ีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน
เพียง 1 ถึง 2 องศา เซลเซียส ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเส่ียงดา้นความมัน่คงทางอาหาร 
  พื้นท่ีชายฝ่ัง จะประสบกบัความเส่ียงมากข้ึนจากปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังอนั 
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเลเม่ือถึงทศวรรษ 
2080 ประชากรอีกหลายลา้นคนจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาน ้ าท่วมทุกปีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพื้นท่ีซ่ึงมี
ประชากรหนาแน่นในบริเวณสามเหล่ียมปากแม่น ้ าขนาดใหญ่ พื้นท่ีชายฝ่ังทะเล และพื้นท่ีราบลุ่ม
แม่น ้า 
  อุตสาหกรรม การตั้งถ่ินฐานและสังคมพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุดส าหรับการ 
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการตั้งถ่ินฐานไดแ้ก่พื้นท่ีชายฝ่ังและบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าและ
พื้นท่ีซ่ึงตอ้งพึ่งพิงทรัพยากรท่ีมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีความเส่ียง
ต่อสภาพอากาศรุนแรงประชากรท่ีจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดก็คือกลุ่มท่ีมีฐานะยากจน 
  สุขภาพ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบต่อประชากรโลกหลาย
ลา้นคนและคนไทย อนัเน่ืองมาจากภาวะขาดแขลนอาหาร การตาย เจ็บป่วย และอนัตรายท่ีเกิด จาก
สภาพอากาศรุนแรงโรคท่ีจะก่อให้เกิดภาระทางสาธารณสุขเพิ่มข้ึนได้แก่ โรคอุจจาระร่วง 
โรคหวัใจ และระบบทางเดินหายใจ (Cardio - Respiratory Diseases) อนัเน่ืองมาจากระดบัโอโซนท่ี
เขม้ขน้มากข้ึนในเขตเมืองและการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีในการระบาดของโรคแมก้ารเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศอาจก่อใหเ้กิดผลบวกบา้งทางดา้นสุขภาพ เช่น การตายท่ีเกิดจากสภาพอากาศหนาว
จะลดลงและมีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีและลกัษณะการแพร่ของเช้ือโรคมาลาเรีย ซ่ึงมีการเสียชีวิตจาก
สภาวะฮีทสโตกหรือโรคลมแดดเพราะมีสภาพภูมิอากาศท่ีร้อนสูงข้ึน แต่โดยรวมแลว้ผลลบจะมี
มากกว่าผลบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพฒันาปัจจยัต่างๆ ท่ีจะมีส่วนส าคญัต่อการ
เตรียมการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้แก่ การให้การศึกษาการบริการและ
โครงการดา้นสาธารณสุขระบบสาธารณูปโภคและการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
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  น ้ า  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน ้ า ใน
ทุกภาคส่วนและทุกภูมิภาคการเปล่ียนแปลงของปริมาณฝนตกและอุณหภูมิจะก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในปริมาณน ้าท่าจะเพิ่มมากข้ึน 10 - 40 % เม่ือถึงกลางศตวรรษในเขตละติจูดเหนือและ
ในเขตร้อนช้ืนแต่จะลดลง 10 - 30 % ในเขตท่ีแห้งแล้งในเขตละติจูดกลางและเขตร้อนอัน
เน่ืองมาจากปริมาณฝนตกลดลงและมีการ ระเหยของน ้ามากข้ึนพื้นท่ีแหง้แลง้จะขยายตวัเพิ่มมากข้ึน
ปรากฏการณ์ฝนตกหนักเกิดบ่อยคร้ังข้ึนในหลายภูมิภาคก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วม 
อุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในคุณสมบติัทางกายภาพทางเคมีและทางชีวภาพ
ของน ้ าจืดในทะเลสาบและแม่น ้ าก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและคุณภาพน ้ าส าหรับบริเวณ
พื้นท่ีชายฝ่ังการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเลจะท าให้มีการปนเป้ือนของน ้ าเค็มในชั้น น ้ าใตดิ้น ขอ้มูล
จาก ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และ กอบกุล รายะนาคร (2553) 
 สภาพภูมิอากาศของจงัหวดัภูเก็ต 
 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเฉล่ียและปริมาณฝนเฉล่ียรายปีจากกรมอุตุนิยมวิทยาจงัหวดัภูเก็ต
พบว่า อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน และปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1983-2012 จากสถานี
ตรวจวดัสนามบินนานาชาติจงัหวดัภูเก็ตมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนมีนาคม เท่ากบั 33.5 องศา
เซลเซียสและเดือนท่ีมีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียสูงสุดในเดือนกนัยายน เท่ากบั 411.9 มิลลิเมตร และจาก
สถานีตรวจวดัจงัหวดัภูเก็ตมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนมีนาคมเท่ากบั 33.9 องศาเซลเซียส และ
เดือนท่ีมีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียสูงสุดในเดือนกนัยายน เท่ากบั 370.6 มิลลิเมตร 
 การเปล่ียนแปลงของจ านวนวนัท่ีฝนตกและการมีฝนตกชุก จากขอ้มูลจ านวนวนัท่ีฝนตก
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983-2012 แสดงให้เห็นว่าสถานีตรวจวดัสนามบินนานาชาติจงัหวดัภูเก็ตในเดือน
กนัยายนมีจ านวนวนัท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด เท่ากบั 22.6 วนั และสถานีตรวจวดัจงัหวดัภูเก็ตในเดือน
กนัยายนและตุลาคมมีจ านวนวนัท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด เท่ากบั 22.2 วนั 
 ปะการังฟอกขาว บริเวณจงัหวดัพงังา ภูเก็ต และกระบ่ี จากกลุ่มชีววทิยาและนิเวศวทิยาทาง
ทะเลและชายฝ่ัง สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเลและป่าชายเลน (2554) 
ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะท่ีปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลเดียวท่ีอาศยัอยู่ภายในเน้ือเยื่อ ท าให้
ปะการังอ่อนแอเพราะไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในท่ีสุดถา้หากไม่สามารถ
ทนต่อสภาวะน้ีได้ สาเหตุท่ีท าให้ปะการังฟอกขาวเป็นพื้นท่ีกวา้งครอบคลุมพื้นท่ีน่านน ้ าใน
ระดบัประเทศหรือกินอาณาเขตกวา้งในระดบัภูมิภาคไดคื้อ อุณหภูมิน ้ าทะเลท่ีสูงข้ึนอย่างผิดปกติ 
ซ่ึงในน่านน ้าไทย เคยไดรั้บผลกระทบเช่นน้ีเม่ือปี พ.ศ. 2534 2538 2541 2546 2548 และ 2550 โดย
ปีใน 2534 และ 2538 แนวปะการังทางฝ่ังทะเลอนัดามนัไดรั้บความเสียหายมาก พบวา่ปะการังตาย
ประมาณ 10-20% ส่วนในปี 2541 ก่อให้เกิดความเสียหายมากทางฝ่ังอ่าวไทย แต่ปีต่อๆ มาเกิดทาง
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ฝ่ังอนัดามนัแต่ไม่พบความเสียหายมากนกั เพราะปะการังสามารถฟ้ืนตวักลบัคืนสู่สภาพปกติได้
เน่ืองจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตซ่ึ้งมาเร็วในตอนตน้ฤดูช่วยบรรเทาท าให้อุณหภูมิน ้ าทะเลลดลง
ได ้
 ส าหรับในปี 2553 นบัเป็นปีท่ีแนวปะการังเสียหายมากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ อุณหภูมิน ้ า
ทะเลจากปกติ 29 องศาเซลเซียสไดเ้ร่ิมสูงข้ึนเป็น 30 องศาเซลเซียสตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2553 
สามสัปดาห์ต่อมาปะการังไดเ้ร่ิมฟอกขาวแผพ่ื้นท่ีเป็นวงกวา้งคลุมทะเลทั้งฝ่ังอนัดามนัและอ่าวไทย 
จากการส ารวจโดยหลายหน่วยงาน พบวา่ในแต่ละพื้นท่ีมีปะการังฟอกขาวมากนอ้ยต่างกนัไป ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัวา่บริเวณนั้นมีปะการังชนิดใดเป็นพวกท่ีข้ึนครอบคลุมพื้นท่ีมาก (Dominant Group) หาก
พวกท่ีข้ึนคลุมพื้นท่ีมากเป็นพวกท่ีไวต่อการฟอกขาว พื้นท่ีนั้นก็จะไดรั้บผลกระทบมาก อย่างเช่น 
แนวปะการังท่ีมีปะการังเขากวาง (Acropora Spp.) ข้ึนเป็นดงกวา้งใหญ่ พื้นท่ีนั้นก็จะได้รับ
ผลกระทบมาก นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กบัว่าชายฝ่ังท่ีแนวปะกรังข้ึนอยู่นั้นไดรั้บอิทธิพลจากคล่ืนลม
มากนอ้ยเพียงไรดว้ย ดา้นท่ีรับแรงจากคล่ืนลมจะเป็นดา้นท่ีอุณหภูมิไม่สูงอยูต่ลอดเวลา (เช่น ดา้น
ตะวนัตกของเกาะต่างๆ ทางฝ่ังทะเลอนัดามนั) ปะการังจึงฟอกขาวน้อยกวา่ดา้นอ่ืน เม่ือประมาณ
โดยภาพรวมทัว่ประเทศแล้ว พบว่าปะการังแต่ละแห่งฟอกขาวมากถึง 30-95% ปะการังทุกชนิด
ฟอกขาวเกือบทั้ งหมด ยกเวน้เพียง 3-4 ชนิดเท่านั้ นท่ียงัคงต้านอยู่ได้ เช่น ปะการังสีน ้ าเงิน 
(Heliopora Coerulea) ปะการังลายดอกไม ้(Pavona Decussata) และปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea 
Heliopora)  
 จากการตรวจอุณหภูมิน ้ าทะเลท่ีจงัหวดัภูเก็ต พบว่าอุณหภูมิยงัคงสูงอยู่ในระดบั 30 - 33 
องศาเซลเซียส นานต่อเน่ืองตลอดสามเดือน การท่ีปะการังอยู่ในสภาวะฟอกขาวต่อเน่ืองมาเป็น
เวลานาน ท าให้ปะการังค่อยๆตายไป โดยเฉพาะปะการังในสกุล Acropora เป็นพวกท่ีเร่ิมตายก่อน
ชนิดอ่ืนๆ หลงัจากท่ีฟอกขาวได้ 1 เดือน ปะการังชนิดอ่ืนค่อยๆทยอยตายตามไป ต่อมาในตอน
ปลายเดือนมิถุนายน 2553 อุณหภูมิเร่ิมลดลงมาอยู่ท่ี 29 องศาเซลเซียสเศษ ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีกลบั
เขา้สู่ภาวะเกือบปกติ ปะการังโขด (Porites Lutea) ซ่ึงเป็นโครงสร้างหลกัของแนวปะการัง เป็นพวก
แรกท่ีเร่ิมมีสีน ้าตาลกลบัคืนมา แสดงใหเ้ห็นการฟ้ืนตวัท่ีค่อยๆ เกิดข้ึน ประมาณไดว้า่ปะการังโขดท่ี
ฟอกขาวสามารถฟ้ืนตวัไดร้าว 50-75% (นัน่คือ ประมาณหน่ึงในส่ีถึงคร่ึงหน่ึงไดต้ายไป) 
 จากการตรวจสอบในหลายพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัในช่วงเดือนกนัยายน-ธนัวาคม 
2553 โดยเฉพาะท่ีหมู่เกาะพีพี (จงัหวดักระบ่ี) เกาะราชา (จงัหวดัภูเก็ต) เกาะไข่นอก และหมู่เกาะ
สุรินทร์-สิมิลนั (จงัหวดัพงังา) พบว่าในแต่ละแห่งแนวปะการังไดรั้บผลกระทบ เกิดความเสียหาย
มาก ดงัท่ีสรุปในตารางขา้งล่าง 
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ตารางที ่2.1  แสดงผลการเกิดปะการังฟอกขาวในปี 2553 – ปัจจุบนั 
 

 
สถานที่เกาะบริเวณของเกาะภูเกต็ 

% ปกคลุมพืน้ที่ของปะการังที่มีชีวติ % การตาย 
 ก่อนฟอกขาว หลงัฟอกขาว 

เกาะแอว ตะวนัตกเฉียงเหนือ 61.7 18.6 69.9 
เกาะราชาใหญ่ ตะวนัออกตอนบน 33.3 20.5 38.4 
เกาะราชาใหญ่ ตะวนัออกตอนกลาง 25.3 17.5 30.8 
เกาะราชาใหญ่ อ่าวทิศเหนือ 42.3 1.4 96.7 
เกาะราชาใหญ่ อ่าวตะวนัตก 61 66.3 - 

 
แหล่งทีม่า: กรมทรัพยากรธรรมทางทะเลและชายฝ่ัง, 2554. 
 
 จากการท่ีแนวปะการังไดรั้บความเสียหายจากการฟอกขาวอยา่งรุนแรงในปี 2553 น้ี ท าให้
สภาพแนวปะการังเปล่ียนแปลงไปเป็นอนัมาก แนวปะการังหลายแห่งเปล่ียนจากสภาพสมบูรณ์ไป
เป็นสภาพเสียหายมาก การฟ้ืนตวัของแนวปะการังจะเกิดข้ึนไดโ้ดยขบวนการทางธรรมชาติ แนว
ปะการังใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี ถึงจะมีปะการังสภาพดีข้ึนได ้แต่นั่นก็ตอ้งเป็นแหล่งท่ีมีการ
รบกวนจากมนุษยน์อ้ยมาก 
 ปัญหาจากการกดัเซาะชายฝ่ัง (กรมทรัพยากรธรรมทางทะเลและชายฝ่ัง, 2554) เป็น
กระบวนการเปล่ียนแปลงของชายฝ่ังทะเลท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาจากการกดัเซาะของคล่ืนหรือลม 
ตะกอนจากท่ีหน่ึงไปตกทบัถมในอีกบริเวณหน่ึง ท าให้แนวของชายฝ่ังเดิมเปล่ียนแปลงไป บริเวณ
ท่ีมีตะกอนเคล่ือนเขา้มานอ้ยกว่าปริมาณท่ีตะกอนเคล่ือนออกไป ถือวา่เป็นบริเวณท่ีมีการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง  สาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลงชายฝ่ัง คือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผล
กระทบระบบนิเวศชายฝ่ังและปะการัง สภาพอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนของ
ระดบัน ้ าทะเล จะส่งผลกระทบต่อชายฝ่ังทะเลทัว่ประเทศและอาจก่อให้เกิดปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝ่ังอีกดว้ย  
 สถานภาพการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลดา้นอนัดามนั เกิดข้ึนนอ้ยกวา่ชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทย
โดยพื้นท่ีท่ีมีการกดัเซาะรุนแรงในอตัราเฉล่ียมากกว่า 5 เมตรต่อปี ใน 5 จงัหวดั คือ ระนอง ภูเก็ต 
กระบ่ี ตรัง และสตูล และพื้นท่ีท่ีมีอตัราการกดัเซาะปานกลางเฉล่ีย 1 – 5 เมตรต่อปีใน 6 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สตูล โดยทัว่ไปพบว่าการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลดา้นอนัดามนั
เกิดข้ึนในพื้นท่ีหาดทรายมากกวา่ท่ีราบน ้าข้ึนถึงต่อเน่ืองกบัป่าชายเลน 
 
 



 
23 

 

ตารางที ่2.2  รายละเอียดการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล แยกเป็นรายจงัหวดั 
 

ชายฝ่ัง/จังหวัด ความยาว การกดัเซาะ (กม.) หมายเหตุ 
(พืน้ที่กดัเซาะ) ปานกลาง 

(1 – 5 ม./ปี) 
รุนแรง 

( > 5 ม./ปี) 
รวม 

ทะเลอนัดามนั 1,093.04 74.98 25.06 100.04  
ระนอง 137.92 12.16 7.63 19.79  
พงังา 241.53 17.16 - 17.16  
ภูเก็ต 205.89 4.64 1.56 6.20  
กระบ่ี 216.31 16.55 5.08 21.63  
ตรัง 136.33 14.86 3.94 18.80  
สตูล 155.07 9.60 6.86 16.46  

รวม 3,148.23 576.79 233.28 830.07  

 
แหล่งทีม่า: กรมทรัพยากรธรรมทางทะเลและชายฝ่ัง, 2554. 
 
 ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง จงัหวดัภูเก็ตมีสภาพเป็นเกาะในฝ่ังทะเลอนัดามนัเป็น
พื้นท่ีเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบ ดงัน้ี 

ทางเศรษฐกิจ ธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงคือ ภาคการท่องเท่ียว จากชายฝ่ังถูกกดัเซาะ
จนเกิดสภาพเส่ือมโทรม สูญเสียแนวชายหาดท่ีสวยงาม โดยเฉพาะชายหาดท่ีมีช่ือเสียงและเป็น
จุดหมายท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกกระทบถึงรายไดจ้  านวนมหาศาล และการลงทุนใน
อนาคต อีกประการหน่ึงคือตอ้งใช้ทรัพยากรและเงินจ านวนมากในการป้องกนัการกดัเซาชายฝ่ัง 
สูญเสียผลประโยชน์ท่ีควรไดรั้บไปดว้ย อีกทั้งตอ้งสูญเสียงบประมาณและทรัพยากรจ านวนมาก
เพื่อการป้องกนัการกดัเซาะแนวชายฝ่ังอีกดว้ย 

ทางส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศชายฝ่ัง ไดแ้ก่ ระบบนิเวศชายหาด ป่าชายเลน หญา้ทะเล และ
ปะการัง จะได้รับผลกระทบโดยตรง เน่ืองจากการกัดเซาะและเปล่ียนแปลงทบัถมของตะกอน 
สูญเสียแนวชายหาดเดิมท่ีเคยมี เกิดตะกอนทบัถมบนหญา้ทะเลและแนวปะการัง อีกทั้งแนวป่าชาย
เลนท่ีถูกกดัเซาะมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเอมโทรมลง ท าให้เกิดความเส่ือมโทรมในแหล่ง
หญา้ทะเล แนวปะการัง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง กระทบถึงสมดุลของระบบนิเวศใน
บริเวณนั้น -ทางสังคม ชุมชนริมฝ่ังทะเลตอ้งอพยพยา้ยถ่ินฐานไปยงัพื้นท่ีอ่ืนจากพื้นท่ีท่ีถูกกดัเซาะ 
ท าให้สูญเสียวิถีชีวิตและวฒันธรรมประเพณีดั้ งเดิมของชุมชน ไม่มีท่ีอยู่อาศยัและท่ีท ากิน ไม่
สามารถประกอบอาชีพไดต้ามปกติ ส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัภาคเศรษฐกิจอีกดว้ย 
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คุณภาพชีวิต ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง สูญเสียท่ีดินและทรัพยสิ์น
ของตนตอ้งปรับเปล่ียนวิถีด ารงชีวิตไปจากเดิม เกิดความวิตกวิตกกงัวลในการประกอบอาชีพใหม่ 
อาจส่งผลถึงสภาพจิตใจและความสัมพนัธ์ในครอบครัว ท าให้คุณภาพชีวิตตกต ่าลงหรือไม่ดี
เหมือนเดิม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2554) 

ปัญหาจากการเกิดอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน อุณหภูมิโลกมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ ส าหรับ
ประเทศไทย ขณะน้ีสภาพอากาศร้อนจดักวา่ทุกปี ท าใหป้ระชาชนมีความเส่ียงในการเจ็บป่วยหลาย
โรค เช่น โรคในระบบทางเดินอาหารท่ีเกิดจากการรับประทานอาหารและน ้ าท่ีมีเช้ือโรคปนเป้ือน
เขา้ไปซ่ึงเกิดบ่อยท่ีสุด แต่โรคท่ีมีการพูดถึงกนัน้อย คนเป็นบ่อยช่วงหน้าร้อนคือ โรคฮีทสโตรก 
หรือ โรคลมแดด (Heat Stroke) แต่บางท่ีก็เรียกวา่ โรคลมเหตุร้อน (อุษณา ลุวีระ, 2557) โรคฮีทส
โตรก เป็นโรคท่ีเกิดจากการท่ีร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนท าให้ความร้อนในร่างกาย 
(Core Temperature) สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส อาการท่ีเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ เม่ือยลา้ อ่อนเพลีย เบ่ือ
อาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน วิตกกงัวล สับสน ปวดศรีษะ ความดนัต ่า หนา้มืด ไวต่อส่ิงเร้าง่าย และยงั
อาจมีผลต่อระบบไหลเวยีน ซ่ึงอาจมีอาการเพิ่มเติมอีก ไดแ้ก่ ภาวะขาดเหง่ือ เพอ้ ชกั ไม่รู้สึกตวั ไต
ลม้เหลว มีการตายของเซลลต์บั หายใจเร็ว มีการบวมบริเวณปอดจากการคัง่ของของเหลว หวัใจเตน้
ผิดจงัหวะ การสลายกลา้มเน้ือลาย ช็อค และเกิดการสะสมของ Fibrin จนไปอุดตนัหลอดเลือด
ขนาดเล็กท าใหอ้วยัวะต่างๆ ลม้เหลว ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการรักษาอยา่งทนัท่วงทีอาจท าใหเ้สียชีวติได ้
 
ตารางที่ 2.3  สรุปข่าวบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัท่ีจงัหวดั

ภูเก็ต 
 

วนั/เดอืน/ปี หัวข้อข่าว สรุปรายละเอยีด 

08/05/2557 หนุ่มคนงานพลัดด่ิงชั้ น 5 
โรงแรมเมืองภูเก็ตดบัอนาถ 

หนุ่มคนงานไมเ้ฟอร์นิเจอร์ พลาดท่าตกลงมาจากชั้น 5 ของโรงแรม
สร้างใหม่ในเมืองภูเก็ตดบัคาท่ี คาดอากาศร้อนหนา้มืดเป็นเหตุ 

01/05/2557 ค า ด ร้ อ น จั ด ห นุ่ ม ใ ห ญ่
เ สียชี วิตใกล้ลานจอดรถ 
โรงยมิส์ฯสะพานหิน 

พบศพหนุ่มใหญ่เสียชีวิตใกล้ลานจอดรถ โรงยิมส์ฯ 4,000 ท่ีนั่ง 
สะพานหิน คาดอากาศร้อนจดัช็อคตาย 
 

16/04/2557 ภูเก็ตสุดร้อน!ฝร่ังป่าตอง
หวัใจวายดบั 2พม่า 1 

นักท่องเท่ียวต่างชาติทนไม่ไหวอากาศเมืองไทยร้อนทะลุ 40 องศา
เซลเซียส  เป็นลมหามส่งรพ.สุดทา้ยเสียชีวิต 2 ราย พม่าอีก1 ราย  

 
แหล่งทีม่า: ไทยรัฐออนไลน์, 2557. 
 จากตารางจะเห็นไดว้่าอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตมากข้ึน อาจ
เป็นแค่ส่วนนอ้ยแต่ก็เป็นจุดใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงจากสภาพของภูมิอากาศ 
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 ดงันั้น สรุปไดว้า่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งทางตรง
และทางออ้ม แต่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะทรัพยากร
แหล่งท่องเท่ียว เช่นการกดัเซาะชายฝ่ัง ปะการังฟอกขาว ฝนตกผิดฤดูกาล อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ 
ซ่ึงผลกระทบเหล่าน้ีสร้างความเสียหายใหก้บัแหล่งท่องเท่ียวและความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวท่ีจะ
มาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงน าไปสู่การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี 
 

2.2  แนวคดิและทฤษฎี 
 
 งานวจิยัคร้ังน้ีมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษามีดงัน้ี 1) แนวคิดและทฤษฎีผลกระทบ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม แรงจูงใจ และความตอ้งการ 3)
แนวคิดและทฤษฎีทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและทฤษฎี VBN 4) แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 
(Perception) และ5) แนวคิดและทฤษฎีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 2.2.1  แนวคิดและทฤษฎผีลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นสามารถแบ่งออกได้ดังน้ี 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและชีวกายภาพการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
และการกระจายตวัของฝนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยส่ิงมีชีวิตบางสายพนัธ์ุอาจจะไดรั้บผลดี
จากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ในขณะท่ีบางสายพนัธ์ุจะสูญเสียสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการด ารงอยู่
ไป (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2553) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Southeast 
Asia START Regional Center and WWF (2008) ไดก้ล่าวไวว้า่การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิมีแนวโนม้
จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาบริเวณท่ีสูงโดยเฉพาะพื้นท่ีป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) 
และแนวคิดของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (2553) ท่ีว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่ง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางตรง
นั้นเด่นชัดมาก และยิ่งตอกย  ้ าแนวคิดด้วยแนวความคิดของ เจษฎา เตชมหาศรานนท์ (2544) 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อการววิฒันาการของระบบนิเวศโดยรวม 
  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อการเกษตรกรรม  ภูมิอากาศเป็นปัจจยั
ส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร โดยเฉพาะในประเทศไทยซ่ึงพื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่
เป็นระบบเกษตรท่ีอาศยัน ้ าฝนเป็นหลกั การเปล่ียนแปลงรูปแบบของภูมิอากาศในลกัษณะต่างๆ 
ไดแ้ก่ การท่ีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน หรือ รูปแบบการกระจายตวัของฝนในช่วงฤดูฝนเปล่ียนแปลงใน
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อนาคตจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2553) จากแนวคิดของ เกริก ป่ันเหน่งเพช็ร และคณะ (2552) การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
เป็นปัญหาหลกัของเกษตรกร โดยรูปแบบความแปรปรวนของสภาพอากาศในอนาคตส่งผลให้
ผลผลิตทางการเกษตรมี ความแปรปรวนไปดว้ยเช่นกนันอกจากนั้น ถึงแมว้า่ผลผลิตโดยรวมของ
ประเทศจะไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงมากนัก แต่บางพื้นท่ีจัดว่าเป็นพื้นท่ีวิกฤตต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศซ่ึงผลผลิตในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ 
วิเชียร เกิดสุข และคณะ (2547) ท่ีว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตท าให้แนวโน้ม
ผลผลิตทางการเกษตรมีการเปล่ียนแปลงสร้างผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรในปัจจุบนัและ
อนาคต 
  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อทรัพยากรน ้ า  การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งน ้ า โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงการกระจายตวัของฝน
และปริมาณฝนรายปี การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท าให้ความเร็วและทิศทางลมเกิดการเปล่ียนแปลง
ต่อแหล่งน ้ า (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) แนวความคิดของ Southeast Asia START Regional Center 
and WWF (2008) ท่ีวา่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน ้ าและพื้นท่ีกกั
เก็บน ้ าแลว้ในปัจจุบนั ภายใตภ้าวะโลกร้อน การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะส่งผลให้ปริมาณน ้ าฝน
ลดลง อีกทั้งระยะเวลาของฤดูแลง้ยาวนานข้ึน ซ่ึงระยะเวลาฤดูแลง้ ท่ียาวนานมากข้ึนน้ีส่งผลต่อ
ความตอ้งการใชน้ ้ า เพื่อกิจกรรมต่างๆ เพิ่มสูงข้ึนเช่น ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เกษตรกรรม 
เป็นตน้ ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีท าให้ความตอ้งการน ้ าโดยรวมสูงข้ึน นอกเหนือจากนั้น น ้ าทะเลท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนจะท าให้เกิดการแทรกของน ้ าเค็มแพร่กระจายเขา้ไปในชั้นน ้ าจืดชายฝ่ังและก่อให้เกิดการ
ปนเป้ือนของน ้าเคม็ในบ่อน ้าต้ืนบริเวณพื้นท่ีชุมชนชายฝ่ังทะเลซ่ึงเป็นแหล่งน ้า เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคของชุมชนในพื้นท่ีชายฝ่ัง ส่งผลให้มีความตอ้งการน ้ าจากแหล่งธรรมชาติแหล่งอ่ืนมากข้ึน
อีกดว้ย อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนและระยะเวลาฤดูร้อนท่ียาวนานข้ึนในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการการ
ระเหยน ้ า ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหวา่งปริมาณน ้ าท่ีตอ้งการใช้และปริมาณน ้ าท่ีมีอยู่
ในแหล่งน ้ า จะเห็นได้ว่า อุณหภูมิสูงสุดและ อุณหภูมิต ่าสุดจะเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต ในขณะท่ี
ความช้ืนสัมพทัธ์จะลดลง และผลการประเมินผลกระทบจากภูมิอากาศจากแบบจาลองทั้งสอง
ดงักล่าวส่งผลใหก้ารคายระเหยสูงสุดของน ้า การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิท่ีสูง จะส่งผลกระทบต่อ
ความตอ้งการใช้น ้ า และการแปรปรวนระหว่างฤดูกาล ซ่ึงการระเหยของน ้ าจะมากข้ึนในช่วงฤดู
แล้งแต่จะลดลงในฤดูฝน และแนวความคิดของ สนิท วงษา และคณะ (2552) การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท าให้การกระจายตวัของปริมาณน ้ าฝน ท าให้การจดัการทรัพยากรน ้ าในอนาคตมี
ความซับซ้อนเพราะปริมาณของน ้ าฝนท่ีจะตกนั้นมากและระยะเวลาในการตกก็จะสั้นลง ในภาค
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ส่วนของการแทรกตวัของน ้ าเค็มจะรุนแรงมากข้ึนในอนาคต ในส่วนแนวคิดของ Koch (2008) 
พบวา่ระบบน ้ าใตดิ้นมีแนวโน้มท่ีจะไดรั้บผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนอ้ยกว่า
น ้าผวิดิน  
  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อสุขภาพอนามยั  การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ไดแ้ก่การไดรั้บความเสียหายหรือบาดเจ็บ
จากสภาพอากาศท่ีรุนแรง ภยัพิบติัธรรมชาติ และโรคระบาด เป็นตน้ ซ่ึงตรงกบัแนวความคิด Parry 
et al. (2007) การท่ีอุณหภูมิและปริมาณน ้าฝนเพิ่มสูงข้ึนในหลายๆ พื้นท่ีเป็นตวัชกัน าให้เกิดโรคท่ีมี
แมลงเป็นพาหะและโรคระบาดท่ีมาจากน ้ ามากข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิด Patz et al. (1998) การ
เปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เช้ือโรคหรือโรคระบาดเพิ่มมากข้ึน เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้
มาลาเรีย เป็นตน้ ความเส่ียงเร่ืองภยัพิบติัทางธรรมชาติเพิ่มมากข้ึนท่ีอาจก่อให้เกิดความขาดแคลน
น ้ าและอาหาร เป็นตน้ ซ้ึงตรงกบัแนวความคิดของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(2553)  
  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อพื้นชายฝ่ังทะเลและการเพิ่มข้ึนของ
ระดับน ้ าทะเล  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อระดับน ้ าทะเล 
โดยเฉพาะบริเวณใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร เช่น ในประเทศไทย อนัเป็นผลเน่ืองจากการละลายของน ้ าแข็ง
และการขยายตัวของมวลน ้ าในมหาสมุทรจากอุณหภูมิ น ้ าทะเลท่ี เพิ่มสูงข้ึน (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2553) ซ่ึงตรงกบัแนวความคิดของ Parry et al. (2007) โดยท่ี
สถานการณ์การกดัเซาะฝ่ังทะเลของประเทศไทย และสอดคลอ้งแนวคิดของธนวฒัน์ จารุพงษส์กุล 
(2554) ท่ีวา่สภาพกายภาพและลกัษณะของธรณีสัณฐานชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยท่ีปรากฏ เช่น 
ชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นหิน หาดราย ชะวากทะเล ดินดอนสามเหล่ียมแม่น ้ า ท่ีลุ่มน ้ าเค็มหรือพรุน ้ าเค็ม 
และป่าชายแลน สภาพแวดลอ้มชายฝ่ังทะเลเหล่าน้ีมกัถูกเปล่ียนแปลงเป็นประจ าอนัเน่ืองมาจาก
อิทธิพลของคล่ืนกระแสน ้ าตามแนวชายฝ่ัง การข้ึนลงของระดบัน ้ าทะเล ตลอดจนสภาพการพดัพา
ตะกอนจากบริเวณแม่น ้ าลงสู่แนวชายฝ่ังทะเล และกิจกรรมของมนุษยก์็มีส่วนเป็นตวัเร่งท าให้
ชาย ฝ่ังทะเล ท่ี มีการเ ล่ียนแปลงในอัตรา ท่ี เ ร็วมาก ข้ึน และแนวคิดของ กระทรวงการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  (2553) ท่ีว่าชายฝ่ังทะเลมีความเปราะบางต่อการการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในเร่ืองการกดัเซาะชายฝ่ัง เป็นตน้  
  แนวคิดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และบริการ  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการของไทยต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยู่มาก การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวยอ่มแตกต่างกนัไปใน
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แต่ละพื้นท่ีตามสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความสามารถในการปรับตวั แหล่งท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติจะมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศมาก ซ่ึงจะส่งผลต่อความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝ่ังของแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศในสัดส่วน
สูง รวมถึงความปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียวอนัเน่ืองมาจากภยัมรสุมชายฝ่ัง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
อากาศเย็นเป็นเอกลกัษณ์อาจไม่ได้รับความนิยมเหมือนเดิมเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนและช่วง
อากาศเย็นจะสั้ นลง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2553) สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ ศูนยบ์ริการแห่งจุฬาลงกรณ์ (2554) การท่องเท่ียวเป็นภาคส่วนส าคญัต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ซ่ึงจะได้ผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในลักษณะต่างๆ เช่น การ
เปล่ียนแปลงปริมาณฝนและรูปแบบการกระจายตวัของน ้ าฝนรายปีตลอดจนอุณหภูมิ และปัจจยัท่ี
ส าคัญทางสมุทรศาสตร์  เพราะการท่องเท่ียวและบริการต้องพึ่ งพาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ทิพยว์ดี วมุิตติสุนทร, (2554) พบวา่ความเส่ียงและ
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพนัธ์หรือพึ่ งพากับปัจจยัทางสภาพ
อากาศโดยตรงมีแนวโนม้จะเป็นคลสัเตอร์ท่ีมีความอ่อนไหวมากและมีโอกาสไดรั้บผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตสูงกว่า และความเปราะบางยงัข้ึนอยู่กบัมิติเชิงพื้นท่ีท่ี
อาจรายละเอียดแตกต่างกนัตามระดบัของความเส่ียงและความอ่อนไหวต่อการไดรั้บผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและด้านต้นทุนของ
ผูป้ระกอบการในการรับมือการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของแต่ละคลสัเตอร์หรือพื้นท่ีนั้นอีกดว้ย แต่
ในแนวความคิดของ UNWTO-UNEP-WMO (2008) ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ
ต่อการท่องเทียวแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ซ่ึงจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั และความย ัง่ยืน
ของเป้าหมายการท่องเท่ียว  
  1)  ผลกระทบโดยตรงดา้นภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศเป็นทรัพยากรส าคญัในการ
ท่องเท่ียว เพราะใชเ้ป็นตวัก าหนดความเหมาะสมของแหล่งในการประกอบกิจกรรมท่องเท่ียว เป็น
ส่ิงส าคญัในการขบัเคล่ือนให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวอยา่งเป็นฤดูกาลไปทัว่โลก มีผลต่อตน้ทุน
และค่าใช้จ่ายในการด า เนินงานจัดการการท่องเท่ียว เ ช่น ค่ าฮีตเตอร์สร้างความอบอุ่น 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าหิมะ ระบบชลประทานน ้ าใช้ และค่าประกนัภยัต่างๆ  ดังนั้น การ
ท่องเท่ียวท่ีข้ึนกบัฤดูกาล ทั้งเร่ืองช่วงเวลา และคุณภาพของสภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อาจส่งผลท าให้เกิดการแข่งขงัระหวา่งแหล่งท่องเท่ียวต่างๆและมีผลต่อการท าก าไรของ
ผูป้ระกอบการมีโอกาสท่ีในระดบัความสูงและในเขตละติจูดท่ีสูงกว่า จะมีภูมิอากาศท่ีเหมาะสม
ดึงดูดด้านท่องเท่ียวมากข้ึน เกิดการเปล่ียนแปลงจ านวนนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอัน
เน่ืองมาจากภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดภยัธรรมชาติท่ี
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รุนแรงและมีความถ่ีสูงข้ึน ส่งผลให้ส่ิงอ านวยความสะดวกเสียหายและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัภยัธรรมชาติ ของหลกัสูตรการท่องเท่ียวกบัภาวะโลกร้อนส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
  2)  ผลกระทบทางออ้มท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไปโดยอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อการท่องเท่ียวท่ีความ
รุนแรงต่างๆกนั เช่น น ้ าใช ้การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความงดงามทางภูมิทศัน์ลดลง 
ผลผลิตทางเกษตรลดลง (โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อาหารและไวน์) การเพิ่มของภาวะ
อนัตรายทางธรรมชาติการกัดเซาะชายฝ่ัง ความเสียหายของส่ิงอ านวยความสะดวก และการ
แพร่กระจายเช้ือโรคต่างๆ 
  3)  ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากมาตรการบรรเทาผลกระทบในภาคท่องเท่ียวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงนโยบายลดการปลดปล่อย GHG ในภาคขนส่ง ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวและรูปแบบการเดินทาง (Simpson , 2008 และ Gössling et al., 
2008) ซ่ึงน าไปสู่การเพิ่มตน้ทุนในการเดินทาง และอาจมีผลให้นกัท่องเท่ียวปรับเปล่ียนทศันคติ
ด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงท าให้เปล่ียนรูปแบบการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน 
ระยะไกล 
  4)  ผลกระทบโดยออ้มต่อการเปล่ียนแปลงสังคม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาจส่งผลถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมัน่คงทางการเมืองในบางประเทศ และส่งผลให้คน
มีเงินทองใช้จ่ายน้อยลง มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงท าให้การเติบโตต่อของภาค
ท่องเท่ียวลดลง การท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีก าลังพฒันา จึงอาจมีผลทางอ้อมต่อการสังคมของประชาชนท้องถ่ิน ในส่วนของ
แนวความคิดของ ดรรชนี เอมพนัธ์ุ และคณะ (2553) การกระจายผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อภาคท่องเท่ียวและการบริการในส่วนของประชากร ประเทศ และภูมิภาคของ
โลกตอ้งเผชิญกบัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกวา่ส่วนอ่ืนๆ ประเทศ
ท่ียากจนซ่ึงมกัสร้างผลกระทบใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนอ้ยกวา่แต่มีศกัยภาพในการ
ปรับตัวต่อผลกระทบน้อยกว่า มกัเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบมากกว่าผูอ่ื้นโดยทั่วไป ซ่ึงจาก
แนวความคิดของผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการ งานวจิยัช้ินน้ีไดเ้ห็นความส าคญัของภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีจะไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะในส่วนของผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นกลไกลส าคญัในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ีจะตอ้งเห็นความส าคญั
กบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคต  
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  ดังนั้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซ่ึงส่งผลกระทบดา้นต่างๆ ซ่ึงงานวจิยัน้ีไดศึ้กษาผลกระทบท่ีส่งผลภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวโดยท่ีภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือนักท่องเ ท่ียว 
ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกล
ไกลท่ีก่อให้เกิดการท่องเท่ียว  เพราะฉะนั้นแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมนักท่องเท่ียว แรงจูงใจ 
ความตอ้งการจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัจจยั ในหัวขอ้ 2.2.2 คือแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม 
แรงจูงใจ และความตอ้งการ 
 
 2.2.2  แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรม แรงจูงใจ และความต้องการ 

2.2.2.1  แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมนักท่องเท่ียว มีความส าคญัมากต่อธุรกิจ
ท่องเท่ียวของประเทศในระยะยาว หากนกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมหวาดกลวัต่อภาวะโลกร้อนหรือ
การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศคงจะมีผลกระทบมาก ผลกระทบท่ีอาจท าให้นกัท่องเท่ียวกลวัมีหลาย
ประการ เช่นมีโรคติดต่อหรือโรคระบาด และภยัพิบติัธรรมชาติท่ีสร้างความไม่ปลอดภยัให้กบั
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงพฤติกรรมนั้น วนัทนา สุรชีวนิ (2542) ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเกิดข้ึน
เพราะองคป์ระกอบ 7 ประการต่อไปน้ี 

1)  ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงค์ท่ีท าให้เกิด
กิจกรรม คนเราตอ้งการท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน กิจกรรมบางอย่างก็ให้ความ
พอใจหรือสนองความต้องการได้ทนัที แต่ความต้องการหรือวตัถุประสงค์บางอย่าง ก็ต้องใช้
เวลานานจึงจะสามารถบรรลุความตอ้งการ คนเราจะมีความตอ้งการหลายๆอย่างในเวลาเดียวกนั 
และมกัจะเลือกสนองความตอ้งการ ท่ีรีบด่วนก่อนและสนองความตอ้งการท่ีห่างออกไปในภายหลงั 

2)  ความพร้อม (Readiness) หมายถึงระดบัวุฒิภาวะหรือความสามารถท่ี
จ าเป็นในการท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ คนเราไม่สามารถสนองความตอ้งการไดห้มดทุก
อยา่ง ความตอ้งการบางอยา่งอยูน่อกเหนือความสามารถ 

3)  สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เลือกท ากิจกรรม
เพื่อสนองความตอ้งการ 

4)  การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนท่ีคนเราจะท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงลงไปจะตอ้งพิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแลว้ตดัสินใจเลือกวิธการท่ีคาดว่าจะให้
ความพอใจมากท่ีสุด 

5)  การตอบสนอง (Response) เป็นการท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ 
โดยวธีิการท่ีไดเ้ลือกแลว้ในขั้นแปลความหมาย 
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6)  ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีตามมา (Consequence) เม่ือท ากิจกรรมแล้วย่อม
ไดรั้บผลจากการกระท านั้น ผลท่ีไดรั้บอาจตรงกบัท่ีคาดคิดไว ้(Confirm) หรือาจตรงกนัขา้มกบั
ความคาดหมาย (Contradict) ก็ได ้

7)  ปฏิกิริยาต่อความผดิหวงั (Reaction to Thwarting) หากคนเราไม่สามารถ
สนองความตอ้งการได ้ก็กล่าวไดว้่าเขาประสบความผิดหวงั ในกรณีอาจจะตอ้งยอ้นกลบัไปแปล
ความหมายของสถานการณ์เสียใหม่และเลือกวธีิการตอบสนองใหม่ก็ได ้
  ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมาของนกัท่องเท่ียวกลุ่มต่างๆ ควรทราบเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงข้ึนกบั
สภาพสังคมท่ีนกัท่องเท่ียวอาศยัอยู่ การคมนาคม รสนิยม ค่านิยม รวมถึงปัจจยัท่ีควบคุมได้และ
ควบคุมไม่ได ้(วชัราภรณ์ ระยบัศรี, 2551) ซ่ึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) ปัจจยั
ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Factor) ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม (Socio – Cultural Factor) 
ปัจจยัทางดา้นการเมือง (Political Factor) ปัจจยัส่ือมวลชน (Media Factor) ปัจจยัทางเวลา สภาวะ
และสุขภาพ (Factor of Timing, Situation and Healthy) และปัจจยัทางเทคโนโลยี (Technology 
Factor) 
  พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจท่องเท่ียว คือปฏิกิริยาของนกัท่องเท่ียว
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บหรือการใชบ้ริการทางการท่องเท่ียว รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ใน
การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) ซ่ึงพอจะสรุปถึงพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจท่องเท่ียววา่มีขั้นตอนส าคญัอยู ่9 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ีคือ  
  ขั้นท่ี 1 การส่งเสริมตลาดทางการท่องเท่ียว (Tourism Promotion) เป็นการอ านวย
ข่าวสารทางการท่องเท่ียวให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านส่ือต่างๆและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท าให้
นกัท่องเท่ียวไดรั้บข่าวสารเหล่านั้น 
  ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน (Need) เม่ือนกัท่องเท่ียว
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบขอ้มูลทางการท่องเท่ียวแลว้ ก็จะก่อให้เกิดความตอ้งการท่องเท่ียวข้ึน
ภายในจิตใจของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน 
  ขั้นท่ี 3 ส่ิงจูงใจส าหรับนักท่องเท่ียว (Motivation) เป็นแรงกระตุ้นให้อยาก
ท่องเท่ียวซ่ึงเกิดจากปัจจยั 2 ประการคือ Push Factor เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดความอยากท่องเท่ียว 
และ Pull Factor เป็นแรงดึงดูดใจใหไ้ปชมแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 
  ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว (Decision Making) เป็นแรงกระตุน้จาก
ส่ิงจูงใจ จะท าให้เกิดภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียว (Tourist Image) ของแต่ละทอ้งถ่ินข้ึน เพื่อ
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ประกอบการตัดสินใจว่าจะไปท่องเท่ียวท่ีไหนดีท่ีสุด โดยค านึงถึงความประหยดั ปลอดภัย 
สะดวกสบาย และความอภิรมยม์ากท่ีสุดเป็นเกณฑ์ 
  ขั้นตอนท่ี 5 การวางแผนค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียว (Planning for Expenditure) คือ 
การเตรียมวางแผนค่าใช้จ่ายทางการท่องเท่ียวว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีจะเกิดข้ึนในการท่องเท่ียว
สถานท่ีนั้นๆเช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าท่ีพกั ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายซ้ือของท่ีระลึก 
เป็นตน้ 
  ขั้นตอนท่ี 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) คือ การเตรียมตวัในเร่ือง
ของการจองตัว๋พาหนะท่ีจะเดินทาง การจองรายการท่องเท่ียว การยืนยนัการเดินทาง เช่น หนงัสือ
เดินทางการอนุญาตเขา้ประเทศ เป็นตน้ 
  ขั้นตอนท่ี 7 การเดินทางท่องเท่ียว (Travel) เป็นการออกเดินทางจากบา้นเพื่อ
ท่องเท่ียวจนกระทัง่ท่องเท่ียวเสร็จแลว้ถึงกลบับา้น 
  ขั้นตอนท่ี 8 ประสบการณ์นกัท่องเท่ียว (Experience) เม่ือนกัท่องเท่ียวไดมี้การ
ประเมินผลการเดินทางท่องเท่ียว อาจเป็นสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม ผูค้น การบริการ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ก็จะไดผ้ลของประสบการณ์การท่องเท่ียว ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ มีความพึงพอใจ 
และไม่มีความพึงพอใจ 
  ขั้นตอนท่ี 9 ทัศนคติของนักท่องเท่ียว (Attitude) เ ม่ือนักท่องเท่ียวได้รับ
ประสบการณ์จากการท่องเท่ียวแลว้ ก็จะเกิดทศันคติต่อการท่องเท่ียวคร้ังน้ี ถา้หากวา่นกัท่องเท่ียว
ไดรั้บความพึงพอใจ ก็จะมีทศันคติท่ีดีต่อการท่องเท่ียวคร้ังน้ี อาจท าให้เขากลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง
หรือบอกเล่าใหบุ้คคลอ่ืนมาท่องเท่ียว ถา้หากนกัท่องเท่ียวไดรั้บความไม่พึงพอใจก็จะมีทศันคติไม่ดี
ต่อการท่องเท่ียวคร้ังน้ี อาจท าให้ไม่อยากเดินทางมาท่องเท่ียวอีกหรือบอกเล่าให้บุคคลอ่ืนไม่อยาก
เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวดว้ย 
  2.2.2.2  แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจทางการท่องเท่ียว แรงจูงใจคือแรง (Force) 
อยา่งหน่ึง (Pearce, 2006) แต่แรงจูงใจทางดา้นการท่องเท่ียวมีความแตกต่างไปจากความหมายของ
ค าวา่แรงจูงใจท่ีนกัทฤษฎีท่ีเน้นไปในเร่ืองของการศึกษาเก่ียวกบับุคลิกภาพของคนเรา อนัเกิดจาก
ความตอ้งการ (Needs) พลงักดดนั (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ท่ีจะพยายามด้ินรน
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได ้
แรงจูงใจเกิดจากส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอกตวับุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ไดแ้ก่ ความรู้สึกตอ้งการ 
หรือขาดอะไรบางอยา่ง จึงเป็นพลงัชกัจูง หรือกระตุน้ให้มนุษยป์ระกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนส่ิงท่ี
ขาดหรือตอ้งการนั้น ส่วนภายนอกไดแ้ก่ ส่ิงใดก็ตามท่ีมาเร่งเร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความ
ปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตวัมนุษย ์ซ่ึงแรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก 



 
33 

 

แต่เพียงอยา่งเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกนัได ้อาจกล่าวไดว้่า แรงจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรมซ่ึง
เกิดจากความตอ้งการของมนุษย ์
 
ตารางที ่2.4  แรงจูงใจท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว   
 

แนวคดิและทฤษฎ ี ความหมาย 

แนวคิดและทฤษฎีของ
Pearce และคณะ (2006) 

1)  ส่ิงกระตุน้ความตอ้งการในการท่องเท่ียว (Energizers of Demand) หมายถึง ความน่าสนใจของ
ส่ิงจูงใจต่างๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียวอนัเป็นส่ิงชกัน าให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจท่ีจะเดินทางเพ่ือการ
ท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีดงักล่าว หรือช่วงเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถท่ีจะเดินทางเพ่ือการพกัผ่อน
หรือท ากิจกรรมต่างๆ เช่น วนัหยดุประจ าสปัดาห์  
2)  ส่ิงกลัน่กรองความตอ้งการ (Filterers of Demand) หมายถึงส่ิงต่างๆท่ีท าให้ความตอ้งการ
ทางการท่องเท่ียวถูกระงบัหรือท าให้นกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกตอ้งการในการเดินทางลดน้อยลง อนั
ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
3)  ส่ิงกระทบ (Affecters) หมายถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการส่งเสริมการขาย ซ่ึงส่งผลให้
นกัท่องเท่ียวเกิดพฤติกรรมทางการเรียนรู้ ทศันคติ และมองภาพของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆแตกต่าง
กนัออกไป 
4)  บทบาทของนกัท่องเท่ียว (Roles) หมายถึง สถานภาพของนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัไปใน
สถานการณ์หรือช่วงเวลา ท่ีแตกต่างกนัและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจ หรือรูปแบบ
ทางการท่องเท่ียวนั้นแตกต่างกนัออกไป เช่น นักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักศึกษา นักท่องเท่ียวท่ีเป็น
หวัหนา้ครอบครัว 

แนวคิดและทฤษฎีของ
Swarbrooke และHorner  
(1999)  

1)  ดา้นสรีระหรือทางกายภาพ คือความตอ้งการพกัผอ่น ความตอ้งการท่ีผอ่นคลาย 
2)  ด้านวฒันธรรม คือความสนใจท่ีจะได้สัมผสัวฒันธรรมใหม่ๆ แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคม
ใหม่ๆ 
3)  เพ่ือตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกบางอย่าง บางคนท่องเท่ียวเพราะตอ้งการเห็นส่ิงท่ีเป็นอดีต 
บางคนตอ้งการบรรยากาศโรแมนติก 
4)  การท่องเท่ียวเพ่ือให้ไดม้าเพ่ือสถานภาพ เช่ือวา่เท่ียวแลว้มีน่ามีตา ไปเพ่ือซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม 
5)  แรงจูงใจในการพฒันาตนเอง ไปเรียนภาษาท่ีต่างประเทศ 
6)  แรงจูงใจส่วนบุคคล ตอ้งการเยีย่มญาติมิตรเพ่ือนฝงู หาเพ่ือนใหม่ พาคนอ่ืนไปเท่ียว 

แนวคิดและทฤษฎีของ
McIntosh and Goeldner 
(1986) 

1)  ส่ิงกระตุน้ทางร่างกาย (Physical Motivators) อนัไดแ้ก่ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการทางดา้น
ร่างกายและจิตใจ อาจจะเป็นวตัถุประสงค์ทางสุขภาพ เพ่ือการกีฬา ความสบายใจและความพึง
พอใจ 
2)  ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural Motivators) เป็นลกัษณะของความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ พบ
เห็นวฒันธรรมท่ีแตกต่างของสถานท่ีต่างๆ เพ่ือค้นหาความเป็นมา รูปแบบของการด ารงชีวิต 
ดนตรี ศิลปะพ้ืนบา้น การเตน้ร า เป็นตน้ 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

แนวคดิและทฤษฎ ี ความหมาย 

 
 

3)  ส่ิงกระตุน้ระหว่างบุคคล (Interpersonal Motivators) ความตอ้งการท่ีจะพบปะผูอ่ื้นใน
สังคม การเดินทางเ พ่ือเยี่ยมญาติ เ พ่ือน ค้นหาประสบการณ์ใหม่และท่ีแตกต่างจาก
ประสบการณ์ท่ีเคยมี การเดินทางจากสภาพความเป็นอยูเ่ดิม 
4)  ส่ิงกระตุน้ทางสถานภาพและช่ือเสียง (Spiritual and Prestige Motivators) หมายถึง การ
เดินทางเพ่ือด าเนินต่อของกิจกรรมต่างๆ เช่น งานอดิเรก การศึกษา เพ่ือเป็นการพฒันาตนเอง 
สร้างการยอมรับจากบุคคลอ่ืนนอกจากน้ีแลว้ ยงัมีตวักระตุน้อีกดา้นหน่ึงซ่ึงก าลงัมีความส าคญั
มากข้ึนเร่ือยๆ นัน่คือตวักระตุน้ดา้นการงานและอาชีพ อนัเป็นตวัท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ี
การงาน 

 
  2.2.2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการ โดยท่ี ทฤษฎีความตอ้งการของ
มาสโลว ์(Maslow, 1987) แบ่งความตอ้งการของมนุษย ์ตามล าดบัขั้น ออกเป็น 5 ขั้นดงัน้ีคือ 
   1)  ความตอ้งการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์(Survival Needs) ได้แก่ ความตอ้งการในเร่ืองของอากาศ ความ
ตอ้งการอาหาร น ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 
   2)  ความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยัของชีวิต (Safety and 
Security Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการอยูอ่ยา่งมัน่คง และปลอดภยัจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูก
ขโมยทรัพยสิ์นหรือความมัน่คงในการท างานและการมีชีวติอยูอ่ยา่งมัน่คงในสังคม 
   3)  ความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีจะให้
สังคมยอมรับวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
   4)  ความตอ้งการท่ีจะมีเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) เป็นความ
ตอ้งการดีเด่นในเร่องใดเร่ืองหน่ึง ท่ีจะให้ไดรั้บการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความตอ้งการดา้นน้ีเป็น
ความต้องการระดับสูงท่ีเก่ียวกับความมัน่ใจในตนเอง ในเร่ืองของความรู้ความสามารถ และ
ความส าเร็จของบุคคล 
   5)  ความต้องการ การประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization 
Needs) ความตอ้งการตามหลกัของ Maslow ผูเ้ป็นนกัจิตวทิยามนุษยธรรมไดจ้ดัล าดบัความตอ้งการ 
5 ขั้นซ่ึงเร่ิมจากพื้นฐานของความตอ้งการทางกาย แลว้สูงข้ึนทางใจ ดงัน้ีคือ 
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ภาพที ่2.2  ความตอ้งการตามหลกัของ Maslow 
แหล่งทีม่า: Maslow, 1987. 
 
  นอกจากความตอ้งการ 5 ขั้นท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ Maslow ยงัไดเ้พิ่มความตอ้งการซ่ึง
มีความส าคญัต่อภาวะจิตใจมากอีก 2 ขั้นคือ (ฉลองศรี พิมลสมพงษ,์ 2545) 
   1)  ความตอ้งการท่ีจะไดท้ราบและไดเ้กิดความเขา้ใจ (The Need to Know 
and Understand) ท าใหม้นุษยมี์พฤติกรรมแสวงหาค าตอบ เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น 
   2)  ความตอ้งการความสวยงาม (The Need for Aesthetic Satisfaction) ท า
ให้มนุษยมี์พฤติกรรมแสวงหา สร้างสรรค์ และธ ารงรักษาส่ิงสวยงาม ช่ืนชมส่ิงสวยงามทั้งท่ีเป็น
ธรรมชาติและศิลปะตามรสนิยมของตน 
  ทฤษฎีความตอ้งการแสวงหาของแมคคีแลนด์ (McClelland’s Acquired Needs 
Theory) ทฤษฎีท่ีบุคคลมุ่งความตอ้งการเฉพาะอย่างมากกว่าความตอ้งการอ่ืน ๆ ความตอ้งการ
ความส าเร็จเป็นความปรารถนาท่ีบรรลุเป้าหมายซ่ึงมีลกัษณะทา้ทาย ทฤษฎีน้ีท าความเข้าใจถึง
รูปแบบการจูงใจความตอ้งการพื้นฐาน 3 ประการ คือ ความตอ้งการอ านาจ (Needs for Power)ความ
ตอ้งการผกูพนั (Needs for Affiliation) ความตอ้งการความส าเร็จ (Needs for Achievement) 
  จากทฤษฎีความต้องการของมนุษย์น าไปสู่ปัจจัยความต้องการการเดินทาง
ท่องเท่ียว โดยท่ีปัจจยัก าหนดความต้องการเดินทางท่องเท่ียว หมายถึง ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความ
ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555 ) ซ่ึงปัจจยัก าหนด
ความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวท่ี ส าคญัมีอยูห่ลายตวัดว้ยกนั พอสรุปได ้13 ปัจจยัดงัต่อไปน้ีคือ 
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   1)  ความเจริญทางเศรษฐกิจ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง การเดินทาง
ท่องเท่ียวจะมีมาก แต่ช่วงเศรษฐกิจตกต ่า เดินทางท่องเท่ียวก็พลอยซบเซาลงดว้ย 
   2)  การเพิ่มข้ึนของรายได้ท่ีใช้จ่ายได้ของประชาชน เม่ือประชาชนมี
รายไดท่ี้ใชจ่้ายไดเ้พิ่มข้ึน ก็จะมีเงินเหลือเก็บไวท้่องเท่ียว ถา้มีเงินเหลือนอ้ยก็อาจท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวใกล้ๆ  ถา้มีเงินเหลือมากก็อยากท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวไกลออกไป ซ่ึงมีผลท าให้
เกิดการเดินทางการท่องเท่ียวมากข้ึน 
   3)  ค่าใช้จ่ายการเดินทางท่องเท่ียว หากท้องถ่ินใดมีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางท่องเท่ียวสูง ก็จะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปนอ้ย หากทอ้งถ่ินใดมีค่าใชจ่้ายเดินทางท่องเท่ียว
ต ่ า  ก็จะมีนักท่องเท่ียวเดินทางไปมาก ทั้ ง น้ีเพราะนักท่องเท่ียวประเภทมวลชนมีมากกว่า
นกัท่องเท่ียวประเภทรายไดสู้ง 
   4)  รสนิยมของประชาชน ท้องถ่ินใดท่ีประชาชนมีรสนิยมชอบการ
เดินทางท่องเท่ียว ก็จะท าให้มีการเดินทางท่องเท่ียวมาก ทอ้งถ่ินใดท่ีประชาชนไม่นิยมการเดินทาง
ท่องเท่ียว ก็จะท าใหก้ารเดินทางท่องเท่ียวนอ้ยลง 
   5)  ลทัธิเอาอยา่ง เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว เม่ือคนใน
ทอ้งถ่ินใดมีการเดินทางท่องเท่ียว ก็จะท าใหเ้กิดลทัธิเอาอยา่งหรือเกิดการชกัจูงกนั ท าให้ทอ้งถ่ินอ่ืน
มีการเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึนตามไปดว้ย 
   6)  การกระจายตวัของประชากรทางภูมิสาสตร์ ท้องถ่ินใดมีญาติมิตร
กระจายตวัไปยงัท่ีต่างๆมาก ย่อมมีการเดินทางไปมาหาสู่กนัมากดว้ย ก็จะเกิดการขยายตวัของการ
เดินทางท่องเท่ียวตามไปดว้ย 
   7)  เวลาว่าง นับเป็นปัจจัยอีกตัวหน่ึงท่ีมีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว 
คนเราจะเดินทางท่องเท่ียวได้ก็ต้องมีเวลาว่าง ยิ่งมีเวลาว่างมากก็ยิ่งมีโอกาสเดินทางท่องเท่ียว
ไดม้ากข้ึน 
   8)  การพฒันาหรือสร้างแหล่งท่องเท่ียว ไม่ว่าจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
เดิมหรือสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ข้ึน ลว้นเป็นปัจจยัใหมี้การเดินทางท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 
   9)  ฤดูกาล การเปล่ียนแปลงฤดูกาลในแต่ละประเทศท าใหเ้กิดการเดินทาง
ท่องเท่ียว เพื่อหนีฤดูกาลท่ีไม่เหมาะสม ยอ่มส่งผลให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน นอกจากนั้น
ฤดูกาลยงัมีส่วนส าคญัในการก าหนดลกัษณะส่ิงดึงดูดใจให้เดินทางท่องเท่ียวเพื่อชมความสวยงาม
ของแหล่งท่องเท่ียวดว้ย เช่น นกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปเล่นสกีก็ตอ้งไปช่วงฤดูหนาวท่ีมีปริมาณ
หิมะตกทบัถมมากพอ หรือจะไปดูดอกบวัตองบานก็จะตอ้งไปช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น
ตน้ 
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   10)  การศึกษา การขยายตวัของการศึกษาและโครงสร้างทางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงช่วยให้คนมีการศึกษาสูงข้ึน และไดเ้รียนรู้เร่ืองราวของสังคมอ่ืน จะท าให้เกิดความ
อยากรู้ อยากเห็น อีกทั้งการท่ีสตรีมีอิสระท่ีจะออกเดินทางท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเสรี ยอ่มท าให้เกิดการ
เดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน 
   11)  ส่ือมวลชน การพฒันาทางเทคโนโลยีช่วยให้การโฆษณาเผยแพร่
ข่าวสารการท่องเท่ียวของส่ือมวลชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การเผยแพร่ภาพทางโทรศพัทผ์า่น
ดาวเทียว เป็นตน้ลว้นท าให้ประชาชนจ านวนมากสามารถรับข่าวสารการท่องเท่ียวไดอ้ย่างทัว่ถึง 
และมีผลกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน 
   12)  การตลาดท่องเท่ียว การพัฒนาระบบการตลาดท่องเท่ียวท่ีมี
ประสิทธิภาพช่วยให้การจดัจ าหน่ายบริการท่องเท่ียวถึงมือลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน เช่น ระบบการเดินทาง
ก่อนผ่อนช าระภายหลัง หรือระบบการส่งข่าวสารถึงลูกค้าเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ เป็นต้น 
นอกจากนั้นยงัมีการร่วมมือทางการตลาดระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
ในการจดัท าเอกสารน าเท่ียวรายการต่างๆ เผยแพร่โฆษณาออกไป ยิ่งเกิดการจูงใจให้มีการเดินทาง
ท่องเท่ียวมากข้ึน 
   13)  นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล ปัจจุบันนโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐมีความส าคญัต่อการเดินทางท่องเท่ียวมาก เช่น การประกาศปีการ
ท่องเท่ียวไทย การอ านวยความสะดวกในการเข้าออกประเทศ การอ านวยความสะดวกด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเท่ียว การอนุญาตให้เขา้ชมสถานท่ีส าคญัของทางราชการ การช่วย
พฒันาและอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว การส่งเสริมสนบัสนุนผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียว เป็นตน้ 
ลว้นแต่มีผลต่อการเพิ่มข้ึนของการเดินทางท่องเท่ียว  
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม แรงจูงใจ และความตอ้งการ ไดท้ราบ
ถึงกระบวนการต่างๆท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในการเลือกการเดินทาง รูปแบบกิจกรรม
การท่องเท่ียว หรือแหล่งท่ีท่องเท่ียว โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
และทฤษฎี VBN ในหวัขอ้ 2.2.3 ต่อไป เพื่อน ามาประยกุตใ์นงานวจิยั 
 
 2.2.3  แนวคิดและทฤษฎทีฤษฎพีฤติกรรมตามแผนและทฤษฎ ีVBN  

2.2.3.1  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory Of Planned Behavior: TPB) โดยท่ี 
Ajzen, (1985, 1991) ไดพ้บวา่ The Theory Of Planned Behavior (TPB) เป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บความ
นิยมอย่างแพร่หลายส าหรับการศึกษาทศันคติและอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม TPB เป็นทฤษฎีท่ีเป็นผลจากการพฒันาเพิ่มเติมจาก The Theory Of Reasoned Action 



 
38 

 

(TRA) (Fishbein and Ajzen, 1975) หลกัการของ TPB กล่าววา่การแสดงพฤติกรรมของมนุษย ์
(Human Behavior) ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 3 ประการไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitudes 
Towards The Behavior) บรรทดัฐานของบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรม (Subjective Norm About The 
Behavior) และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ (Perceived 
Behavioral Control Of The Behavior) โดยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมน้ี ยงัมีอิทธิพลโดยตรง
ต่อพฤติกรรมดว้ย ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตามทฤษฎี TPB ตามท่ีกล่าวขา้งตน้แสดงในรูปของ
แบบจ าลองไดด้งัแสดงในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4  แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน The theory of planned behavior 
แหล่งทีม่า: Ajzen, 1985. 
 
  จากภาพท่ี 2.4  ในดา้นความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรม ทฤษฎีน้ีพบวา่ถา้บุคคลมีความ
เช่ือว่าการกระท าพฤติกรรมใดแล้วจะได้รับผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะมีทัศนคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมนั้น ในทางตรงขา้ม หากมีความเช่ือวา่การกระท าพฤติกรรมนั้นแลว้จะไดรั้บผลในทาง
ลบ ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น(Attitude Toward the Behavior) และเม่ือมี
ทศันคติทางบวกก็จะเกิดเจตนาหรือตั้งใจ (Intention) ท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้น ในดา้นความเช่ือ
เก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) ถา้บุคคลไดรั้บรู้วา่คนท่ีมีความส าคญัต่อเขาไดท้  าพฤติกรรม
นั้น หรือตอ้งการใหเ้ขาท าพฤติกรรมนั้น ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะคลอ้ยตามและท าตามดว้ยในดา้นความ
เช่ือเก่ียวกบัการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Control Beliefs) ถา้บุคคลเช่ือวา่ มีความสามารถท่ีจะ
กระท าพฤติกรรมในสภาพการณ์นั้นได ้และสามารถควบคุมให้เกิดผลดงัตั้งใจ เขาก็มีแนวโนม้ท่ีจะ
ท าพฤติกรรมนั้น (สุวรรณา วริิยะประยรู, 2548) 

2.2.3.2  ทฤษฎี VBN (Value -Belief-Norm) Stern et al. (1993) ไดเ้สนอ Value - 
Belief - Norm (VBN) Theory ซ่ึงพฒันามาจาก Norm-Activation Theory ของ Schwartz โดยมี
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รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ ดงั
แสดงในภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนพฤติกรรมใน Value - Belief-

Norm Theory 
แหล่งทีม่า: Stern, 2005. 
 
  โดยท่ี Schwartz (1972, 1977) เสนอทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมในการน าไป
ประยุกต์ใช้ส าหรับอธิบายการเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษย ์โดยมีสมมติฐานว่าการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย์นั้ นเป็นไปเพื่อส่ิงท่ีดี ข้ึน ในมุมมองของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
เช่นเดียวกนั มนุษยจ์ะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มก็ต่อเม่ือรับรู้ถึง
ผลกระทบดงักล่าวท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืน (Non - Human Species) และธรรมชาติ (Biosphere) ทฤษฎีท่ี
กล่าวถึงน้ี ไดแ้ก่ Schwartz’s Norm Activation Theory ตามหลกัการของ Norm Activation Theory 
กล่าววา่ มนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมหรือเปล่ียนพฤติกรรมไปในแนวทางท่ีสนบัสนุนเป้าหมายท่ีตั้งไว้
ของตนเอง ก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นเกิดจิตส านึกในใจถึงส่ิงท่ีถูกตอ้ง และเช่ือมโยงไปถึงความคาดหวงัถึง
ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมา ซ่ึงเป็นผลมาจากคุณค่าท่ีมีอยูใ่นส่ิงท่ีพิจารณา (Values) ความเช่ือหรือการรับรู้
ในคุณค่าของส่ิงนั้นๆการตอต้านจากคนในชุมชน ทั้งน้ีอาจมีทั้งผูท่ี้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายดงักล่าว เน่ืองจากนโยบายนั้น อาจเอ้ือประโยชน์ให้แก่คนกลุ่มหน่ึงแต่อาจท าให้คนกลุ่ม
อ่ืนเสียประโยชน์  
  ดงันั้นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและทฤษฎี VBN ได้
ทราบถึงทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม บรรทดัฐานของบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรม และการรับรู้ถึงการ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ โดยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมตามแผน โดยท่ีทฤษฎี VBN กล่าวถึง มนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมหรือเปล่ียน
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พฤติกรรมไปในแนวทางท่ีสนบัสนุนเป้าหมายท่ีตั้งไวข้องตนเอง เพื่อน าแนวคิดและทฤษฎีทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนและทฤษฎี VBN ไปประยกุตก์บัแนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ ในหวัขอ้ 2.2.4 
 
 2.2.4  แนวคิดและทฤษฎกีารรับรู้ (Perception) 
  การรับรู้ (Perception) มีรากศพัท์มาจากภาษาละติน คือ “Percipere” ซ่ึง Per 
หมายถึง ผา่น (Through) และ Cipere หมายถึง การน า (To Take) ถือเป็นกระบวนการทางจิตวิทยา
พื้นฐานของบุคคลท่ีส าคญั เพราะถา้ปราศจากการรับรู้แลว้จะไม่สามารถมีความจ าหรือการเรียนรู้ได ้
(บุปผา พวงมาลี, 2542) ดงันั้นการรับรู้จึงเป็นวิธีการท่ีบุคคลมองโลกท่ีอยู่รอบๆ ตวัของบุคคล
ฉะนั้นบุคคล 2 คน อาจมีความคิดต่อตวักระตุน้อยา่งเดียวกนัภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั แต่ละบุคคลทั้ง 
2 อาจมีวิธีการยอมรับถึงตวักระตุน้ (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล (Organize) 
และการตีความ (Interpret) เก่ียวกบัตวักระตุน้ดงักล่าวไม่เหมือนกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของ Schiffman and Kanuk (1991) ท่ีกล่าววา่ การรับรู้ (Perception) หมายถึง “กระบวนการท่ีบุคคล
แต่ละคนมีการเลือก ประมวลและตีความหมายเก่ียวกบัตวักระตุน้ออกมาให้ความหมาย และไดภ้าพ
ของโลกท่ีมีเน้ือหา”Kast and Rosenzweig (1985) กล่าววา่ การรับรู้เป็นการแปลความหมายของส่ิง
เร้าและการตอบสนองของร่างกายของคนต่อส่ิงเร้า จะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์เดิมและท าใหบุ้คคลจะพฤติกรรมแตกต่างกนั แต่ละบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะขอ้มูลท่ี
ตรงกบัความตอ้งการและความพอใจ อย่างไรก็ตาม ยงัข้ึนกบัพื้นฐานของกระบวนการของแต่ละ
บุคคลแต่ละคนเก่ียวกบัความตอ้งการ ค่านิยม การคาดหวงั และปัจจยัอ่ืน ๆ นอกจากน้ี การรับรู้ยงั
สามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆ คือหมายถึง “กระบวนการการตีความผ่านประสาทสัมผสัใดๆ 
โดยตรง” ซ่ึงจากความหมายน้ี ค  าท่ีจะส่ือความหมายเดียวกบัการรับรู้ การสัมผสัรู้ อนัเป็นการท่ีเกิด
จากการรับความรู้สึกเขา้มาทางประสาทสัมผสัเกิดเป็นความเขา้ใจหรือความรู้สึกภายในของบุคคล 
ดงันั้นกล่าวอีกอยา่ง คือการรับรู้ หมายถึง “การตีความหมายจิตใจของบุคคลท่ีจะท าให้เกิดการไดรู้้ 
ไดเ้ขา้ใจ” 
  จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้า่ การรับรู้คือกระบวนการภายในตวับุคคลในการให้
ความหมายขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมผสัส่ิงเร้าของประสาทสัมผสัต่าง ๆ โดยใชส้มอง ประสบการณ์
และสภาพจิตใจของบุคคลใหค้วามหมาย ส่ิงท่ีรับรู้และเป็นตวักระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมตามการรับรู้
นั้นโดยแสดงออกเป็นการกระท า ความนึกคิด และแนวคิดเม่ือมนุษย์มีการรับรู้ต่างกัน ความ
ล้มเหลวของการส่ือสารจึงอาจเกิดข้ึนได้ เพราะการรับรู้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการส่ือสาร 
ทัศนคติและความหวงัของผู ้ส่ือสาร เป็นกระบวนการทางจิตท่ีตอบสนองส่ิงเร้าท่ีได้รับเป็น
กระบวนการเลือกรับสาร การจดัสารเขา้ด้วยกนั และการตีความสารท่ีไดรั้บตามความเขา้ใจและ



 
41 

 

ความรู้สึกของตนเอง โดยในแต่ละวนัส่ือต่าง ๆ ไดน้ าเสนอข่าวสารมากมาย ผูรั้บสารจะเลือกท่ีจะ
เปิดรับข่าวสารตามความสนใจหรือเก่ียวขอ้งกบัตนเอง โดยทัว่ไปการรับรู้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่
รู้ตวัหรือตั้งใจ และมกัเกิดตามประสบการณ์และการสั่งสมทางสังคมคนเราไม่สามารถให้ความ
สนใจกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัไดห้มด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนเท่านั้นตามความสนใจของแต่ละ
คน ซ่ึงต่างคนมีความสนใจและรับรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัต่างกนั โดยทัว่ไปการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัเกิด
จากอิทธิพล ได้แก่ แรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจ (Motive) ประสบการณ์เดิม (Past Experience) 
สภาพแวดลอ้ม (Environment) สภาวะจิตใจและอารมณ์  เม่ือทราบถึงการรับรู้ของมนุษยเ์ก่ียวกบั
สถานการณ์ต่างๆจ าเป็นตอ้งศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีการปรับตวัในหัวขอ้ 2.2 5 โดยท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
 2.2.5  แนวคิดและทฤษฎกีารปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  Charles Darwin (1980 ) เป็นผูเ้ร่ิมใชค้  าวา่ “การปรับตวั หรือ Adaptation” เป็นคร้ัง
แรกในปี ค.ศ. 1859 โดยได้สรุปความส าคัญว่า ส่ิงมีชีวิต ท่ีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ
แวดล้อมของโลกท่ีเต็มไปด้วยภยัอนัตรายได้เท่านั้นท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ได้ ในทศันะของ ดาร์วิน 
หมายถึง การปรับตวัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของร่างกายหรือในแง่ชีววิทยา (Biological Needs) 
ต่อมา นักจิตวิทยาได้ใช้ค  าเดียวกันน้ีในความหมายทางจิตวิทยาซ่ึงตรงกับค าว่า Adjustment 
หมายถึง การปรับตวัให้เป็นไปตามความตอ้งการของจิตใจ (Psychological Needs) (ชูทิตย ์ปาน
ปรีชา, 2537) ความหมายของการปรับตวั นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการปรับตวั 
ดงัน้ี 
  Grasha and Kirschenbaum (1980) ไดใ้ห้ความหมายของการปรับตวัวา่ หมายถึง 
วิธีการต่าง ๆ ท่ีบุคคลจดัการกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ตนเอง ซ่ึงไม่ต่างจากความเห็นของ อาร์คอฟ (Arkoff, 1968) ท่ีไดใ้ห้ความหมายของการปรับตวัวา่ 
การปรับตวั คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มโดยท่ีบุคคลพยายามท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเอง ขณะเดียวกนับุคคลก็อยู่ภายใตอิ้ทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีกดดนัให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืน ๆ ในสังคมดว้ย การปรับตวัจึง
หมายถึงการประนีประนอมความตอ้งการของบุคคลและส่ิงแวดลอ้มนัน่เอง 
  Lefton and Valvatne (1992) มีความเห็นวา่โดยทัว่ไปแลว้การปรับตวั หมายถึง 
การจดัการกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน แต่ส าหรับนกัจิตวิทยาแลว้การปรับตวั คือกระบวนการท่ี
บุคคลกระท าเพื่อจดัการกบัส่ิงแวดลอ้ม และความตอ้งการของตน ท่ีเป็นตน้เหตุของความกดดนั
หรือความบีบคั้นโดยใช้ความสามารถท่ีบุคคลมีอยู่อย่างเต็มท่ี และการปรับตัวยงัหมายถึง 
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กระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ รวมทั้งสามารถวดัและประเมินผลได ้ผลของความมานะ
พยายามของบุคคลไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยอตัโนมติั การจดัการกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถควบคุม
ได ้มุ่งท่ีจะจดัการกบัพฤติกรรมและความคิด และเป็นกระบวนการเรียนรู้ 
 ชูทิตย ์ปานปรีชา (2537) กล่าวถึงความจ าเป็นและปัจจยัท่ีท าให้คนตอ้งปรับตวัไวว้า่ คนเรา
ตอ้งรู้จกัการปรับตวัเน่ืองจากมีส่ิงเร้าหรือแรงผลกัดนั 2 อยา่ง คือ 
  1)  ส่ิงเร้าจากภายใน เป็นความตอ้งการทางใจ ซ่ึงมีอยู่ในตวัคน ได้แก่ ความรัก
ความอบอุ่น ความปลอดภยั ความส าเร็จในชีวิต การยอมรับของสังคม ยกยอ่งและนบัถือ ท าให้ทุก
คนตอ้งปรับตวัต่อสู้ด้ินรนเพื่อใหไ้ดรั้บความตอ้งการดงักล่าว 
  2)  ส่ิงเร้าจากภายนอก เป็นความตอ้งการของสังคมและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงไดแ้ก่
วฒันธรรม จารีตประเพณี ค่านิยม ศาสนา กฎระเบียบขอ้บงัคบั ท าให้ทุกคนตอ้งปรับตวัเพื่อสนอง
กบัความตอ้งการต่าง ๆ และอยูไ่ดโ้ดยไม่มีความกดดนัทางจิตใจมากนกัปัจจยัท่ีท าให้คนเราปรับตวั
ไดดี้ ไดแ้ก่ รับรู้และเขา้ใจสถานการณ์หรือปัญหาอยา่งถูกตอ้ง และตรงความจริงท าใหแ้กไ้ขถูกจุด 
และมีเวลาเพียงพอเน่ืองจากสถานการณ์ หรือปัญหาบางอยา่งตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวัหรือแกไ้ข
ความสามารถในการปรับตวั 
 Lazarus (1969) ไดเ้สนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการปรับตวัไว ้3 เกณฑ ์
ดงัน้ีคือ 
  1)  เกณฑ์ดา้นลบ (The Negative Approach) เป็นกรอบ หรือแนวทางเพื่อประเมิน
การปรับตวัท่ีเน้นเฉพาะแง่มุมดา้นลบซ่ึงหมายถึง การปรับตวัไม่ได ้ซ่ึงไดแ้ก่ ความทุกข์โรคภยัไข้
เจ็บท่ีติดตัวมาแต่เกิด พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนกฎเกณฑ์ของสังคม และการด าเนินชีวิตอย่างไร้
ประสิทธิภาพ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอาการหรือสัญญาณใหเ้ห็นถึงการปรับตวัไม่ได ้
  2)  เกณฑ์ดา้นบวก (The Positive Approach) เป็นกรอบ หรือแนวทางเพื่อประเมิน
การปรับตวัของผูท่ี้ปรับตวัไดดี้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตวัเอง
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางดา้นสังคมและกายภาพ โดยไม่มีสัญญาณของความเครียดมี
ความรู้สึกสบายใจ มีการกระท าท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม 
  3)  เกณฑ์ทางสถิติ (The Statistical Approach) เป็นกรอบ หรือแนวทางเพื่อ
ประเมินการปรับตวัท่ีเนน้เร่ืองการเปรียบเทียบความคิดความรู้สึก และพฤติกรรมกบัเกณฑ์ปกติของ
คนทัว่ไปในสังคม ถา้ความคิดความรู้สึกหรือพฤติกรรมใดเบ่ียงเบนไปจากเกณฑ์ปกติ หรือบรรทดั
ฐานของคนทั่วไปในสังคมก็ถือว่าผิดปกติหรือปรับตัวไม่ได้ หากความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมใดเป็นไปตามเกณฑป์กติ หรือบรรทดัฐานของคนทัว่ไปในสังคมก็ถือวา่ปกติหรือปรับตวั 
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ซ่ึงนกัจิตวิทยาอีกท่านหน่ึงคือ Morris (1990) ไดเ้สนอเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรมการปรับตวั
ของบุคคล เพื่อตดัสินวา่พฤติกรรมใดถือเป็นพฤติกรรมการปรับตวัท่ีดีไว ้ดงัน้ี 
  1)  พฤติกรรมการปรับตวัท่ีดี ตอ้งสามารถบรรลุถึงความตอ้งการท่ีจะปรับตวัอยา่ง
แท้จริงมิใช่พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา เพื่อประวิงเวลาของการแก้ไขปัญหาออกไปเท่านั้น เช่น 
พฤติกรรมการใชย้า การด่ืมสุรา การอ่านหนงัสือ การดูภาพยนตร์และโทรทศัน์ เป็นการช่วยบรรเทา
หรือกลบเกล่ือนความทุกขข์องบุคคลเท่านั้น มิใช่พฤติกรรมการปรับตวัท่ี มีประสิทธิภาพ 
  2)  พฤติกรรมการปรับตวัท่ีดี ตอ้งสามารถตอบสนองถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของบุคคลได ้เพราะบ่อยคร้ังท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมการปรับตวัเพียงเพื่อลดความกดดนัภายนอก
โดยมิได้พิจารณาถึงความตอ้งการท่ีแท้จริง เป็นเหตุให้ปัญหาหรือความยุ่งยากท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริง ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ดงันั้น ความยุง่ยากหรือปัญหาก็จะปรากฏข้ึนอีกในภายหลงั 
  3)  พฤติกรรมการปรับตวัท่ีดี ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคลได้
เป็นอย่างดี ขณะเดียวกนัผลของการแสดงพฤติกรรมนั้นก็จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีดีและเอ้ือประโยชน์ต่อ
ผูอ่ื้นดว้ย ชูทิตย ์ปานปรีชา (2537) กล่าวถึงผลของการปรับตวัไดว้า่ ท าให้ชีวิตอยูร่อดปลอดภยั เม่ือ
อยูใ่นสถานการณ์อนัตราย หรือมีภยัพิบติัต่าง 
  ส่วนในแนวความคิดของสมชัย ตั้ งพร้อมพนัธ์ (2555) กล่าวถึง การยอมรับ 
(Acceptance) ในความหมายน้ี เป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งอาศยั “การเปิดใจ” (Openness) และ “เคารพใน
ความจริง” (Commitment to the Truth) เป็นพื้นฐาน ไม่วา่ส่ิงนั้นจะเกิดผลกระทบตามมาอยา่งไรก็
ตาม เป็นความกลา้หาญท่ีจะเผชิญกบัความจริงท่ีเกิดข้ึนทุกเร่ืองอยา่งจริงใจ เพื่อน าไปสู่การแกไ้ข 
ปรับปรุงให้ดีข้ึน เป็นการยอมรับอยา่งรู้แจง้และเต็มใจปราศจากอคติ เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีกว่าเดิม ซ่ึงสอดคล้องกับ สุเทพ เชาวลิต (2548) การยอมรับ และปรับตวัรับการ
เปล่ียนแปลง ขั้นตอนของปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง (Stages in Reaction to Change) 
  1)  การตกใจ และชะงกังนั (Shock) ความรู้สึกว่าก าลังเกิดความไม่มัน่คง ไม่
ปลอดภยัในส่ิงท่ีจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอาจไม่ยอมรับ กบัส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน และ
เร่ิมชะงกังนั หยุดการกระท าใดๆ เพื่อหาทางป้องกนัตนเองจากความรู้สึกไม่ปลอดภยัดว้ยความ
ตกใจกลวัจนท าอะไรไม่ถูก 
  2)  ถอยตั้งหลกั (Defensive Retreat) ความไม่พอใจ รู้สึกโกรธต่อตา้น ขดัขวาง ไม่
ยอมรับต่อส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนกบัเขา ในขณะท่ียงัมีความพยายามท่ีไม่ยอมรับ การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนหลงัจากนั้นจะเร่ิมรับรู้การเปล่ียนแปลง และหาทางเผชิญกบัมนั ซ่ึงในท่ีสุดแลว้พวกเขาก็จะ
รู้สึกคุน้เคยกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจกบัการเปล่ียนแปลง 
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  3)  เรียนรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึน (Acknowledgement) สุดทา้ยแลว้ผูค้นส่วนใหญ่ก็จะยอมรับ
ความจริงท่ีเกิดข้ึน และเรียนรู้กบัส่ิงนั้น เพื่อพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจกบัสถานการณ์ใหม่ท่ีเกิด
จากการเปล่ียนแปลงนั้น ในขณะท่ีความรู้สึกไม่พอใจ ความรู้สึกขดัแยง้หรือปัญหาขอ้สงสัยต่างๆ ท่ี
เคยเกิดข้ึนในความคิดก็จะเร่ิมถูกปลดปล่อยออกไปหรือสลดัทิ้งไปและรับรู้บางส่ิงบางอย่างท่ีอาจ
ตอ้งสูญเสียไปจากการเปล่ียนแปลงน้ี บางส่ิงบางอย่างท่ีตอ้งยอมสูญเสียและส่วนน้อยเพื่อท่ีจะ
ไดรั้บส่ิงดีๆ ท่ีมีมากกว่า ขณะเดียวกนัส่ิงท่ีคลุมเครือก็จะเร่ิมกระจ่างข้ึนท าให้เกิดการยอมรับและ
เรียนรู้กบัสถานการณ์ใหม่จนส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่มัน่คง ปลอดภยัหรืออนัตรายจากการถูก
คุกคามท่ีเกิดข้ึนในช่วงแรกของการเปล่ียนแปลงนั้นบรรเทา เบาลงจนเร่ิมเกิดความเช่ือมัน่และ
เตรียมตวัท่ีจะเผชิญกบัส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนต่อไป 
  4)  ยอมรับ และปรับตวั (Acceptance and Adaptation) การเรียนรู้เพื่อท าความ
เขา้ใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้ จนเร่ิมมีความตอ้งการท่ีจะปรับตวั เพื่อความอยูร่อดจะตอ้งมีการทบทวน
สถานการณ์ก่อนการเปล่ียนแปลงและหลงัการเปล่ียนแปลงนั้น จะน ามาซ่ึงส่ิงท่ีดีกว่าเดิมแลว้หัน
กลบัมาสนบัสนุนส่ิงใหม่ หรือไม่เห็นดว้ยในอดีต การยอมรับ และปรับตวัคือการปลดปล่อย สลดั
ทิ้ง ถอดถอนความรู้สึก ตกใจ ต่ืนกลวั ความสับสนท่ีเกิดข้ึนในช่วงแรกๆ ของการเปล่ียนแปลง 
  หลกัการน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัแนวทางการจดัการกบัการเปล่ียนแปลง และทา้ยท่ีสุด
คือการยอมรับการเปล่ียนแปลง แมว้า่คนส่วนใหญ่จะสามารถผา่นพน้สภาวการณ์ทั้ง 4 ประการนั้น
ได้อย่างรวดเร็วบา้ง อย่างช้าๆ บา้ง แต่ก็ยงัมีคนอีกเพียงบางส่วนท่ียงัไม่สามารถ ยอมรับ และ
ปรับตวัรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้
  กล่าวโดยสรุปจากการประมวลทฤษฎีในเร่ืองของการปรับตัวได้ดังน้ีคือการ
ปรับตวัเป็นกระบวนการทางจิตใจ ท่ีใชเ้พื่อให้บรรลุความตอ้งการของคน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อคงไวซ่ึ้งสุขภาพจิตดี ในปัจจุบนัสังคมและส่ิงแวดลอ้มมีการพฒันาไปมาก ท าให้คนตอ้งปรับตวั
มากข้ึนเพื่อให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ท่ีเปล่ียนแปลงไป ความจ าเป็นท่ีต้องรู้จกัการปรับตัว 
เน่ืองจากมีแรงผลกัดนัภายในตวัคนและสนองตอบความตอ้งการของสังคม และส่ิงแวดลอ้ม การ
ปรับตวัไดดี้ตอ้งมีการรับรู้และเขา้ใจสถานการณ์หรือปัญหาอยา่งถูกตอ้งเป็นจริง มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
มีความเข้มแข็ง หนักแน่น อดทน มีประสบการณ์ในด้านน้ีมาก่อน มีสติปัญญาดีพอควร 
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีมีไม่รุนแรงซบัซอ้น และมีเวลาพอในการปรับตวั ผลดีในการปรับตวัไดแ้ก่ 
ท าให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภยั สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
ชีวิต สร้างบุคลิกภาพท่ีดีในอนาคต สามารถขจดัความไม่สบายใจ ความเครียดและความคบัขอ้งใจ
ออกไปไดถ้า้ปรับตวัไม่ไดจ้ะเกิดผลเสีย ท าให้เกิดวิกฤติหรือความไม่สมดุลทางจิตใจอยูเ่สมอเป็น
คนมีบุคลิกภาพไม่เหมาะสม ท าให้ตอ้งเปล่ียนท่ีอยู่ ท่ีท  างาน หรืออาชีพอยู่บ่อย ๆ เกิดโรคจิตหรือ
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โรคประสาทติดสุราและยาเสพติด และการปรับตวัจะดีหรือไม่ดียงัข้ึนกบัปัจจยัหลายประการ คือ 
ครอบครัวสภาพความเป็นอยู ่และสัมพนัธภาพในครอบครัว ถา้บุคคลมีพื้นฐานดี ครอบครัวดี ก็จะมี
ความสามารถปรับตวัไดดี้และรวดเร็ว 
 การปรับตวัท่ีเก่ียวของกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นจะข้ึนอยู่กบัสถานท่ี 
เวลา และลกัษณะส่วนบุคคล เพราะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นสร้างผลกระทบหลาย
ดา้นและหลายภาคส่วน ดงันั้นการปรับตวัจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
นั้นจะตอ้งมีการปรับตวัท่ีซับซ้อนมีเวลาพอในการปรับตวั ผลดีในการปรับตวัไดแ้ก่ ท าให้ชีวิตอยู่
รอดปลอดภยั สามารถด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุข มีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในชีวิต เพื่อให้การ
ปรับตวัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะมีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ 2.3  ต่อไป 
 

2.3  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การศึกษาของ Trisurat, Alkemade and Alets (2009) ศึกษาพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย
ได้ทาการประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพืช 22 ชนิด พบว่าการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศไม่ส่งผลต่อจ านวนสายพนัธ์ุของพืชอย่างมีนยัส าคญั แต่มีการเปล่ียนแปลง
ในเชิงพื้นท่ีคือ การกระจายตวัของสายพนัธ์ุต่างๆ จะเปล่ียนแปลงไปและมีอตัราการหมุนเวยีนสูง  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Southeast Asia START Regional Center and WWF (2008) พบว่า 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ีพบวา่ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน
อีก 25 ปีขา้งหนา้ อาจส่งผลให้พื้นท่ีป่าชายเลนบริเวณจงัหวดักระบ่ีลดลงโดยเฉล่ีย 18 เมตร ดงันั้น
จึงเป็นประเด็นท่ีควรค านึงวา่ จะตอ้งมีวางแผนก่อสร้างถนนหรือสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ให้ห่างจาก
พื้นท่ีป่าชายเลนเพื่อใหมี้พื้นท่ีท่ีป่าชายเลนสามารถขยายร่นเขา้มาในแผน่ดินไดม้ากข้ึนในอนาคต  
 ในการศึกษาของ Rongrongmuang (2010) ธุรกิจการท่องเท่ียวไทยยงัมีความตระหนกัและ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีคลาดเคล่ือนและอาจส่งผลให้กบั
ธุรกิจมีความเส่ียงต่อภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงโดยการวดัความเขา้ใจและทศันคติของผูป้ระกอบการ
ด าน ้ าและพบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน
ระดบัปานกลางและยงัมองเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเร่ืองไกลตวั แต่ในงานของ 
ศุภกร ชินวรรโณ และอานนท ์สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  (2554) ไดก้ล่าวถึงการปรับตวัหรือการเตรียม
ความพร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นกลไกหรือกระบวนการท่ีจะตอ้งมีเพิ่มเติม
ข้ึนจากปัจจยัพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวและบริการ 
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 จากงานของสุวลกัษณ์ สาธุมนสัพนัธ์ (2554) ท่ีวา่ดว้ยความเส่ียงและความเปราะบางทาง
กายภาพและชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศ พบวา่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่ง
โดยตรงใหก้บัระบบนิเวศชายฝ่ังซ่ึงเป็นมีความเส่ียงทั้งปัจจยัภายในและภายนอกท าให้มีระบบนิเวศ
และกายภาพชายฝ่ังมีความเปราะบาง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนในระดบันโยบายเพื่อรับมือการ
เปล่ียนแปลงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนตามมาทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ทั้งน้ีการการท่องเท่ียวนั้นจ าเป็นตอ้ง
พึ่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์เพื่อมาเป็นทุน 
 Adrin and Winston (2012) ไดศึ้กษา ผลกระทบจากการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อ
ธุรกิจการท่องเท่ียวขนาดเล็ก พบว่าธุรกิจการท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบทางตรงและทางออ้มจาก
การเปล่ียนแปลง โดยท่ีตรงเร่ืองของความต้องการท่ีจะเข้ามาท่องเท่ียวหรือให้บริการของ
นกัท่องเท่ียวมีการชะลอตวัลงเพราะนกัท่องเท่ียวนั้นใส่ใจเร่ืองความปลอดภยั ความคุม้ค่า เป็นตน้ 
และทางออ้มนั้นเกิดการแข่งขนักนัในธุรกิจด้านการท่องเท่ียวด้วยกนัโดยสร้างกลยุทธ์เพื่อแยง้
นกัท่องเท่ียว จนท าใหเ้กิดปัญหา และผลกระทบอ่ืนๆ 
 รวีวรรณ เพช็รคง (2551) ไดศึ้กษาถึง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและความพึงพอใจในการมา
เยือนแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลในอ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  ผลการศึกษา พบว่า 
ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 40 - 60 ปี สถานภาพสมรส 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 USD ต่อปี (นอ้ยกวา่ 
700,000 บาทต่อปี หรือ 58,333 บาทต่อเดือน) ผลการศึกษาความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวต่อปัจจยัการตลาดทั้ง 8 ดา้น จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี
เพศต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัทางการตลาดทั้ง 8 ดา้นไม่แตกต่างกนั แต่นกัท่องเท่ียวท่ี
มีอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพหลกัรายไดต่้อเดือนและท่ีอยู่อาศยัในปัจจุบนั
แตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัการตลาดแตกต่างกนั 
 พิมพนัธ์ บุญเรือง (2546) ไดศึ้กษาถึง พฤติกรรมการท่องเท่ียวของผูเ้ยี่ยมเยือนชาวไทยใน
เขตเมืองพทัยา มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ
เดินทางมาเยือน และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของผูเ้ยี่ยมเยือนชาวไทยท่ีมีในเขตเมืองพทัยา
ผลการวจิยั พบวา่ ผูเ้ยี่ยมเยือนชาวไทยท่ีเดินทางมาเยือนเมืองพทัยา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอาย ุ
15 – 24 ปี มีสถานภาพโสด นบัถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
ลูกจา้งบริษทัหรือร้านคา้ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท และมีภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือ 
โดยผลการศึกษาพบว่า สถานท่ีท่องเท่ียวหรือแหล่งท่องเท่ียวในเขตเมืองพทัยาได้รับความนิยม
สูงสุด คือชายหาดพทัยา รองลงมาคือ กิจกรรมเพื่อการพกัผอ่นและเพื่อความบนัเทิง ไดแ้ก่ การชม
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วิวทิวทศัน์นัง่เล่น และกีฬาทางน ้ า ไดแ้ก่ การเล่นน ้ า ส่วนกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมนอ้ยท่ีสุด คือ 
กีฬาทางบก 
 อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ (2552) ไดค้าดการณ์ความเส่ียงและผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อการท่องเท่ียวไว ้เช่นการท่องเท่ียวทางทะเลดา้นชายฝ่ังอนั
ดามนั ภูเก็ต พงังา กระบ่ี ในช่วง 2563-2572 จะไดรั้บผลประโยชน์จากฤดูฝนท่ีสั้นลงถึง 4 สัปดาห์ 
แต่หากไม่มีการวางแผนการจดัการน ้ าท่ีดี ก็อาจประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ า แหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นป่าเขามีความเส่ียงสูงกับน ้ าท่วมฉับพลันและดินถล่ม สถานการท่ีท่องเท่ียวในเขตอุทยาน
แห่งชาติหรือเขตป่าสงวนท่ีเป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าผลดัใบจะมีความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่ามาก
ข้ึน เน่ืองจากอากาศท่ีร้อนข้ึนและแหง้แลง้มากข้ึน จ านวนวนัอากาศหนาวต ่ากวา่ 15 องศาเซลเซียส
ในจงัหวดัภาคเหนือจะลดลง 5-10 วนัภายใน 20 ปีขา้งหน้า และลดลงมากกว่า 20 ภายใน 50 ปี
ข้างหน้า นอกจากน้ีปริมาณน ้ าฝนโดยรวมท่ีเพิ่มมากข้ึนถึง 200 มิลลิเมตรต่อปีในบางจงัหวดั
ภาคเหนือและการขาดระบบการระบายน ้ าและการวางผงัเมืองท่ีดีจะท าให้เกิดความเส่ียงต่อน ้ าท่วม
ในพื้นท่ีลุ่ม ในขณะท่ีบริเวณตะวนัตกสุดของประเทศแทบเทือกเขาตะนาวศรีท่ีอยู่ระหว่างพรหม
แดนไทยกบัพม่าอาจมีฝนตกลดลงถึง 300 มิลลิเมตรต่อปี ซ่ึงเม่ือรวมกบัฤดูร้อนท่ีอุณหภูมิมากข้ึน 
จะท าให้มีความเส่ียงมากข้ึนต่อการเกิดไฟไหม้และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศ 
 ทิพย์วดี วิมุตติสุนทร (2554) ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีโอกาสได้รับผลกระทบอนัสืบ
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเช่นเดียวกบัภาคส่วนอ่ืนๆของประเทศไม่วา่จะเป็นจากระดบั
อุณหภูมิท่ีสูงท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน แบบแผนและปริมาณน ้ าฝนท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึงโอกาสเกิด
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ภาวะน ้ าท่วม หรือเกิดลมพายุท่ีมีความถ่ีหรือในระดบัรุนแรงมาก ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อปัจจยัการผลิตและสาขาอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบนั้นๆเป็นตน้ 
อยา่งไรก็ดี IPCC (2007) ประเมินวา่ โดยทัว่ไปภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นสาขาท่ีมีความเปราะบาง
จากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศนอ้ยกวา่ (Less Vulnerable) เม่ือเปรียบเทียบกบัสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
โดยสาเหตุหน่ึงมาจากท่ีภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้อย
กว่าท่ีเปรียบเทียบกบัขีดความสามารถในการรับมือ ยกเวน้ในกรณีท่ีมีภาคอุตสาหกรรมท่ีมีสถาน
ประกอบการหรือฐานการผลิตท่ีตั้งอยูบ่ริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลหรือพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ า ซ่ึงพื้นท่ีมีความ
อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มของระดบัน ้ าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
และการกดัเซาะชายฝ่ัง เป็นตน้ อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจ การบริการและการท่องเท่ียวเป็นภาค
ส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ต่างจากส่วนอ่ืนๆ ในขณะเดียวกนั 
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ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอาจะเป็นทั้งผลกระทบในเชิงลบท่ีจะเป็นอุปสรรคและความทา้ทาย ใน
การประกอบการของภาคธุรกิจและผลกระทบในเชิงบวกซ่ึงถือเป็นโอกาส 
 Koening and Abegg (1997) พบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของสวิตเซอร์แลนด์นั้นมี
กิจกรรมการท่องเท่ียวคือสกีรีสอร์ท ซ่ึงมีความเปราะบางเก่ียวกบัการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศเป็น
อยา่งมาก ถา้เกิดอุณหภูมิเปล่ียนแปลง 1-4 องศาเซลเซียสก็ท าให้ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวประเภทน้ี
เกิดผลกระทบเป็นอยา่งมาก ดั้งนั้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึง
ให้ความส าคญัและการเตรียมพร้อมรับมือเก่ียวกับการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศโดยท่ีมีการวาง
นโยบายและกลยทุธ์ท่ีสร้างความยงัยืน่ใหก้บัภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศนั้นเอง 
 Amelung, Nicholls and Viner (2007) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นมีความสัมพนัธ์กบั
สภาพภูมิอากาศเพราะการท่องเท่ียวนั้นมีฤดูกาลท่ีจะท่องเท่ียว การเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะส่งผลโดยตรงกบัฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการท่องเท่ียวถูกกระตุน้จาก
สภาพอากาศและอุณหภูมิท่ีตอบสนองแก่การท่องเท่ียว นกัท่องท่องเท่ียวแต่ละประเทศหรือแต่ละ
ทวปีของโลกต่างหนัมาสนใจเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภยัและเหมาะแก่การท่องเท่ียว 
ซ่ึงการเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวทางตรงและทางออม้ 
และท่ีส าคญัจะท าใหป้ริมาณนกัท่องเท่ียวลดนอ้ยลง 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า การเปล่ียนแปลงปลงสภาพภูมิอากาศนั้น
ไม่ไดส่้งผลแต่ภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรม แต่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นไดรั้บผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางออ้มเพราะภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นภาคส่วนหน่ึงท่ีมีฤดูกาลของการ
ท่องเท่ียวเพียงแค่อุณหภูมิเปล่ียนแปลงแค่นิดหน่อยก็ส่งผลให้เกิดความอ่อนไหวของสภาพ
ภูมิอากาศ ดงันั้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นภาคส่วนท่ีมีความเปราะบาง และอ่อนไหวต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จากการทบทวนวรรณกรรมคร้ังน้ีจึงได้กรอบงานวิจยัท่ีพฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎี
ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชุดข้อมูลความรู้เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และขอ้มูลจงัหวดัภูเก็ต เป็นตวัแปรตน้ และตวัแปรตามพฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎี
พฤติกรรม แรงจูงใจ และความตอ้งการนกัท่องเท่ียว โดยแสดงในบทท่ี 3 ต่อไป 
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บทที ่3 

 

ระเบียบวธิีการวจิัย 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจเพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล 
กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต โดยศึกษาวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1)  เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวต่อการมาเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตและแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต 

2)  เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 

3)  เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 

4)  เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 

ทั้งน้ี การด าเนินการวิจยัจะใชก้ระบวนการวิธีวิจยัแบบผสม (Mixed method research) เพื่อ
หาค าตอบตามวตัถุประสงคด์งัท่ีกล่าวขา้งตนั วิธีด าเนินการวิจยัจะน าเสนอเป็นขั้นตอนตามล าดบั
ดงัน้ี 

3.1  กรอบแนวคิด 
3.2  สมมติฐาน 
3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.5  การทดสอบเคร่ืองมือ 
3.6  แหล่งของขอ้มูล 
3.7  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.8  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1  กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายกรอบแนวคิด พฤติกรรมนักท่องเท่ียว คือพฤติกรรมการเลือกท ากิจกรรมการ
ท่องเท่ียว พฤติกรรมการเลือกฤดูในการเดินทาง และพฤติกรรมการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว โดย
ศึกษาจากนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ส่วนด้าน
ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีดังน้ี บริษัทน าเท่ียว, ธุรกิจท่ีพกั, และธุรกิจ
ร้านอาหารโดยเลือกธุรกิจจากการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดั
ภูเก็ต ซ่ึงเป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ  
 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีพฒันาเป็นกรอบแนวคิดคือ แนวคิดผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทฤษฏีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจ 
สามารถแยกออกเป็นตวัแปรอิสระใช้แนวคิดผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตวัแปร
ตามใชท้ฤษฏีพฤติกรรมและแรงจูงใจ ในส่วนของแนวการเตรียมความพร้อมใชท้ฤษฏีการปรับตวั
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการน าบางส่วนของทฤษฎีและแนวคิดมาพฒันาให้เกิดเป็น
กรอบแนวคิดในงานวจิยัคร้ังน้ี  

ตัวแปรอสิระ (I.V.) ตัวแปรตาม (D.V.) 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 

พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว 

 นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

แนวทางการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภูมอิากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ชายฝ่ังทะเลจังหวดัภูเกต็  
 

ผู้ประกอบการภาคอตุสาหกรรม 

การท่องเทีย่ว 
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3.2  สมมติฐาน 
 

จากแนวคิดท่ีเก่ียวกบัทฤษฏี งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล 
กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ตผูศึ้กษาไดน้ ามาตั้งเป็นสมมิฐานในการวิจยัซ่ึงจากตวัแปรต่างๆ ในงานวิจยั
ไวด้งัน้ี  

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 
    ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติไม่แตกต่างกนั 
    ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติแตกต่างกนั 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 
    นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมีระดับการรับรู้เก่ียวกับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีไม่แตกต่างกนั 
    นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมีระดับการรับรู้เก่ียวกับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนั 
สมมติฐานขอ้ท่ี 3 
    ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวท่ีเหมือนกนัจะมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ไม่แตกต่างกนั 
    ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวท่ีเหมือนกนัจะมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ี

แตกต่างกนั 
 

3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในพื้นท่ีศึกษา 3 อ าเภอ คืออ าเภอเมืองภูเก็ต 
อ าเภอกระทู้ และอ าเภอถลาง โดยท่ีการเลือกพื้นท่ีการศึกษาแบบเจาะจง ด้วยการศึกษาจาก
ส านกังานการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตวา่บริเวณพื้นท่ีไหนท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวและเป็น
บริเวณท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถท ากิจกรรมการท่องเท่ียวได ้ไดแ้ก่ 

1)  อ าเภอกระทูไ้ดแ้ก่ หาดป่าตอง หาดกะหลิม หาดกมลา  
2)  อ าเภอเมืองภูเก็ตไดแ้ก่ หาดราไวย ์หาดในหาน อ่าวเสน หาดกะตะ หาดกะรน 
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3)  อ าเภอถลางไดแ้ก่ หาดในยาง หาดในทอน หาดทรายแกว้ 
และอ่าวต่างๆ ทางฝ่ังตะวนัออก มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามแต่ไม่เหมาะในการลงเล่นน ้ า จึง

เป็นท่ีตั้งของท่าเรือไปเกาะต่างๆ และการชมวิวทิวทศัน์ อนัเน่ืองมาจากคล่ืนลมท่ีแรงและแนวหิวท่ี
ไม่เหมาะกบัการเล่นน ้า (การท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต, 2556) 

 
3.3.1  ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีไดแ้บ่งเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ 

  1)  นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว
และใช้บริการใน 3 อ าเภอของจงัหวดัภูเก็ตใน ปี 2555 สามารถแยกไดด้งัน้ี นกัท่องเท่ียวชาวไทย
3,233,542 คน และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 7,556,105 คนรวมนกัทั้งเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวจงัหวดั
ภูเก็ต ปี 2555 เท่ากบั 10,789,647  คน  (กรมการท่องเท่ียว, 2556) 
  2)  ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต โดยเลือกธุรกิจ
จากการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต   
 
ตารางที ่3.1  ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 

ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนสมาชิก 
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว 47 
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกั 166 
ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหาร 2 

รวม 215 

 
แหล่งทีม่า: สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต, 2556 
 
 ธุรกิจทั้ง 3 น้ีเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้กบัเศรษฐกิจของภูเก็ต กล่าวโดย(การท่องเท่ียว
จงัหวดัภูเก็ต, 2555) 
 
 3.3.2  กลุ่มตัวอย่าง 
  1)  กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวพื้นท่ีการศึกษาใน 3 อ าเภอ คืออ าเภอเมืองภูเก็ต อ าเภอกระทู ้และอ าเภอถลาง เน่ืองจาก
จ านวนประชากรท่ีแน่นอนในพื้นท่ีท่ีตอ้งการท าการศึกษามีจ านวนมากกว่า 1 ล้านคนแน่นอน 
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ดงันั้นงานวิจยัน้ีผูศึ้กษาเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบใชห้ลกัการความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 
แต่ดว้ยงานวจิยัถูกจ ากดัในเร่ืองของเวลา ก าลงัคน และงบประมาณจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเลือกการ
สุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง โดยเลือกการสุ่มโดยบังเอิญ 
(Accidental Sampling) กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางไปไปท่องเท่ียวพื้นท่ี
การศึกษาใน 3 อ าเภอ คืออ าเภอเมืองภูเก็ต เพราะเป็นการสุ่มท่ีไม่ไดก้  าหนดไวล่้วงหนา้ว่ามีใครจะ
เป็นเป็นกลุ่มตวัอยา่งบา้งในการเก็บขอ้มูล ไม่จ  ากดัเวลา เก็บขอ้มูลครบเม่ือไรก็เลิกเก็บดว้ยสถานท่ี
เก็บขอ้มูลและผูใ้หข้อ้มูลนั้นใหค้วามร่วมมือนอ้ยดงันั้นจึงเลือกวิธีน้ีในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยการ
แจกแบบสอบถาม ใชสู้ตรของทาโรยามาเน่ (Taro-Yamane) ในการหาค่าเฉล่ียนกัท่องเท่ียวชาวไทย
และชาวต่างประเทศท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวใน 3 อ าเภอ ของจงัหวดัภูเก็ต ดว้ยการแจกแบบสอบถาม 

ประชากร ดงันั้นจึงใชสู้ตร n = 
 

     ในการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งประชากร (ธานินทร์ ศิลป์
จารุ, 2555) 
  เม่ือ n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
   N =จ านวนประชากร  
   e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน (ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือ 
e = 0.05) 
  แทนค่าในสูตร จะได ้ n =  10,789,647 /[1+10,789,647*(0.05)^2] 
  n = 384.16 หรือประมาณ 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามในสัดส่วนนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 400 คนและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 400 คน ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ีจ  านวน 400 x 2 = 800 คน สาเหตุท่ีเลือกเก็บขอ้มูลของนักท่องเท่ียวชาวไทย 400 คน และ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 400 เพราะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติมีปัจจยัของพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีต่างกนัและเพื่อลดความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล 
  2)  กลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการของ
จงัหวดัภูเก็ต เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีตอ้งการท าการศึกษา ดงันั้นงานวิจยัน้ีผูศึ้กษาเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบใชห้ลกัการความน่าจะเป็น (Probability Sampling ) โดยเลือกดว้ยใชก้ารสุ่มอยา่ง
ง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัฉลาก (Lottery Method) ดงันั้นการสุ่มจบัฉลากเลือก
ผูป้ระกอบแต่ประเภทในเขตพื้นท่ีทั้ง 3 อ าเภอ โดยท่ีน ารายช่ือแยกแต่ล่ะประเภทของธุรกิจ อนั
เน่ืองมาจากขนาดของกลุ่มประชากรท่ีใหญ่และตวัผูว้ิจยัมีขอ้จ ากดัเร่ืองของเวลา และสมมติว่าได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 30 ผู ้ประกอบการ ซ่ึงสรุปเลือกกลุ่มตัวอย่างดังน้ี  ธุรกิจท่ีพัก 15 
ผูป้ระกอบการ ธุรกิจน าเท่ียว 13 ผูป้ระกอบการ และธุรกิจร้านอาหาร 2 ผูป้ระกอบการในการ
สัมภาษณ์  
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3.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

การด าเนินการวิจยัจะใชก้ระบวนการวิธีวิจยัแบบผสม (Mixed Method Research) เพื่อหา
ค าตอบตามวตัถุประสงค์ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันั้นเคร่ืองท่ีใช้ในการวิจยัเป็นทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  

1)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของระเบียบวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลจาก
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวใน 3 อ าเภอของจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงแบบสอบถาม
ประกอบดว้ยค าถามท่ีน าเอาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเฉพาะพฤติกรรม
และแรงจูงใจในการท่องเท่ียวทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยโครงสร้าง
แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  พฤติกรรมการท่องเท่ียวและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเก่ียวกับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต โดย
ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List Question) แบบสอบถาม ส่วนน้ีจะเป็นมาตรวดัแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)ตามแบบไลเคิท (Liker’s Scale) โดยจะมีขอ้ความให้ผูต้อบ
แบบสอบถามพิจารณา และตอบตามขอ้ท่ีก าหนด ตามระดบัของมาตรวดั 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงในแบบสอบถามจะก าหนดเป็นตวัเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3  ประชากรศาสตร์ ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป 
ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต 

และผู ้วิจ ัยได้น าแบบสอบถามไปปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิและนักวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับ
ผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการ รวมทั้งกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อช้ีแนะและปรับปรุงแกไ้ขขอ้
ค าถามเพื่อให้แบบสอบถามดังกล่าวครอบคลุมเน้ือหาและสมบูรณ์ และได้น าไปแปลเป็น
ภาษาองักฤษโดยไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ ในกรณีท่ีเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
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2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของระเบียบวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึง
เคร่ืองมือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัตามวตัถุประสงคข์องระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ
และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงการ (Semi Structured Interview) ผูว้ิจยั
สร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยน าไปปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิและนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลโดยการ
น าเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา ความ
ครอบคลุมและความครบถว้นในประเด็นท่ีศึกษาวิจยั ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามให้มีความสอดคลอ้ง
แลว้น าไปสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างกบัผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ บริษทัทวัร์
หรือบริษทัน าเท่ียว โรงแรม และร้านอาหาร ในเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้ง 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองภูเก็ต 
อ าเภอกระทู ้และอ าเภอถลาง  

ส่วนท่ี 2  การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และบริการ ซ่ึงผู ้วิจ ัยน าแบบสัมภาษณ์ไปท าการสัมภาษณ์ไปท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู ้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเท่ียว ได้แก่ บริษัททัวร์หรือบริษัทน าเท่ียว โรงแรม และ
ร้านอาหาร  
 

3.5  การทดสอบเคร่ืองมอื 

 
การตรวจสอบความตรงของเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้โดยมีผูท้รงคุณวุฒิ

จ  านวน 3 ท่าน โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruency : IOC) กบั
ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านในการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีมากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ซ่ึงหากได้
ค่าดงักล่าวจึงจะสามารถน าค าถามไปแจกแบบสอบถามได ้แต่หากนอ้ยกวา่ไม่สามารถน าไปใชใ้น
แจกแบบสอบถามโดยใชสู้ตรความสอดคลอ้งดงัน้ี (สุรพงษ ์คงสัตย ์และธีรชาติ ธรรมวงค,์ 2551) 

IOC = 
∑ 

 
 

IOC คือความสอดคลอ้งระหวา่งค าถามกบัวตัถุประสงค ์
∑R คือผลรวมคะแนนจากผูท้รงคุณวฒิุทั้งหมด 
   N คือจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  

หลงัจากสร้างแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของเน้ือหา (Content Validity) และค าถามนั้นไดค้รอบคลุมประเด็นของเร่ืองท่ีท าวิจยั แลว้น าไป
ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิและนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบจากเปล่ียนสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อ
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ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และน าเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา ความครอบคลุมและความครบถว้นในประเด็นท่ีศึกษาวิจยั
เพื่อไปใชจ้ริง โดยการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามและน าแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึนไปทดสอบกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติก่อนเก็บขอ้มูลจริงโดยเก็บขอ้มูลจาก
นกัท่องเท่ียวชาวไทยอ าเภอละ 10 คน รวม 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองภูเก็ต อ าเภอกระทู ้และอ าเภอ
ถลาง (10 คนX 3 อ าเภอ) 30 คน และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติละ 10 คน รวม 3 อ าเภอ คือ อ าเภอ
เมืองภูเก็ต อ าเภอกระทู ้และอ าเภอถลาง (10 คนX 3 อ าเภอ) 30 คน การประเมินความเช่ือถือไดเ้ป็น
การเก็บขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือได้จากวิธีน้ีเรียกว่า ค่าความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency Method) โดยใชสู้ตร Cronbach’s Alpha ดงัน้ี 

  = 
 

     
[
  ∑       

   
 

N = จ านวนของรายการ 
σ2x= ค่าความแปรผนัทั้งหมด 
  ∑        = ผลรวมของค่าความแปรผนัของแต่ละรายการ 

เพื่อความรวดเร็วจะหา Cronbach’s Alpha ซ่ึงเรียกว่า สหสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
Coefficient) ดว้ยเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistics Package for the 
Social Science) หากไดค้่าเขา้ใกล ้1 ก็แสดงวา่ใชไ้ด ้ซ่ึงงานวิจยัน้ีขอ้ค าถามท่ีมีความเช่ือมัน่ตัง่แต่ 
0.85 ข้ึนไปก็ยอมรับเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั  

การผสมผสานเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณกบั
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงระเบียบวิธีวิจัยเชิ งปริมาณจะสามารถวดัค่าความแปรท่ีใช้ใน
การศึกษาออกมาเป็นตวัเลขชดัมากน้อย ความแตกต่าง หรือมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ในขณะระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมีจุดเด่นในด้านความละเอียด ความเขา้ใจลึกๆ ความมี
ชีวิตชีวา และความชัดเจนในส่ิงท่ีศึกษา เม่ือประกอบกนัจึงท าให้ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมทั้งหมดมี
ความสมบูรณ์และส่งเสริมกนัและกนั 
 

3.6  แหล่งของข้อมูล 
 

ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีรวบรวมเพื่อศึกษาในคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1)  ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data and Source) แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี1  ขอ้มูลไดจ้ากการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามนกั
เท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวใน 3 อ าเภอคือ อ าเภอเมืองภูเก็ต อ าเภอกระทู ้และ



 
57 

 

อ าเภอถลาง ประกอบด้วยขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผละกรทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงสามารถตอบแบบสอบถามพร้อมขอ้แสดงความคิดเห็น 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลได้จากสร้างแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เพื่อสอบถาม
ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการหรือตวัแทนผูป้ระกอบการใน 3 อ าเภอ
ของจงัหวดัภูเก็ต โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi Structured Interview) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญั (Key Informant) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับธุรกิจด้านการท่องเท่ียวของจังหวดัภูเก็ตและการเปล่ียนแปลงรูปแบบการให้บริการอัน
เน่ืองมาจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2)  ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data and Source) ขอ้มูลไดจ้ากการศึกษา
จากเอกสาร เวบ็ไซต ์ขอ้มูลทางราชการ รายงานการศึกษา บทเรียนจากท่ีต่างๆบทความเท่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียว ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องรวมทั้ง 
หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.7  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจความถูกตอ้งของเน้ือหาและทดสอบความเช่ือมัน่
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้มาด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยแบ่ง ดงัน้ี  

1)  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบเคร่ืองมือและไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอย่าง
ถูกตอ้งไปสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติใน 3 อ าเภอของจงัหวดัภูเก็ต คือ อ าเภอ
เมืองภูเก็ต อ าเภอกระทู ้และอ าเภอถลาง โดยการเก็บขอ้มูลดังน้ี ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มประชากรตาม
กลุ่มเป้าหมายท่ีมาท่องเท่ียวทั้ง 3 อ าเภอของจงัวดัภูเก็ตท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ท่ีสามารถให้ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงเม่ือไดแ้บบสอบสอบถามกลบัมาแลว้จะด าเนินขั้นตอน
ต่อไป 

2)  ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีสร้างข้ึนเพื่อไป
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการหรือตวัแทนของผูป้ระกอบการ
จังหวดัภูเก็ต คือผู ้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพัก และผู ้ประกอบการ
ร้านอาหาร โดยมีขั้นตอนเก็บขอ้มูลสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนท่ี1 คดัเลือกผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวของภูเก็ต ทั้ง 3 ประเภท 
คือผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกั และผูป้ระกอบการร้านอาหาร จาก
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ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตโดยการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงผูท่ี้ใหส้ัมภาษณ์นั้นจะเป็นเจา้ของธุรกิจหรือตวัแทน ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ี 2  ท าหนังสือเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์จากคณะการจดัการการท่องเท่ียว 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

ขั้นตอนท่ี 3  สถานท่ีสัมภาษณ์นั้นจะเป็นสถานท่ีประกอบธุรกิจจริง เพื่อจะไดเ้ห็น
ถึงศกัยภาพของสถานท่ีประกอบการอีกดว้ย 

ขั้นตอนท่ี 4 การสัมภาษณ์นั้นใช้อุปกรณ์ในการบันทึกเสียงเพื่อจะได้ข้อมูล
ครบถ้วน และการจดบนัทึกส าหรับข้อมูลท่ีส าคญัๆ และเวลาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ประมาณ 1 
ชัว่โมงหรือตามความเหมาะสม 
 

3.8  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผู ้วิจ ัยได้ท าการเก็บข้อมูลทั้ งวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อน าข้อมูลจาก
แบบสอบถามทั้งหมดมาท าการศึกษาและวเิคราะห์ ร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการคน้ควา้จากเอกสาร 
ต ารา เวบ็ไซด ์รวมทั้งงานวจิยัต่างๆ เพื่อตอบวตัถุประสงค ์4 ขอ้ดงัน้ี 
 1)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของระเบียบวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 และวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 ดงันั้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณน าผลจาการตอบ
แบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในพื้นท่ี 3 อ าเภอของจงัหวดั
ภูเก็ต ซ่ึงจะแบ่งแยกออกเป็นนักท่องเท่ียวท่ีเป็นชาวไทย และชาวต่างชาติ ผูว้ิจยัน าข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั (Statistical 
Package for the Social Science: SPSS) ช่วยในการค านวณและน าเสนอผลการศึกษาดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) คือ  การหาค่าร้อยละ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลกัษณะ
และบริบทในภาพรวม และสถิติอนุมาน (Inferential Statistic)โดยใช้ t-test ในทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนัและทดสอบความแตกต่างของ
สัดส่วนระหวา่งตวัแปร 2 กลุ่มท่ีสัมพนัธ์กนั ส่วนของ Chi-square เพราะตวัแปรอิสระเป็นลกัษณะ
และตวัแปรตามเป็นลกัษณะใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็น (สุชาติ ประสิทธ์ิ
รัฐสินธ์, 2554)  

2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของระเบียบวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 
วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 ดงันั้นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการน าผลจากแบบสอบถามแบบ
ก่ึงโครงสร้างและแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ระกอบการธุรกิจด้านการท่องเท่ียวโดยการจดั
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หมวดหมู่ของขอ้มูลตามแนวความคิดของผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ความครบถว้นของขอ้มูลเคราะห์
และสังเคราะห์ตามประเด็นท่ีก าหนด ซ่ึงขอ้มูลจากจุดน้ีจะใช ้Content Analysis เพื่อความสอดคลอ้ง
และถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชว้ธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบ 3 เส้า (Triangulation) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่3.1  กระบวนการเก็บขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูล 
แหล่งทีม่า:  Clive, 1999. 
 

โดย Content Analysis ในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
1)  การจัดเรียงข้อมูล มีรายละเอียดดังน้ี ถอดเทปการสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวท่ีเลือกจากกลุ่มประชากรตวัอย่าง แยกขอ้มูลการสัมภาษณ์
โดยการจดัประเภทตามประเด็นท่ีก าหนดและจะก าหนดรหสัของขอ้มูลแต่ละประเด็นยอ่ยๆ เพื่อง่าย
ในการน ามาใชใ้นการน ามาวเิคราะห์   

2)  การน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาแบ่งแยกตามประเด็นต่างๆ โดยการน าเอาแต่ละ
ประเด็นมาเช่ือมโยงเขา้กนัทั้งหมด ตามแนวคิดความสัมพนัธ์กนัก็จะไดเ้ร่ืองท่ีตอบโจทยก์ารวิจยั 
โดยจะใชต้ารางสถิตขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อท าให้ผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นั้นมีความน่าเช่ือถือมาก
ยิง่ข้ึน 

3)  การอภิปรายผล และหาขอ้สรุป ด าเนินการโดยน าผลจากการวิเคราะห์มาอภิปรายเป็น
เร่ืองๆใหแ้ต่ละเร่ืองเช่ือมโยงกนัเป็นประเด็นหลกัเดียวกนั 

การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต ผูว้ิจยัใชข้อ้มูลท่ีได้
จาก 2 แหล่ง คือ 

ขอ้มูล 

เวลา 

สถานท่ี บุคคล 
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1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีได้จากการสอบถามนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
นักท่อง เ ท่ียวชาวต่างชาติและจากการสัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึก  ผู ้ประกอบการธุร กิจด้านการ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพื่อตอบ
ค าถามตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 2 และ 3 ดว้ย 

2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีศึกษาไดจ้ากเอกสาร เวบ็ไซต์ ขอ้มูลทางการวิจยั 
รายงานการศึกษา บทความท่ีเก่ียวข้อง งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการน าขอ้มูล
และผลการศึกษาท่ีไดจ้ากทั้ง 2 แหล่งมาวิเคราะห์และประมวลผลและขอ้มูลจากจุดน้ีจะใช ้Content 
Analysis แลว้สังเคราะห์เป็นรูปแบบแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือผลจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาเร่ือง แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 

 1)  เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวต่อการมาเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตและแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต 

 2)  เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล
จงัหวดัภูเก็ต  3)  เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของนักท่องเท่ียวเ ก่ียวกับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 

 4)  เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึง
ข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ และแบบ
สัมภาษณ์กบัผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในบทน้ีผูว้จิยัไดแ้สดงผลการศึกษา ดงัน้ี  

 4.1  ผลการศึกษาของระเบียบวจิยัการวจิยัเชิงปริมาณ  
 4.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 4.3  ผลการศึกษาของระเบียบวจิยัการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 4.4  ผลการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 
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4.1  ผลการศึกษาของระเบียบวจิัยการวจิัยเชิงปริมาณ 
 
 ผลการศึกษาในส่วนน้ีเป็นผลของวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1  เพื่อศึกษาผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวต่อการมาเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตและแหล่ง
ท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต และ วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3  เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของนักท่องเท่ียว
เก่ียวกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต ผูว้จิยัไดแ้สดงผลการศึกษา โดยแบ่งเป็นล าดบั ไดด้งัน้ี 
 4.1.1  พฤติกรรมการท่องเท่ียวและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต  
 4.1.2  ระดบัความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต  
 4.1.3  ประชากรศาสตร์ ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป  
 4.1.4  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต 
 
 4.1.1  พฤติกรรมการท่องเที่ยวและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเทีย่วทีจั่งหวดัภูเกต็  
 
ตารางที่ 4.1  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามวตัถุประสงค์ใน

การเดินทางมาท่ีจงัหวดัภูเก็ต 
 
วัตถุประสงค์ในการเดนิทางมาท่ีจังหวัด
ภูเกต็ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) 

1.เพ่ือท่องเท่ียว/พกัผอ่น 150 37.5 251 62.1 
2.เพ่ือท าธุรกิจ/การคา้ 62 15.5 37 9.2 
3.เพื่อประชุมสัมมนา/ดูงาน 21 5.2 59 14.8 
4.เพื่อเยีย่มญาติ/เยีย่มเพื่อน 31 7.8 23 5.8 
5.เพื่อการศึกษา 126 31.5 30 7.5 
6.อ่ืน ๆ 10a 2.5 - - 

รวม 400 100.0 400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.1  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่ีจงัหวดัภูเก็ต เพื่อท่องเท่ียว/พกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมา 
ไดแ้ก่ เพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.5  เพื่อท าธุรกิจ/การคา้ คิดเป็นร้อยละ 15.5  เพื่อเยี่ยมญาติ/
เยีย่มเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 7.8 เพื่อประชุมสัมมนา/ดูงาน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และอ่ืน ๆ (เพื่อท างาน)  
คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั และนกัท่องเท่ียวต่างชาติเพื่อท่องเท่ียว/พกัผ่อน คิดเป็นร้อยละ 62.1 
รองลงมา ไดแ้ก่ เพื่อประชุมสัมมนา/ดูงาน คิดเป็นร้อยละ 14.8 เพื่อท าธุรกิจ/การคา้ คิดเป็นร้อยละ 
9.2  เพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ เพื่อเยีย่มญาติ/เยีย่มเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.2  จ  านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามนักท่องเท่ียวจ าแนกตามพาหนะท่ีใช้

เดินทางมายงัจงัหวดัภูเก็ต 
 
พาหนะที่ใช้เดนิทางมายังจังหวัด
ภูเกต็ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) 

1.รถยนตส่์วนตวั 144 36.0 70 17.5 
2.รถจกัรยานยนต ์ 33 8.2 3 0.8 
3.รถสาธารณะ 131 32.8 52 13.0 
4.รถของบริษทัน าเท่ียว 21 5.2 32 8.0 
5.เคร่ืองบิน 68 17.0 242 60.4 
6.อ่ืน ๆ 3 0.8 1 0.3 

รวม 400 100.0 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.2  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่
พาหนะท่ีใชเ้ดินทางมายงัจงัหวดัภูเก็ต คือ รถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 36.0  รองลงมา ไดแ้ก่ รถ
สาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 32.8 เคร่ืองบิน คิดเป็นร้อยละ 17.0 รถจกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 8.2 รถ
ของบริษทัน าเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 5.2 และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่พาหนะท่ีใช้เดินทาง
มายงัจงัหวดัภูเก็ต คือ เคร่ืองบิน คิดเป็นร้อยละ 60.4 รองลงมา ไดแ้ก่ รถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 
17.5 รถสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 13.0 รถของบริษทัน าเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 8.0 รถจกัรยานยนต ์คิด
เป็นร้อยละ 0.8 และรถอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามบุคคลท่ีเดินทางมา
ดว้ย 

 
บุคคลท่ีเดนิทางมาด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) 

1.คนเดียว 91 22.8 60 15.0 
2.ครอบครัว 108 27.0 174 43.5 
3.เพื่อน 148 37.0 129 32.2 
4.ญาติ 7 1.8 15 3.8 
5.เพ่ือนร่วมงาน 25 6.2 22 5.5 
6.คู่สมรส 21 5.2 - - 

รวม 400 100.0 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี  4.3  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่
บุคคลท่ีเดินทางมาด้วย คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมา ได้แก่ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
27.0 คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 22.8 เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 6.2 คู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 5.2 และ
ญาติ คิดเป็นร้อยละ 1.8 และนักท่องเท่ียวต่างชาติส่วนใหญ่จะเลือกบุคคลท่ีเดินทางมาด้วย คือ 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 43.5  รองลงมา ไดแ้ก่ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 32.2 คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 
15.0 เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และญาติ คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.4  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามแหล่งรับรู้ขอ้มูล

เก่ียวกบัการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต 
 

แหล่งรับรู้ข้อมูลเกีย่วกบัการ
ท่องเท่ียวจังหวัดภูเกต็ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) 

1.ส่ือวทิย ุ 6 1.5 1 0.3 
2.ส่ือโทรทศัน ์ 86 21.5 12 3.0 
3.ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 15 3.8 13 3.2 
4.ญาติ/เพื่อน 66 16.5 34 8.5 
5.บริษทัน าเท่ียว 34 8.5 158 39.4 
6.ส่ืออินเตอร์เน็ต 185 46.2 179 44.8 
7.อ่ืน ๆ 8 2.0 3 0.8 

รวม 400 100.0 400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.4  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่
แหล่งรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวจังหวดัภูเก็ต คือ ส่ืออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 46.2 
รองลงมา ไดแ้ก่ ส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 21.5 ญาติ/เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 16.5 บริษทัน าเท่ียว คิด
เป็นร้อยละ 8.5 ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ เป็นร้อยละ 3.8 ส่ืออ่ืน ๆ (งาน Event ต่าง ๆ ) คิดเป็นร้อยละ 2.0 
และส่ือวทิย ุคิดเป็นร้อยละ 1.5 และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่แหล่งรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต คือ ส่ืออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา ไดแ้ก่ บริษทัน าเท่ียว คิด
เป็นร้อยละ 39.4  ญาติ/เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 3.2 ส่ือโทรทศัน์ 
คิดเป็นร้อยละ 3.0 ส่ืออ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.8  และส่ือวทิย ุคิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามประเภทท่ีพกั 
 

 

 จากตารางท่ี 4.5  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่
ประเภทท่ีพกัท่ีเลือกใชบ้ริการ คือ โรงแรมและรีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมา ไดแ้ก่ ท่ีพกั
ประเภทอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 20.2 เกสเฮาส์ คิดเป็นร้อยละ 14.0 โฮมสเตย ์คิดเป็นร้อยละ 11.4 และ
กางเต็นท ์คิดเป็นร้อยละ 0.8 และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ประเภทท่ีพกัท่ีเลือกใชบ้ริการ 
คือ โรงแรม คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมา ไดแ้ก่ รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 32.4 เกสเฮาส์ คิดเป็นร้อย
ละ 17.3 กางเต็นท์ คิดเป็นร้อยละ 8.3 โฮมสเตย ์คิดเป็นร้อยละ 7.4 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.8 
ตามล าดบั 
 
 
 

ประเภทที่พัก 
 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) 

โรงแรม 107 26.8 135 33.8 
รีสอร์ท 107 26.8 130 32.4 
โฮมสเตย ์ 46 11.4 30 7.4 
กางเตน็ท ์ 3 0.8 33 8.3 
เกสเฮาส์ 56 14.0 69 17.3 
อ่ืนๆ 81 20.2 3 0.8 

รวม 400 100.0 400 100.0 
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ตารางที่ 4.6  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามจ านวนคืนท่ีพกั
คา้งคืนในสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 

 

 

 จากตารางท่ี 4.6  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่
พกัคา้งคืนในสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต มากกวา่ 5 คืน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมา ไดแ้ก่ 3 
คืน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ตามล าดบั และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่พกัคา้งคืนในสถานท่ี
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต มากกว่า 5 คืน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา ไดแ้ก่ 3 คืน คิดเป็นร้อยละ 
34.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.7  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรม

ท่องเท่ียวท่ีสนใจท าในจงัหวดัภูเก็ต 
 

จ านวนคืนที่พกัค้างคืนในสถานที่
ท่องเท่ียวในจังหวัดภูเกต็ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) 

จ านวน 1 คืน 10 2.5 4 1.0 
จ านวน 2 คืน 107 26.7 35 8.7 
จ านวน 3 คืน 110 27.5 137 34.3 
จ านวน 4 คืน 15 3.7 42 10.5 
จ านวน 5 คืน 9 2.3 22 5.5 
มากกวา่ 5 คืน 149 37.3 160 40.0 

รวม 400 100.0 400 100.0 

รูปแบบกจิกรรมท่องเท่ียวท่ีสนใจ นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จ านวน (ข้อ) ร้อยละ (%) จ านวน (ข้อ) ร้อยละ (%) 

กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล  311 34.0 395 37.2 
กิจกรรมด าน ้าต้ืน  149 16.3 229 21.5 
กิจกรรมด าน ้าลึก 43 4.7 97 9.1 
กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ  112 12.2 127 11.9 
กิจกรรมตกปลา  101 11.0 57 5.4 
กิจกรรมบานาน่าโบท 81 8.9 33 3.1 
กิจกรรมวอลเลยบ์อลชายหาด 86 9.4 115 10.8 
อ่ืน ๆ 32 3.5 10 1.0 

รวม 915 100.0 1063 100.0 
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จากตารางท่ี 4.7  พบว่านักท่องเท่ียวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่
รูปแบบกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีสนใจท าในจงัหวดัภูเก็ต คือ กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้ าทะเล คิดเป็นร้อย
ละ 34.0 รองลงมา ไดแ้ก่ กิจกรรมด าน ้ าต้ืน คิดเป็นร้อยละ 16.3 กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ จ านวน 112 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 กิจกรรมตกปลา คิดเป็นร้อยละ 11.0 กิจกรรมวอลเลยบ์อลชายหาด คิดเป็น
ร้อยละ 9.4 กิจกรรมบานาน่าโบท คิดเป็นร้อยละ 8.9 กิจกรรมด าน ้ าลึก คิดเป็นร้อยละ 4.7 และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 3.5 และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เลือกรูปแบบกิจกรรม
ท่องเท่ียวท่ีสนใจท าในจังหวดัภูเก็ต คือ กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้ าทะเล คิดเป็นร้อยละ 37.2 
รองลงมา ไดแ้ก่ กิจกรรมด าน ้ าต้ืน คิดเป็นร้อยละ 21.5 กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ คิดเป็นร้อยละ 11.9 
กิจกรรมวอลเลยบ์อลชายหาด คิดเป็นร้อยละ 10.8 กิจกรรมด าน ้ าลึก คิดเป็นร้อยละ 9.1 กิจกรรมตก
ปลา คิดเป็นร้อยละ 5.4 กิจกรรมบานาน่าโบท คิดเป็นร้อยละ 3.1 และกิจกรรมอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
1.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.8  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนักท่องเท่ียวจ าแนกตามปัจจยัในการ

ตดัสินใจเลือกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 
 

 

 จากตารางท่ี 4.8  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต คือ ความคุม้ค่าของราคา
รูปแบบกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา ได้แก่ ความแปลกใหม่น่าสนใจของรูปแบบ
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 24.8 ความปลอดภยัของรูปแบบกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.0 ความนิยม
จากคนหมู่มากของรูปแบบกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 12.5 และความทา้ทายในรูปแบบกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 5.8 และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกรูปแบบกิจกรรม

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ
กจิกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) 

ความปลอดภยัของรูปแบบกิจกรรม 92 23.0 40 10.0 
ความแปลกใหม่น่าสนใจของรูปแบบ
กิจกรรม 

99 24.8 128 32.0 

ความทา้ทายในรูปแบบกิจกรรม 23 5.8 10 2.5 
ความคุม้ค่าของราคารูปแบบกิจกรรม 136 34.0 159 39.7 
ความนิยมจากคนหมู่มากของรูปแบบ
กิจกรรม 

50 12.4 63 15.8 

รวม 400 100.0 400 100.0 
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การท่องเท่ียวในจังหวดัภูเก็ต คือ ความคุ้มค่าของราคารูปแบบกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 39.8 
รองลงมา ไดแ้ก่ ความแปลกใหม่น่าสนใจของรูปแบบกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 32.0 ความปลอดภยั
ของรูปแบบกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.0 ความนิยมจากคนหมู่มากของรูปแบบกิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 15.8 ความปลอดภยัของรูปแบบกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.0 และความทา้ทายในรูปแบบ
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.9  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนักท่องเท่ียวจ าแนกตามปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 

 

 

 จากตารางท่ี 4.9  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความ
นิยม คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมา ไดแ้ก่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 23.4 เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 15.5 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่ คิดเป็น
ร้อยละ 10.5 และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูดใจ คิดเป็นร้อยละ 5.3 และนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต คือ เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา ไดแ้ก่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลก
ใหม่ จ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 18.3 เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 18.0 และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูดใจ คิด
เป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 
 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวในภูเกต็ นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั 93 23.4 72 18.0 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม 181 45.3 152 38.0 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั 62 15.5 73 18.3 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่ 42 10.5 90 22.4 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูดใจ 21 5.3 13 3.3 

รวม 400 100.0 400 100.0 
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ตารางที่ 4.10  จ  านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามนักท่องเท่ียวจ าแนกตามฤดูกาลท่ี
ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต 

 

 

 จากตารางท่ี 4.10  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่
ฤดูกาลท่ีตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต คือ ทุกฤดู คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา 
ไดแ้ก่ ฤดูร้อน คิดเป็นร้อยละ 42.5 และฤดูฝน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วน
ใหญ่ฤดูกาลท่ีตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวจังหวดัภูเก็ต คือ ฤดูร้อน คิดเป็นร้อยละ 54.4 
รองลงมา ไดแ้ก่ ทุกฤดู คิดเป็นร้อยละ 45.3 และฤดูฝน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.11  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 
 

 

 จากตารางท่ี 4.11  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกการท่องเท่ียว คือ สภาพภูมิอากาศ คิดเป็นร้อยละ 52.3 
รองลงมา ไดแ้ก่ สภาพแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 35.7 สภาพการคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 11.2 
และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.8 และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ฤดูกาลท่ีตัดสินใจเลือกเดนิทางท่องเท่ียวจังหวัด
ภูเกต็ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) 

ฤดูร้อน 170 42.5 218 54.4 
ฤดูฝน 6 1.5 1 0.3 
ทุกฤดู 224 56.0 181 45.3 

รวม 400 100.0 400 100.0 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการเลอืกแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) 

สภาพภูมิอากาศ 209 52.3 86 21.4 
สภาพแหล่งท่องเท่ียว 143 35.7 283 70.8 
สภาพการคมนาคม 45 11.2 31 7.8 
อ่ืน ๆ 3 0.8 0 0 

รวม 400 100.0 400 100.0 
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ตดัสินใจเลือกการท่องเท่ียว คือ สภาพแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 70.8 รองลงมา ไดแ้ก่ สภาพ
ภูมิอากาศ คิดเป็นร้อยละ 21.4 และสภาพการคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.12  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามวธีิการท าหากเกิด

สภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 
 

 

 จากตารางท่ี 4.12  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่
หากเกิดสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง วิธีการท า คือ เปล่ียนวนัเดินทาง จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.3 รองลงมา ไดแ้ก่ ยกเลิกการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 29.5 เปล่ียนเส้นทางการท่องเท่ียว คิด
เป็นร้อยละ 15.5 ไม่เปล่ียนวนัเดินทางและเส้นทาง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และอ่ืน ๆ คิด
เป็นร้อยละ 0.5 และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่หากเกิดสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง วิธีการ
ท า คือ ยกเลิกการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา ไดแ้ก่ เปล่ียนวนัเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 
25.0 เปล่ียนเส้นทางการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 16.3 และไม่เปล่ียนวนัเดินทางและเส้นทาง คิด
เป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการแก้ปัญหา นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) 

เปล่ียนวนัการเดินทาง 169 42.2 100 25.0 
เปล่ียนเส้นทางการท่องเท่ียว 62 15.5 65 16.2 
ไม่เปล่ียนวนัเดินทางและเส้นทาง 49 12.3 11 2.8 
ยกเลิกการเดินทาง 118 29.5 224 56.0 
อ่ืน ๆ 2 0.5 0 0 

รวม 400 100.0 400 100.0 
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 4.1.2  ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศทีส่่งผลต่อการท่องเทีย่วในจังหวดัภูเกต็  
 

ตารางที่ 4.13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียว
จงัหวดัภูเก็ต ฝนตกผดิฤดูกาล  

 

 

 จากตารางท่ี 4.13  พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภูเก็ต ดา้นฝนตกผิดฤดูกาลอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.12 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.82 

  
1.  ด้านฝนตกผิดฤดูกาล 

ค่าสถิติ ระดบั 
ความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1.1 ฝนตกผดิฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว  4.18 0.82 มาก 
1.2 ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบันส่งผลในเร่ืองความปลอดภัย

ของแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล  
4.15 0.81 มาก 

1.3 ฝนตกผดิฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวดาน้าดู
ปะการังของจงัหวดัภูเก็ต  

4.18 0.81 มาก 

1.4 ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบันส่งผลต่อการทากิจกรรมกีฬา
ทางทางนา้และอาบแดด  

4.07 0.80 มาก 

1.5 ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการการท่องเท่ียว  

4.09 0.82 มาก 

1.6 ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบันส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อ
ความเช่ือมัน่ของนักท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ัง
ทะเล  

4.08 0.77 มาก 

1.7 ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบันส่งผลต่อการตัดสินใจยกเลิก
กิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ หรือยกเลิกการเดินทาง  

4.08 0.86 มาก 

1.8 ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัของจังหวดัภูเก็ตทาให้เกิดน้า
ท่วมส่งผลต่อการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวและส่งผล
ต่อแหล่งท่องเท่ียว  

4.14 0.87 มาก 

 เฉลีย่ 4.12 0.82 มาก 
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 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้น
ฝนตกผดิฤดูกาลอยูใ่นระดบัมาก  เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  
 1)  ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวด าน ้ าดูปะการังของจงัหวดัภูเก็ต 
(ค่าเฉล่ีย 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81) 
 2)  ฝนตกผดิฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.18 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.82)  
 3)  ฝนตกผดิฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลในเร่ืองความปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล 
(ค่าเฉล่ีย 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81) 
 4)  ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัของจงัหวดัภูเก็ตทาให้เกิดน ้ าส่งผลต่อการเดินทางไปยงั
แหล่งท่องเท่ียวและส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87) 
 5)  ฝนตกผดิฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 
4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82) 
 6)  ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียว
ในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล (ค่าเฉล่ีย 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77) 
 7)  ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการตดัสินใจยกเลิกกิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ 
หรือยกเลิกการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86) 
 8)  ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการทากิจกรรมกีฬาทางทางน ้ าและอาบแดด 
(ค่าเฉล่ีย 4.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80) 
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ตารางที่ 4.14  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต ฝนตกผดิฤดูกาล 

 

 

 จากตารางท่ี 4.14  พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภูเก็ต ดา้นฝนตกผิดฤดูกาลอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.82 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.72 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้น
ฝนตกผดิฤดูกาลอยูใ่นระดบัมาก  เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ 

  
1  ด้านฝนตกผิดฤดูกาล 

ค่าสถิติ ระดบั 
ความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1.1 ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบันส่งผลต่อการเ ดินทาง

ท่องเท่ียว  
4.03 0.72 มาก 

1.2 ฝนตกผดิฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลในเร่ืองความปลอดภยั
ของแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล  

3.86 0.71 มาก 

1.3 ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวด า
น ้าดูปะการังของจงัหวดัภูเก็ต  

3.71 0.78 มาก 

1.4 ฝนตกผดิฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการท ากิจกรรมกีฬา
ทางทางน ้าและอาบแดด  

3.29 0.89 ปานกลาง 

1.5 ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบันส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียว  

3.91 0.63 มาก 

1.6 ฝนตกผดิฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อ
ความเช่ือมั่นของนักท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียว
ชายฝ่ังทะเล  

3.82 0.67 มาก 

1.7 ฝนตกผดิฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการตดัสินใจยกเลิก
กิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ หรือยกเลิกการเดินทาง  

3.95 0.64 มาก 

1.8 ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัของจังหวดัภูเก็ตท าให้เกิด
น้าท่วมส่งผลต่อการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียว  

4.00 0.72 มาก 

 เฉลีย่ 3.82 0.72 มาก 
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 1)  ฝนตกผดิฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.82) 
 2)  ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัของจงัหวดัภูเก็ตท าให้เกิดน ้ าท่วมส่งผลต่อการเดินทางไป
ยงัแหล่งท่องเท่ียวและส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72) 
 3)  ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการตดัสินใจยกเลิกกิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ 
หรือยกเลิกการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 3.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64) 
 4)  ฝนตกผดิฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 
3.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63)   
 5)  ฝนตกผดิฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลในเร่ืองความปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล
(ค่าเฉล่ีย 0.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71) 
 6)  ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียว
ในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล (ค่าเฉล่ีย 3.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67) 
 7)  ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวด าน ้ าดูปะการังของจงัหวดัภูเก็ต 
(ค่าเฉล่ีย 3.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78) 
 และความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ด้านฝนตกผิดฤดูกาลอยู่ในระดบัปานกลาง คือ  ฝนตกผิดฤดูกาลใน
ปัจจุบนัส่งผลต่อการท ากิจกรรมกีฬาทางน ้ าและอาบแดด (ค่าเฉล่ีย 3.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.89) 
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ตารางที่ 4.15  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยการในท่องเท่ียว
จงัหวดัภูเก็ต อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน  

 

 

จากตารางท่ี 4.15  พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภูเก็ต ดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.86 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.96  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้น
อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน อยูใ่นระดบัมาก  เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  
 1)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพกัท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ
(ค่าเฉล่ีย 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81) 
 2)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีให้ความเยน็มากข้ึนใน
หอ้งพกั (ค่าเฉล่ีย 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86) 

  
2  ด้านอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงขึน้ 

ค่าสถิติ ระดบั 
ความ
คิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2.1 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว  3.97 0.97 มาก 
2.2 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลใหมี้ความเส่ียงเร่ืองของ

ปัญหาสุขภาพ  
3.89 0.92 มาก 

2.3 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อการทากิจกรรมกีฬาทาง
ทางน ้า  

3.81 1.00 มาก 

2.4 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลการท ากิจกรรมการอาบแดด 3.72 1.08 มาก 
2.5 อุณหภู มิความร้อนท่ีสูง ข้ึนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพัก ท่ี มี

เคร่ืองปรับอากาศ 
4.08 0.81 มาก 

2.6 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารท่ีมี
เคร่ืองปรับอากาศ 

3.81 0.99 มาก 

2.7 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ี
มีเคร่ืองปรับอากาศ 

3.62 1.08 มาก 

2.8 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีให้ความ
เยน็มากข้ึนในหอ้งพกั 

3.98 0.86 มาก 

 เฉลีย่ 3.86 0.96 มาก 
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 3)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.97 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97) 
 4)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลให้มีความเส่ียงเร่ืองของปัญหาสุขภาพ เช่น 
โรคลมแดด หรือโรคท่ีเกิดจากความร้อนท่ีสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92) 
 5)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ
(ค่าเฉล่ีย 3.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.99) 
 6)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อการท ากิจกรรมกีฬาทางทางน ้ า (ค่าเฉล่ีย 
3.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.00) 
 7)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลการท ากิจกรรมการอาบแดด (ค่าเฉล่ีย 3.72 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.08) 
 8)   อุณหภูมิความ ร้อนท่ี สูง ข้ึนส่งผลต่อการตัดสินใจเ ลือกแหล่งท่อง เ ท่ียว ท่ี มี
เคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 3.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.08) 
 
ตารางที่ 4.16  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 

 

  
2  ด้านอุณหภูมิความร้อนที่สูงขึน้ 

ค่าสถิติ ระดบั 
ความ
คดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2.1 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว  3.41 1.10 มาก 
2.2 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลให้มีความเส่ียงเร่ืองของปัญหา

สุขภาพ  
2.91 1.03 ปานกลาง 

2.3 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อการท ากิจกรรมกีฬาทางน ้ า  2.69 1.00 ปานกลาง 
2.4 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลการท ากิจกรรมการอาบแดด 2.76 1.07 ปานกลาง 
2.5 อุณห ภู มิ ค ว าม ร้ อน ท่ี สู ง ข้ึ น ส่ ง ผล ต่ อ ก า รตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ท่ี พัก ท่ี มี

เคร่ืองปรับอากาศ 
3.45 0.88 มาก 

2.6 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูง ข้ึนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารท่ี มี
เคร่ืองปรับอากาศ 

2.30 1.07 นอ้ย 

2.7 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
เคร่ืองปรับอากาศ 

2.10 1.08 นอ้ย 

2.8 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีให้ความเย็น
มากข้ึนในห้องพกั 

2.44 1.09 นอ้ย 

 เฉลีย่ 3.86 0.96 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.16  พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภูเก็ต ดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.86 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.96 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้น
อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน อยูใ่นระดบัมาก  เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ 
 1)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพกัท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ
(ค่าเฉล่ีย 3.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88) 
 2)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.41 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.10) 
 ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ด้านอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน อยู่ในระดบัปานกลาง  เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  
 1)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลให้มีความเส่ียงเร่ืองของปัญหาสุขภาพ เช่น 
โรคลมแดด หรือโรคท่ีเกิดจากความร้อนท่ีสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย 2.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.07) 
 2)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลการท ากิจกรรมการอาบแดด (ค่าเฉล่ีย 2.76 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.07) 
 3)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อการท ากิจกรรมกีฬาทางทางน ้ า (ค่าเฉล่ีย 
2.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน1.00) 
 และความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน อยู่ในระดบันอ้ย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย 
ไดแ้ก่ 
 1)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีให้ความเยน็มากข้ึนใน
หอ้งพกั (ค่าเฉล่ีย 2.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.09) 
 2)  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 
(ค่าเฉล่ีย 2.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.07) 
 3)   อุณหภูมิความ ร้อนท่ี สูง ข้ึนส่งผลต่อการตัดสินใจเ ลือกแหล่งท่อง เ ท่ียว ท่ี มี
เคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 2.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.08) 
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ตารางที่ 4.17  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียว
จงัหวดัภูเก็ต ปะการังฟอกขาว  

 

 

 จากตารางท่ี 4.17  พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภูเก็ต ดา้นปะการังฟอกขาว อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.10 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.82  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้น
ปะการังฟอกขาว อยูใ่นระดบัมาก  เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ 
 1)  ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล แหล่งอาศยัของสัตวท์ะเล (ค่าเฉล่ีย 4.19 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85) 
 2)  ปะการังฟอกขาวส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกกิจกรรมการด าน ้ าดู
ปะการัง (ค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85) 
 3)  ผลกระทบปะการังฟอกขาวส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวด าน ้ าดูปะการังของ
จงัหวดัภูเก็ต (ค่าเฉล่ีย 4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76) 

  
3  ด้านปะการังฟอกขาว 

ค่าสถิติ ระดบั 
ความความ
คิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3.1 ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวด าน ้ าดู
ปะการัง  

4.09 0.76 มาก 

3.2 ปะการังฟอกขาวในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อแหล่งดานา้ดูปะการัง  4.07 0.81 มาก 
3.3 ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อกระทบต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือก

กิจกรรมการด าน ้าดูปะการัง  
4.10 0.85 มาก 

3.4 ปะการังฟอกขาวส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนักท่องเท่ียวใน
เดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล และการทากิจกรรมด าน ้าดูปะการัง  

4.09 0.84 มาก 

3.5 ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล แหล่งอาศยัของสัตว์
ทะเล 

4.19 0.85 มาก 

 เฉลีย่ 4.10 0.82 มาก 
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 4)  ปะการังฟอกขาวส่งผลกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนักท่องเท่ียวในเดินทาง
ท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล และการทากิจกรรมด าน ้ าดูปะการัง (ค่าเฉล่ีย 4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.84) 
 5)  ปะการังฟอกขาวในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อแหล่งด าน ้ าดูปะการัง (ค่าเฉล่ีย 4.07 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81) 
 
ตารางที่ 4.18  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการท่องเท่ียว
จงัหวดัภูเก็ต ปะการังฟอกขาว 

 

 

 จากตารางท่ี 4.18  พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภูเก็ต ด้านปะการังฟอกขาว อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.30 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.65 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้น
ปะการังฟอกขาว อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  

  
3  ด้านปะการังฟอกขาว 

ค่าสถิติ ระดบั 
ความ
ความ
คิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3.1 ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวด าน ้าดูปะการัง  4.29 0.54 มากท่ีสุด 
3.2 ปะการังฟอกขาวในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อแหล่งด าน ้าดูปะการัง  4.28 0.56 มากท่ีสุด 
3.3 ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อกระทบต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก

กิจกรรมการด าน ้า  
4.34 0.68 มากท่ีสุด 

3.4 ปะการังฟอกขาวส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนักท่องเท่ียวการท า
กิจกรรมด าน ้า  

4.40 0.65 มากท่ีสุด 

3.5 ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลของสัตวท์ะเล  4.21 0.85 มากท่ีสุด 

 เฉลีย่ 4.30 0.65 มากท่ีสุด 
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 1)  ปะการังฟอกขาวส่งผลกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนักท่องเท่ียวในเดินทาง
ท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล และการท ากิจกรรมด าน ้ าดูปะการัง (ค่าเฉล่ีย 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.65)   
 2)  ปะการังฟอกขาวส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกกิจกรรมการด าน ้ าดู
ปะการัง (ค่าเฉล่ีย 4.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68) 
 3)  ผลกระทบปะการังฟอกขาวส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวด าน ้ าดูปะการังของ
จงัหวดัภูเก็ต (ค่าเฉล่ีย 4.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54) 
 4)  ปะการังฟอกขาวในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อแหล่งด าน ้ าดูปะการัง (ค่าเฉล่ีย 4.28 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56) 
 5)  ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล แหล่งอาศยัของสัตวท์ะเล (ค่าเฉล่ีย 4.25 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85) 
 
ตารางที่ 4.19  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียว
จงัหวดัภูเก็ต การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

 

 

 จากตารางท่ี 4.19  พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภูเก็ต ดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.89 

  
4  ด้านการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

ค่าสถิติ ระดบั 
ความความ
คิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

4.1 การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติบางพ้ืนท่ี  4.00 0.82 มาก 
4.2 การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อสถานท่ีท ากิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น 

ชายหาดท่ีอาบแดด แหล่งด าน ้าต่ืน เป็นตน้  
3.98 0.83 มาก 

4.3 การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลในปัจจุบนัส่งผลต่อการติดสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียว  

3.91 0.96 มาก 

4.4 การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของ
นกัท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล  

3.93 0.96 มาก 

 เฉลีย่ 3.96 0.89 มาก 
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 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้น
การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล อยูใ่นระดบัมาก  เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ 
 1)  การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติบางพื้นท่ีในจงัหวดัภูเก็ต 
(ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82) 
 2)  การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อสถานท่ีทากิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น ชายหาดท่ี
อาบแดด แหล่งด าน ้าต่ืน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83) 
 3)  การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวใน
เดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล (ค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.96) 
 4)  การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลในปัจจุบนัส่งผลต่อการติดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภูเก็ต (ค่าเฉล่ีย 3.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86) 
 
ตารางที่ 4.20  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

 

 
 จากตารางท่ี 4.20  พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดั

  
4  ด้านการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

ค่าสถิติ ระดบั 
ความ
ความ
คิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

4.1 การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติบางพ้ืนท่ีใน
จงัหวดัภูเก็ต  

4.44 0.60 มากท่ีสุด 

4.2 การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อสถานท่ีท ากิจกรรมการท่องเท่ียว  4.25 0.68 มากท่ีสุด 
4.3 การกัดเซาะชายฝ่ังทะเลในปัจจุบนัส่งผลต่อการติดสินใจเลือกแหล่ง

ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต  
3.66 0.94 มาก 

4.4 การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของ
นกัท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล  

3.81 0.89 มาก 

 เฉลีย่ 4.04 0.77 มาก 



 
82 

 

ภูเก็ต ดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.04 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.77 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้น
การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ 
 1)  การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติบางพื้นท่ีในจงัหวดัภูเก็ต 
(ค่าเฉล่ีย 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60) 
 2)  การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อสถานท่ีทากิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น ชายหาดท่ี
อาบแดด แหล่งด าน ้าต่ืน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68) 
 และความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ด้านการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล อยู่ในระดับมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย 
ไดแ้ก่  
 1)  การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวใน
เดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล (ค่าเฉล่ีย 3.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89) 
 2)  การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลในปัจจุบนัส่งผลต่อการติดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภูเก็ต (ค่าเฉล่ีย 3.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.9) 
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 4.1.3  ประชากรศาสตร์ ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป 
 
ตารางที ่4.21  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 
 
ประชากรศาสตร์  นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิ

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
(%) 

เพศ ชาย 
หญิง 

181 
219 

45.3 
54.7 

232 
168 

58.0 
42.0 

อาย ุ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
61 ปีข้ึนไป 

73 
251 
58 
14 
1 
3 

18.3 
62.7 
14.4 
3.5 
0.3 
0.8 

37 
196 
120 
36 
4 
7 

9.2 
49.0 
30.0 
9.0 
1.0 
1.8 

ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

10 
46 
307 
37 

2.5 
11.4 
76.8 
9.3 

9 
37 

245 
109 

2.3 
9.2 

61.2 
27.3 

รายไดต่้อเดือน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั15,000 บาท/1,500
ดอลลาร์ 
15.001-25,000 บาท/1,501-2,500 ดอลลาร์ 
25,001-35,000 บาท/2,501-3,500 ดอลลาร์ 
35,001-45,000 บาท/3,501-4,500 ดอลลาร์ 
45,001-55,000 บาท/4,501-5,500 ดอลลาร์ 
55,001 บาทข้ึนไป/5,501 ดอลลาร์ข้ึนไป 

160 
143 
66 
17 
7 
7 

40.0 
35.8 
16.5 
4.3 
1.7 
1.7 

117 
57 
82 
64 
47 
33 

29.3 
14.3 
20.4 
16.0 
11.7 
8.3 

สถานภาพ โสด 
สมรส 

322 
78 

80.5 
19.5 

192 
208 

48.0 
52.0 

จ านวนคร้ังท่ีจะ
เดินทางมา
จงัหวดัภูเก็ต 

ไม่เคยมา 
1 คร้ัง 
2 คร้ัง 
3 คร้ัง 
4 คร้ัง 
มากกวา่ 5 คร้ัง 

24 
54 
70 
31 
39 
182 

6.0 
13.5 
17.5 
7.7 
9.8 

45.5 

24 
54 
70 
31 
39 

182 

6.0 
13.5 
17.5 
7.7 
9.8 

45.5 

 รวมผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกประเภทล่ะ 400 100 400 100 
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 จากตารางท่ี 4.21  ประชากรศาสตร์แบ่งตามลกัษณ์ ดงัน้ี 
  เพศ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7  และเพศชายจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 และ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0  และเพศชาย
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 
  อาย ุพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 21-30 ปี จ  านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2  รองลงมา ไดแ้ก่  อายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3  อายุ 31-40 ปี จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4  อายุ 41-50 ปี 
จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 61 ปีข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และอายุระหวา่ง 51-
60 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี 
จ  านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0  รองลงมา ไดแ้ก่  อายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.0  ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  อายุ 41-50 ปี จ  านวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 61 ปีข้ึนไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และอายุระหว่าง 51-60 ปี 
จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 
  ระดบัการศึกษา พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8  รองลงมา 
ไดแ้ก่ ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และต ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
และนกัท่องเท่ียวต่างชาติส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 245 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.2  รองลงมา ได้แก่ สูงกว่าระดบัปริญญาตรี จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 
ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 และต ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษา 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 
  รายได้ต่อเดือน พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท  จ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
รองลงมา ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,001-25,000 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 3  5.8 
รายไดต่้อเดือนระหว่าง 25,001-35,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 รายได้ต่อเดือน 
35,001-45,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 45,001-55,000 บาท 
และ 55,001 บาทข้ึนไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มี
รายไดต่้อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั1,500ดอลลาร์ จ  านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมา 
ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 2,501-3,500 ดอลลาร์ จ  านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4  รายไดต่้อ
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เดือนระหวา่ง 3,501-4,500 ดอลลาร์ จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 รายไดต่้อเดือน 1,501-2,500 
ดอลลาร์ จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 รายไดต่้อเดือนระหว่าง 4,501-5,500 ดอลลาร์ จ านวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 และรายได้ 5,501 ดอลลาร์ข้ึนไปจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 
ตามล าดบั 
  สถานภาพ พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด  จ  านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมา ไดแ้ก่ สมรส จ านวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.5 และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 208 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา ไดแ้ก่ สมรส จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ตามล าดบั 
  จ านวนคร้ังท่ีเดินมาเท่ียวมาจังหวดัภูเก็ต พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต มากกวา่ 5 คร้ัง จ  านวน 
182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา ได้แก่ 2 คร้ังจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 1 คร้ัง 
จ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 4 คร้ัง จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 3 คร้ัง จ  านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.7 และไม่เคยมา จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วน
ใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 1 คร้ัง จ  านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมา 
ไดแ้ก่ มากกวา่ 5 คร้ังจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 4 คร้ัง จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0  
2 คร้ัง จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ไม่เคยมา จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และ 3 คร้ัง 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั 
 
 4.1.4  ข้อเสนอแนะในการพฒันาด้านการท่องเทีย่วของจังหวดัภูเกต็  

1)  ดา้นการคมนาคมขนส่ง ควรมีการจดัการเร่ืองการจราจรในเขตเมืองภูเก็ตอย่าง
เร่งด่วน  คนท่ีใชร้ถใชถ้นนไม่มีวินยัจราจร ควรพฒันาเร่ืองเส้นทางการเดินรถ ควรมีรถประจ าทาง
ไปตามสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัต่าง ๆ เช่น แหลมพรหมเทพ ควรมีการจ ากดัความเร็วในการขบัข่ี
ของรถโดยสารสาธารณะควรจดัระเบียบรถแท็กซ่ีเถ่ือน และควรแกปั้ญหาแท็กซ่ีป้ายด าท่ีปัจจุบนัมี
การเอาเปรียบค่าโดยสารนกัท่องเท่ียวราคาแพงเกินจริง 

2)  ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการ ควรรักษาความสะอาดของสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ดูแล และมีการรณรงค์เร่ืองการทิ้งขยะในแหล่งท่องเท่ียว บางสถานท่ี
ท่องเท่ียวมีขยะ และไม่สะอาด อยากให้มีการตรวจสอบ ควรควบคุมราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมของ
แหล่งท่องเท่ียว ควรใส่ใจเร่ืองความปลอดภยัแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว/การดูแลความปลอดภยัให้แก่
นกัท่องเท่ียว ควรมีอาหารฮาลาลแก่นกัท่องเท่ียวมุสลิมดว้ย ควบคุมเร่ืองราคาสินคา้ 

 
 



 
86 

 

4.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ แตกต่างกนั 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ดา้นรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

:  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ดา้นรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 

:  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ดา้นรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัน้ีดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.22  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนกตามรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล) 
 

 Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 213.682(a) 189 .105 
Likelihood Ratio 200.296 189 .273 
Linear-by-Linear Association 3.522 1 .061 
N of Valid Cases 800   

 
 จากตารางท่ี 4.22  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนก
ตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้ าทะเล) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.23 ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนกตามรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าต้ืน) 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 174.670(a) 162 .235 
Likelihood Ratio 177.066 162 .198 
Linear-by-Linear Association 1.414 1 .234 
N of Valid Cases 800   

 

 จากตารางท่ี 4.23  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนก
ตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้ าต้ืน) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.24  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตามรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าลึก) 
 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 198.236(a) 162 .028 
Likelihood Ratio 215.802 162 .003 
Linear-by-Linear Association 26.271 1 .000 
N of Valid Cases 800   

 

 จากตารางท่ี 4.24  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาล
จ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้ าลึก) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.25  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตามรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ) 

 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 223.874(a) 162 .001 
Likelihood Ratio 222.770 162 .001 
Linear-by-Linear Association 32.612 1 .000 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.25  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาล
จ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.26  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผดิฤดูกาลจ าแนกตามรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมกิจกรรมตกปลา) 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 184.623(a) 162 .108 
Likelihood Ratio 184.312 162 .111 
Linear-by-Linear Association 6.843 1 .009 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนก
ตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมตกปลา) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 



 
89 

 

ตารางที่ 4.27  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนกตามรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมบานานาโบท) 

 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 213.175(a) 162 .004 
Likelihood Ratio 189.491 162 .069 
Linear-by-Linear Association 15.724 1 .000 
N of Valid Cases 800   

  

 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนก
ตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมบานานาโบท) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.28  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนกตามรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด) 
 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 247.063(a) 162 .000 
Likelihood Ratio 196.801 162 .032 
Linear-by-Linear Association 6.744 1 .009 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.28  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนก
ตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.29  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม
รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล) 

 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 332.522(a) 224 .000 
Likelihood Ratio 332.098 224 .000 
Linear-by-Linear Association 33.688 1 .000 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.29  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้ าทะเล) แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.30  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม

รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าต้ืน) 
 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 249.187(a) 192 .003 
Likelihood Ratio 262.959 192 .001 
Linear-by-Linear Association 22.404 1 .000 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้ าต้ืน) แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.31  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม
รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าลึก) 

 
  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 322.848(a) 192 .000 
Likelihood Ratio 332.638 192 .000 
Linear-by-Linear Association 79.476 1 .000 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.31  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าลึก) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.32  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม

รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ) 
 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 361.614(a) 192 .000 
Likelihood Ratio 374.270 192 .000 
Linear-by-Linear Association 76.322 1 .000 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.32  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ) แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.33  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม
รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมตกปลา) 

 
  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 205.329(a) 192 .242 
Likelihood Ratio 233.184 192 .023 
Linear-by-Linear Association .075 1 .784 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.33  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมตกปลา) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.34  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม

รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมบานานาโบท) 
 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 313.602(a) 192 .000 
Likelihood Ratio 338.050 192 .000 
Linear-by-Linear Association 6.789 1 .009 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.34  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมบานานาโบท) แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.35  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม
รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด) 

 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 242.981(a) 192 .007 
Likelihood Ratio 247.142 192 .004 
Linear-by-Linear Association 31.479 1 .000 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.35  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด) แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.36  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านปะการังฟอกขาวจ าแนกตามรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล) 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 91.666(a) 105 .820 
Likelihood Ratio 97.418 105 .688 
Linear-by-Linear Association 4.383 1 .036 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.36  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิปะการังฟอก
ขาวจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้ าทะเล) ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.37  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านปะการังฟอกขาวจ าแนกตามรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าต้ืน) 

 
  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 117.304(a) 90 .028 
Likelihood Ratio 117.726 90 .027 
Linear-by-Linear Association 12.499 1 .000 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.37  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิปะการังฟอก
ขาวจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าต้ืน) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.38  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านปะการังฟอกขาวจ าแนกตามรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าลึก) 
 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 124.496(a) 90 .009 
Likelihood Ratio 127.472 90 .006 
Linear-by-Linear Association 25.607 1 .000 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.38  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิปะการังฟอก
ขาวจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าลึก) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.39  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านปะการังฟอกขาวจ าแนกตามรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ) 

 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 129.582(a) 90 .004 
Likelihood Ratio 134.825 90 .002 
Linear-by-Linear Association 23.366 1 .000 
N of Valid Cases 800     

 
 จากตารางท่ี 4.39  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิปะการังฟอก
ขาวจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.40  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านปะการังฟอกขาวจ าแนกตามรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมตกปลา) 
 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 105.873(a) 90 .121 
Likelihood Ratio 100.130 90 .218 
Linear-by-Linear Association .401 1 .526 
N of Valid Cases 797     

 

 จากตารางท่ี 4.40  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิปะการังฟอก
ขาวจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมตกปลา) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 



 
96 

 

ตารางที่ 4.41  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านปะการังฟอกขาวจ าแนกตามรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมบานานาโบท) 

 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 116.015(a) 90 .034 
Likelihood Ratio 102.961 90 .165 
Linear-by-Linear Association 1.088 1 .297 
N of Valid Cases 797     

 

 จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิปะการังฟอก
ขาวจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมบานานาโบท) ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.42  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านปะการังฟอกขาวจ าแนกตามรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด) 
 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 129.806(a) 90 .004 
Likelihood Ratio 113.433 90 .048 
Linear-by-Linear Association 11.271 1 .001 
N of Valid Cases 797     

 

 จากตารางท่ี 4.42  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิปะการังฟอก
ขาวจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด) แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.43  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล) 

 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 73.860(a) 112 .998 
Likelihood Ratio 74.338 112 .998 
Linear-by-Linear Association .027 1 .868 
N of Valid Cases 800     

 
 จากตารางท่ี 4.43  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล
จ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้ าทะเล) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.44  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าต้ืน) 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 94.355(a) 96 .528 
Likelihood Ratio 88.842 96 .685 
Linear-by-Linear Association 3.858 1 .050 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.44  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล
จ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้ าต้ืน) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.45  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้าลึก) 

 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 88.568(a) 96 .692 
Likelihood Ratio 89.454 96 .668 
Linear-by-Linear Association 5.308 1 .021 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.45  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล
จ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมด าน ้ าลึก) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.46  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ) 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 144.952(a) 96 .001 
Likelihood Ratio 134.520 96 .006 
Linear-by-Linear Association 6.464 1 .011 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.46  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล
จ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.47  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมตกปลา) 

 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 126.677(a) 96 .020 
Likelihood Ratio 96.098 96 .478 
Linear-by-Linear Association .189 1 .663 
N of Valid Cases 800     

 
 จากตารางท่ี 4.47  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล
จ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมตกปลา) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.48  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามรูปแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมบานานาโบท) 
 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 94.577(a) 96 .522 
Likelihood Ratio 85.058 96 .780 
Linear-by-Linear Association .753 1 .385 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.48  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล
จ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมบานานาโบท) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.49  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด) 

 

  Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 152.543(a) 96 .000 
Likelihood Ratio 123.450 96 .031 
Linear-by-Linear Association 3.368 1 .066 
N of Valid Cases 800     

 

 จากตารางท่ี 4.49 พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล
จ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว (กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด) แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.50  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี1.1 ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อ

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ดา้นรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว 

 
สมมตฐิานข้อที่ 1 ผลกระทบการเปลีย่น

สภาพภูมิอากาศ 
พฤติกรรมเลอืกรูปแบบกจิกรรมการท่องเที่ยว 

ยอมรับสมมตฐิาน ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 ดา้นฝนตกผิดฤดูกาล 1.กิจกรรมด าน ้าลึก  
2.กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ  
3.กิจกรรมบานานาโบท 
4.กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด 

1.กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล 
2.กิจกรรมด าน ้าต้ืน  
3.กิจกรรมตกปลา 

ดา้นอุณหภูมิความร้อน
ท่ีสูงข้ึน 

1.กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล 
2.กิจกรรมด าน ้าต้ืน 
3.กิจกรรมด าน ้าลึก 
4.กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ 
5.กิจกรรมบานานาโบท 
6.กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด 

1.กิจกรรมกิจกรรมตกปลา 

ดา้นปะการังฟอกขาว 1.กิจกรรมด าน ้าต้ืน 
2.กิจกรรมด าน ้าลึก 
3.กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ 

1.กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล  
2.กิจกรรมบานานาโบท  
3.กิจกรรมกิจกรรมตกปลา  
4.กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด 

ดา้นการกดัเซาะชายฝ่ัง
ทะเล 

1.กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ  
2.กิจกรรมกิจกรรมตกปลา 
3.กิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด 
 

1.กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล  
2.กิจกรรมด าน ้าต้ืน  
3.กิจกรรมด าน ้าลึก  
4.กิจกรรมบานานาโบท 
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 สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตแตกต่างกนั 

:  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตไม่แตกต่างกนั 

:  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัน้ีดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.51  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนกตามปัจจยัในการ

ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั) 
 
 Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 110.979a 108 .403 
Likelihood Ratio 109.927 108 .430 
Linear-by-Linear Association 2.684 1 .101 
N of Valid Cases 789   
 

 จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนก
ตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั) ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.52  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนกตามปัจจยัในการ

ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม) 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 137.772a 108 .028 
Likelihood Ratio 142.029 108 .016 
Linear-by-Linear Association .005 1 .943 
N of Valid Cases 789   



 
102 

 

 จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนก
ตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม) แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

 
ตารางที่ 4.53  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนกตามปัจจยัในการ 

ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั) 
 
 Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 121.108a 108 .183 
Likelihood Ratio 113.358 108 .343 
Linear-by-Linear Association .871 1 .351 
N of Valid Cases 789   
 

 จากตารางท่ี 4.53 พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนก
ตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั) ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.54  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนกตามปัจจยัในการ

ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่) 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 126.122a 108 .112 
Likelihood Ratio 126.684 108 .106 
Linear-by-Linear Association .021 1 .883 
N of Valid Cases 789   
 

 จากตารางท่ี 4.54  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนก
ตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่) ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.55  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนกตามปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูดใจ) 

 
 Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 122.003a 108 .169 
Likelihood Ratio 128.531 108 .087 
Linear-by-Linear Association 4.140 1 .042 
N of Valid Cases 789   
 

 จากตารางท่ี 4.55  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนก
ตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูดใจ) ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.56  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม

ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั) 
 
 Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 142.948a 128 .173 
Likelihood Ratio 150.665 128 .084 
Linear-by-Linear Association .431 1 .511 
N of Valid Cases 799   
 

 จากตารางท่ี 4.56  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั)ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.57  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม) 

 
 Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 237.462a 128 .000 
Likelihood Ratio 250.297 128 .000 
Linear-by-Linear Association 8.820 1 .003 
N of Valid Cases 799   
 

 จากตารางท่ี 4.57  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านอุณภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความ
นิยม) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.58  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม

ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั) 
 
 Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 151.401a 128 .077 
Likelihood Ratio 159.470 128 .031 
Linear-by-Linear Association 6.017 1 .014 
N of Valid Cases 799   
 

 จากตารางท่ี 4.58 พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั) ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.59  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่) 

 
 Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 141.519a 128 .195 
Likelihood Ratio 151.575 128 .076 
Linear-by-Linear Association 5.838 1 .016 
N of Valid Cases 799   
 

 จากตารางท่ี 4.59 พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลก
ใหม่) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

ตารางที่ 4.60  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย 
ดึงดูดใจ) 

 
 Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 155.341a 128 .050 
Likelihood Ratio 171.671 128 .006 
Linear-by-Linear Association 6.627 1 .010 
N of Valid Cases 799   
 

 จากตารางท่ี 4.60  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย 
ดึงดูดใจ) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.61  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนกตามปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั) 

 
 Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 80.380a 60 .041 
Likelihood Ratio 69.460 60 .189 
Linear-by-Linear Association .912 1 .340 
N of Valid Cases 797   
 

 จากตารางท่ี 4.61  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านปะการังฟอกขาว
จ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั) แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.62  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนกตามปัจจยัในการ

ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม) 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 96.223a 60 .002 
Likelihood Ratio 82.305 60 .030 
Linear-by-Linear Association .008 1 .929 
N of Valid Cases 797   
 

 จากตารางท่ี 4.62  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านปะการังฟอกขาว
จ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม) 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.63  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนกตามปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั) 

 
 Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 68.078a 60 .222 
Likelihood Ratio 65.921 60 .280 
Linear-by-Linear Association 2.272 1 .132 
N of Valid Cases 797   
 

 จากตารางท่ี 4.63 พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนก
ตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั) ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.64  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนกตามปัจจยัในการ

ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่) 
 
 Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 76.853a 60 .070 
Likelihood Ratio 83.361 60 .025 
Linear-by-Linear Association .107 1 .744 
N of Valid Cases 797   
 

 จากตารางท่ี 4.64  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านปะการังฟอกขาว
จ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่) ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.65  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนกตามปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูดใจ) 

 
 Value df Asymp.  Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 72.900a 60 .123 
Likelihood Ratio 74.530 60 .098 
Linear-by-Linear Association 1.956 1 .162 
N of Valid Cases 797   
 

 จากตารางท่ี 4.65  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านปะการังฟอกขาว
จ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูด
ใจ) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.66  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังจ าแนกตามปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั) 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 80.599a 64 .079 
Likelihood Ratio 75.945 64 .146 
Linear-by-Linear Association .892 1 .345 
N of Valid Cases 800   
 

 จากตารางท่ี 4.66  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านการกดัเซาะชายฝ่ัง
จ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั) ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 



 
109 

 

ตารางที่ 4.67  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม) 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 60.600a 64 .597 
Likelihood Ratio 53.723 64 .817 
Linear-by-Linear Association .601 1 .438 
N of Valid Cases 800   
 

 จากตารางท่ี 4.67  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านการกดัเซาะชายฝ่ัง
จ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม) ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.68  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามปัจจยั

ในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั) 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 59.698a 64 .629 
Likelihood Ratio 60.975 64 .584 
Linear-by-Linear Association .102 1 .750 
N of Valid Cases 800   
 

 จากตารางท่ี 4.68  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ัง
จ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.69  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามปัจจยั
ในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่) 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 60.208a 64 .611 
Likelihood Ratio 59.884 64 .623 
Linear-by-Linear Association .030 1 .863 
N of Valid Cases 800   
 

 จากตารางท่ี 4.69  พบว่า ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศด้านการกดัเซาะชายฝ่ัง
จ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่) ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.70  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามปัจจยั

ในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูดใจ) 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 57.365a 64 .708 
Likelihood Ratio 62.256 64 .538 
Linear-by-Linear Association .788 1 .375 
N of Valid Cases 800   
 

 จากตารางท่ี 4.70  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ัง
จ าแนกตามปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูด
ใจ) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.71  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2 ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อ
พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้านปัจจยัในการตดัสินใจเลือก
แหล่งท่องเท่ียว 

 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผลกระทบการ

เปลีย่นสภาพ
ภูมิอากาศ 

ด้านปัจจัยในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว 

ยอมรับสมมติฐาน ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 ดา้นฝนตกผิด
ฤดูกาล 

1.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ความนิยม 

1.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั 
2.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั  
3.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่ 
4.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูดใจ 

ดา้นอุณหภูมิความ
ร้อนท่ีสูงข้ึน 

1.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ความนิยม  
2.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความทา้ทาย ดึงดูดใจ 

1.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั  
2.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั  
3.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่  

ดา้นปะการังฟอก
ขาว 

1.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ปลอดภยั 
2.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ความนิยม 
3.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความทา้ทาย ดึงดูดใจ 

1.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั  
2.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่ 

ดา้นการกดัเซาะ
ชายฝ่ังทะเล 

 1.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั 
2.เป็นท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม  
3.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั  
4.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่ 
5.เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูด  

 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ดา้นฤดูกาลในการเลือกแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตแตกต่างกนั 

: ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ดา้นฤดูกาลในการเลือกแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตไม่แตกต่างกนั 

:  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ดา้นฤดูกาลในการเลือกแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัน้ีดงัน้ี 
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ตารางที ่4.72  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนกตามฤดูกาลในการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูร้อน) 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 38.793a 54 .941 
Likelihood Ratio 34.488 54 .982 
Linear-by-Linear Association .160 1 .689 
N of Valid Cases 789   
 

 จากตารางท่ี 4.72  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนก
ตามฤดูกาลในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูร้อน) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.73  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนกตามปัจจยัในการ

ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูฝน) 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 35.466a 54 .976 
Likelihood Ratio 32.721 54 .990 
Linear-by-Linear Association .274 1 .601 
N of Valid Cases 789   

 
 จากตารางท่ี 4.73  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนก
ตามฤดูกาลในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูฝน) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.74  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนกตามปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ทุกฤดู) 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 74.519a 54 .034 
Likelihood Ratio 47.947 54 .706 
Linear-by-Linear Association .301 1 .583 
N of Valid Cases 789   
 

 จากตารางท่ี 4.74 พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาลจ าแนก
ตามฤดูกาลในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ทุกฤดู) แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดบั 0.05 
 

ตารางที่ 4.75  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูร้อน) 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 66.157a 64 .402 
Likelihood Ratio 52.058 64 .858 
Linear-by-Linear Association 2.733 1 .098 
N of Valid Cases 799   
 

 จากตารางท่ี 4.75  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามฤดูกาลในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูร้อน) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.76  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูฝน)  

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 64.176a 64 .470 
Likelihood Ratio 50.732 64 .886 
Linear-by-Linear Association 3.101 1 .078 
N of Valid Cases 799   
 

 จากตารางท่ี 4.76  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามฤดูกาลในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูฝน) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.77  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจ าแนกตาม

ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ทุกฤดู) 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 71.490a 64 .243 
Likelihood Ratio 68.781 64 .319 
Linear-by-Linear Association 3.225 1 .073 
N of Valid Cases 799   
 

 จากตารางท่ี 4.77  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึนจ าแนกตามฤดูกาลในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ทุกฤดู) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.78  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนกตามฤดูกาลในการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูร้อน) 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 44.859a 30 .040 
Likelihood Ratio 32.151 30 .361 
Linear-by-Linear Association 1.534 1 .215 
N of Valid Cases 797   
 

 จากตารางท่ี 4.78  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาว
จ าแนกตามฤดูกาลในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูร้อน) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.79  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนกตามฤดูกาลในการ

ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูฝน) 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 44.859a 30 .040 
Likelihood Ratio 32.151 30 .361 
Linear-by-Linear Association 1.534 1 .215 
N of Valid Cases 797   
 

 จากตารางท่ี 4.79  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาว
จ าแนกตามฤดูกาลในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูฝน) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.80  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาวจ าแนกตามฤดูกาลในการ
ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ทุกฤดู) 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28.393a 30 .550 
Likelihood Ratio 30.964 30 .417 
Linear-by-Linear Association 1.511 1 .219 
N of Valid Cases 797   
 

 จากตารางท่ี 4.80  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นปะการังฟอกขาว
จ าแนกตามฤดูกาลในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ทุกฤดู) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.81  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามฤดูกาล

ในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูร้อน) 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 32.344a 32 .450 
Likelihood Ratio 30.258 32 .555 
Linear-by-Linear Association 2.327 1 .127 
N of Valid Cases 800   
 

 จากตารางท่ี 4.81  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล
จ าแนกตามฤดูกาลในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูร้อน) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.82  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามฤดูกาล
ในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูฝน) 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 29.952a 32 .571 
Likelihood Ratio 26.937 32 .721 
Linear-by-Linear Association 2.485 1 .115 
N of Valid Cases 800   
 

 จากตารางท่ี 4.82  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล
จ าแนกตามฤดูกาลในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ฤดูฝน) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.83  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจ าแนกตามฤดูกาล

ในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ทุกฤดู)  

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 84.505a 32 .000 
Likelihood Ratio 39.719 32 .164 
Linear-by-Linear Association 3.302 1 .069 
N of Valid Cases 800   
 

 จากตารางท่ี 4.83  พบวา่ ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล
จ าแนกตามฤดูกาลในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว (ทุกฤดู) แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.84  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี1.3 ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อ
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้านตามฤดูกาลในการตดัสินใจ
เลือกแหล่งท่องเท่ียว 

 
สมมตฐิานข้อที ่1 ผลกระทบการเปลีย่นสภาพ

ภูมอิากาศ 
ด้านฤดูกาลในการเลอืกแหล่งท่องเทีย่ว 

ยอมรับสมมตฐิาน ไม่ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 
1.3 

ดา้นฝนตกผิดฤดูกาล ทุกฤดู ฤดูร้อน และฤดูฝน 
ดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน  ฤดูร้อน ฤดูฝน และทุกฤดู 
ดา้นปะการังฟอกขาว  ฤดูร้อน ฤดูฝน และทุกฤดู 
ดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล ทุกฤดู ฤดูร้อน และฤดูฝน 

 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2  นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนั  

: นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมีระดับการรับรู้เก่ียวกับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีไม่แตกต่างกนั 

: นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมีระดับการรับรู้เก่ียวกับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัน้ีดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.85  เปรียบเทียบระดบัการรับรู้เก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศจ าแนกตามประเภทของนกัท่องเท่ียว 
 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 

 t df Sig. (2-tailed) 

ฝนตกผดิฤดูกาล Equal variances assumed 
Equal variances not assumed 

7.259 
7.257 

787 
755.116 

.000 

.000* 
อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน Equal variances assumed 

Equal variances not assumed 
20.865 
20.869 

797 
779.745 

.000 

.000* 
ปะการังฟอกขาว Equal variances assumed 

Equal variances not assumed 
-6.102 
-6.092 

795 
677 

.000 

.000* 
การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล Equal variances assumed 

Equal variances not assumed 
-1.742 
-1.742 

798 
745.905 

.082 

.082 
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 จากตารางท่ี 4.85  พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมีระดบัการรับรู้เก่ียวกบั
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตกผิดฤดูกาล ดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ี
สูงข้ึน และดา้นปะการังฟอกขาวแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 สามารถแสดงได้ดังน้ี นักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตก
ผิดฤดูกาล ดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน และดา้นปะการังฟอกขาว แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 ท่ียอมรับสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว (ปัจจยัในการตดัสินใจการเลือกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต พฤติกรรม
ดา้นฤดูกาลในการเดินทางท่องเท่ียว ปัจจยัในการตดัสินใจการเลือกแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต) 
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3.1  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศของนักท่องเท่ียวแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

:  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ ของนักท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั 

:  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ ของนักท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัน้ีดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.86  เปรียบเทียบดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว  t df Sig. (2-
tailed) 

ปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบ
กิจกรรม 

Equal variances assumed -3.217 798 .001 
Equal variances not assumed -3.217 793.361 .001* 

ปัจจัยในการตัดสินใจในการเ ลือกแหล่ง
ท่องเท่ียว 

Equal variances assumed -3.169 798 .002 
Equal variances not assumed -3.169 797.934 .002* 

ฤดูกาลในการเลือกเดินทาง Equal variances assumed 3.249 798 .001 
Equal variances not assumed 3.249 797.897 .001* 
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 จากตารางที 4.86  พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 3.2  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุของนักท่องเท่ียวแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียว แตกต่างกนั 

: ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ ของนักท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั 

:  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ ของนักท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่4.87  เปรียบเทียบดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุจ  าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ปัจจยัในการเลือกรูปแบบ
กิจกรรม 

Between Groups 24.940 5 4.988 2.683 .020* 
Within Groups 1475.935 794 1.859   
Total 1500.875 799    

ปัจจยัในการเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียว 

Between Groups 4.593 5 .919 .729 .602 
Within Groups 1000.907 794 1.261   
Total 1005.500 799    

ฤดูกาลในการเดินทาง Between Groups 2.177 5 .435 .437 .823 
Within Groups 790.462 794 .996   
Total 792.639 799    

 

หมายเหตุ:  *มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.87  พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายุ ของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว (ปัจจยัในการตดัสินใจการเลือกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดั
ภูเก็ต) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายุ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้นปัจจยัในการเลือกรูปแบบ
กิจกรรม สามารถแสดงได ้ดงัน้ี 
 



 
121 

 

ตารางที่ 4.88  เปรียบเทียบดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายุ จ  าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียวดา้น
ปัจจยัในการเลือกรูปแบบกิจกรรมเป็นรายคู่ 

 
Dependent Variable (I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

 
 
 
 
 
 
ปัจจยัในการเลือก
รูปแบบกิจกรรม 
 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
61 ปีข้ึนไป 

-.18 
-.31 
.25 
.57 
.63 

.143 

.165 

.228 

.571 

.430 

.221 

.064 

.274 

.318 

.143 
21-30 ปี 31-40 ปี 

41-50 ปี 
51-60 ปี 
61 ปีข้ึนไป 

-.13 
.42(*) 
.75 
.81 

.122 

.200 

.560 

.416 

.286 

.034
* 
.184 
.053 

31-40 ปี 
 
 
41-50 ปี 

41-50 ปี 
51-60 ปี 
61 ปีข้ึนไป 
51-60 ปี 
61 ปีข้ึนไป 

.56(*) 

.88 

.94(*) 

.32 

.38 

.216 

.566 

.424 

.588 

.452 

.010
* 
.122 
.027
* 
.586 
.400 

51-60 ปี 61 ปีข้ึนไป .06 .692 .930 

 

หมายเหตุ:  *มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั  0.05 
 

 ตารางท่ี 4.88  เปรียบเทียบด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ จ  าแนกตามพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวด้านปัจจัยในการเลือกรูปแบบกิจกรรมเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 ดงัน้ี อายรุะหวา่ง 21-30 ปี และ อายรุะหวา่ง 41-50 ปี 
  อายรุะหวา่ง 31-40 ปี และ อายรุะหวา่ง 41-50 ปี 
  อายรุะหวา่ง 31-40 ปี และ อาย ุ61 ปีข้ึนไป 
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 สมมติฐานท่ี 3.3  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมการแตกต่างกนั 

: ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา ของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 

: ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา ของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแตกต่างกนั   
 
ตารางที ่4.89  เปรียบเทียบดา้นประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา จ าแนกตามพฤติกรรมกา 

 ท่องเท่ียว 

 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ปัจจยัในการเลือก
รูปแบบกิจกรรม 

Between Groups 15.512 3 5.171 2.771 .041* 
Within Groups 1485.363 796 1.866   
Total 1500.875 799    

ปัจจยัในการเลือก
แหล่งท่องเท่ียว 

Between Groups 5.964 3 1.988 1.583 .192 
Within Groups 999.536 796 1.256   
Total 1005.500 799    

ฤดูกาลในการ
เดินทาง 

Between Groups 1.163 3 .388 .390 .760 
Within Groups 791.476 796 .994   
Total 792.639 799    

 

หมายเหตุ:  *มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 4.89  พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา ของนกัท่องเท่ียว
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว (ปัจจัยในการตัดสินใจการเลือกรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวดา้นปัจจยัในการเลือกรูปแบบกิจกรรม สามารถแสดงได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.90  เปรียบเทียบดา้นประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา จ าแนกตามพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวดา้นปัจจยัในการเลือกรูปแบบกิจกรรมเป็นรายคู่ 

 
Dependent 
Variable (I) ระดบัการศึกษา (J) ระดบัการศึกษา 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

 
 
ปัจจยัในการเลือก
รูปแบบกิจกรรม 
  
  

ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

.46 .349 .184 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า .20 .319 .531 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี -.06 .333 .866 

ระดบัมธัยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า -.26 .164 .108 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี -.52(*) .190 .006* 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี -.26(*) .126 .042* 

 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

 ตารางท่ี 4.90  เปรียบเทียบดา้นประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา จ าแนกตามพฤติกรรม
การท่องเท่ียวด้านปัจจยัในการเลือกรูปแบบกิจกรรมเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 ดงัน้ี ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า และ สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
  ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
 
 สมมติฐานท่ี 3.4  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายไดต่้อเดือนของนกัท่องเท่ียวแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมการแตกต่างกนั 

:  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านรายได้ต่อเดือน ของนักท่องเท่ียวแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 

:  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา ของนักท่องเท่ียวแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัน้ีดงัน้ี 
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ตารางที ่4.91  เปรียบเทียบดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายไดต่้อเดือน จ าแนกตามพฤติกรรมการ   
          ท่องเท่ียว 
 
พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ปัจจยัในการเลือก
รูปแบบกิจกรรม 

Between Groups 13.493 5 2.699 1.441 .207 
Within Groups 1487.382 794 1.873   
Total 1500.875 799    

ปัจจยัในการเลือก
แหล่งท่องเท่ียว 

Between Groups 11.752 5 2.350 1.878 .096 
Within Groups 993.748 794 1.252   
Total 1005.500 799    

ฤดูกาลในการ
เดินทาง 

Between Groups 6.423 5 1.285 1.297 .263 
Within Groups 786.216 794 .990   
Total 792.639 799    

 

หมายเหตุ:  *มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.91  พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายไดต่้อเดือน ของนกัท่องเท่ียว
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว (ปัจจัยในการตัดสินใจการเลือกรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต พฤติกรรมดา้นฤดูกาลในการเดินทางท่องเท่ียว ปัจจยัในการตดัสินใจการ
เลือกแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 3.5  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

:  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพ ของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 

:  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพ ของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัน้ีดงัน้ี 
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ตารางที ่4.92  เปรียบเทียบดา้นประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพ จ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
 
พฤติกรรมการท่องเที่ยว  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ปัจจยัในการเลือก
รูปแบบกิจกรรม 

Between Groups 6.072 1 6.072 3.241 .072 

Within Groups 1494.803 798 1.873   
Total 1500.875 799    

ปัจจยัในการเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียว 

Between Groups .177 1 .177 .141 .708 

Within Groups 1005.323 798 1.260   
Total 1005.500 799    

ฤดูกาลในการเดินทาง Between Groups 1.404 1 1.404 1.416 .234 

Within Groups 791.235 798 .992   
Total 792.639 799    

 

หมายเหตุ:  *มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.92  พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพ ของนกัท่องเท่ียว
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว (ปัจจัยในการตัดสินใจการเลือกรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต พฤติกรรมดา้นฤดูกาลในการเดินทางท่องเท่ียว ปัจจยัในการตดัสินใจการ
เลือกแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 3.6  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นจ านวนคร้ังของการเดินทางมาท่องเท่ียว
ในจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

:  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นจ านวนคร้ังของการเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 
ของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 

:  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นจ านวนคร้ังของการเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต
ของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัน้ีดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.93  เปรียบเทียบด้านประชากรศาสตร์ด้านจ านวนคร้ังของการเดินทางมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัภูเก็ต จ  าแนกตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

 
พฤติกรรมการท่องเที่ยว  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ปัจจยัในการเลือกรูปแบบ
กิจกรรม 

Between Groups 4.495 5 .899 .477 .794 
Within Groups 1496.380 794 1.885   
Total 1500.875 799    

ปัจจยัในการเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียว 

Between Groups 3.160 5 .632 .501 .776 
Within Groups 1002.340 794 1.262   
Total 1005.500 799    

ฤดูกาลในการเดินทาง Between Groups 8.152 5 1.630 1.650 .144 
Within Groups 784.487 794 .988   
Total 792.639 799    

 

หมายเหตุ:  *มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.93  พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นจ านวนคร้ังของการเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ของนักท่องเท่ียวแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว (ปัจจยัในการ
ตดัสินใจการเลือกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต พฤติกรรมดา้นฤดูกาลในการเดินทาง
ท่องเท่ียว ปัจจัยในการตดัสินใจการเลือกแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต) ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 
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ตารางที ่4.94  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3  
 

 

4.3  ผลการศึกษาของระเบียบวจิัยการวจิัยเชิงคุณภาพ 
 
 ผลการศึกษาในส่วนน้ีเป็นผลของวตัถุประสงค์ข้อท่ี 2  เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผล
ต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต ผูว้จิยัไดแ้สดงผลการศึกษา  
 การรับรู้ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว คือ การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนัส่งผลต่อการด ารงชีวิตเป็นอยา่งมาก
เพราะการขนส่ง การท่องเท่ียว การด ารงชีวติ ตอ้งมีปัจจยัเร่ืองของภูมิอากาศเป็นอยา่งมาก คุณกิตยา 
ชูเจริญเดช, ป่าตองบีทโฮเต็ล (2557) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Nathapapop Thanapongwassin, บริษทัอนั
ดามมนัเซาทเ์ทิร์นทวัร์จ ากดั (2557) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนันั้นมี
ความรุนแรงมากและมีแนวโน้มมากข้ึนในอนาคต ซ่ึงภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้รับ
ผลกระทบมาก เพราะภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความเก่ียวขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศโดยตรง 
เช่น การคมนาคมทางอากาศ ทางน ้ า หรือทางบก ถา้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะ
ส่งผลต่อธุรกิจเป็นอยา่งมาก อนัเน่ืองมาจากปัจจยัเร่ืองของสภาพภูมิอากาศอยูเ่หนือการควบคุมของ
มนุษยน์ั้นเอง และสอดคลอ้งกบั คุณไอศูรย ์ดวงแข ,ร้านอาหารภูเก็ตกนัเองร้านอาหารภูเก็ตกนัเอง 
(2557) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนัส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั้ง
ทางตรง เพราะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีปัจจยัเร่ืองของสภาพภูมิอากาศมาเป็นส่วนหน่ึงของการ
ท่องเท่ียว ปัจจุบนัเร่ืองของภาวะโลกร้อนนั้นส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็น
อย่างมาก ซ่ึงผลกระทบทางตรงของภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว คือ ฝนตกไม่ตรงฤดูกาลและมี
ปริมาณน ้าฝนมากท าใหเ้กิดภาวะน ้าท่วมตามแหล่งท่องเท่ียวหรือเกิดน ้าป่าไหลหลาก อุณหภูมิความ
ร้อนท่ีสูงท าให้นกัท่องเท่ียวป่วยหรือมีความตอ้งการเคร่ืองปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิความร้อน 

สมมตฐิานข้อที่ 
3 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลการศึกพฤติกรรมเลอืกรูปแบบกจิกรรมการท่องเที่ยว 

ยอมรับสมมตฐิาน ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 
3. 

เพศ   
อายุ   
ระดบัการศึกษา   
รายได้ต่อเดอืน   

 สถานภาพ   

 จ านวนคร้ังของการเดนิทางมาท่องเที่ยว   
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และการกดัเซาะของพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเกิดความเสียหายแก่แหล่งท่องเท่ียวเป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
คุณไพรสณฑ ์พร้อมพงค ์,รีเกศอินเตอร์เนชัน่เนลทราเวล สาขาภาคใต ้(2557) การเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวคือ การเปล่ียนหรือยกเลิกการเดินทาง 
เพราะสภาพภูมิอากาศเปล่ียนหรือแปรปรวนซ่ึงส่งผลต่อผูป้ระกอบการเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั อนั
เน่ืองมาจากนักท่องเท่ียวมีความกังวลเร่ืองความปลอดภยัของตนเองและทรัพยสิ์น เร่ืองความ
สวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ความคุ้มค่า เป็นต้น สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงท าให้แหล่ง
ท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบเช่น การกดัเซาะชายฝ่ัง ปะการังฟอกขาว ฝนตกน ้ าหนกัท าให้เกิดน ้ าท่วม 
เป็นตน้  
 จากขอ้มูลขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ของทิพยว์ดี วมุิตติสุนทร (2554) ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีโอกาสไดรั้บผลกระทบอนัสืบ
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเช่นเดียวกบัภาคส่วนอ่ืนๆของประเทศไม่วา่จะเป็นจากระดบั
อุณหภูมิท่ีสูงท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน แบบแผนและปริมาณน ้ าฝนท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึงโอกาสเกิด
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ภาวะน ้ าท่วม หรือเกิดลมพายุท่ีมีความถ่ีหรือในระดบัรุนแรงมาก ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อปัจจยัการผลิตและสาขาอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบนั้นๆเป็นตน้
สาเหตุหน่ึงมาจากท่ีภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนม้อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศนอ้ยกวา่ท่ี
เปรียบเทียบกับขีดความสามารถในการรับมือ ยกเวน้ในกรณีท่ีมีภาคอุตสาหกรรมท่ีมีสถาน
ประกอบการหรือฐานการผลิตท่ีตั้งอยูบ่ริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลหรือพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ า ซ่ึงพื้นท่ีมีความ
อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มของระดบัน ้ าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
และการกดัเซาะชายฝ่ัง เป็นตน้ อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจ การบริการและการท่องเท่ียวเป็นภาค
ส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ต่างจากส่วนอ่ืนๆในขณะเดียวกนั 
ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอาจะเป็นทั้งผลกระทบในเชิงลบท่ีจะเป็นอุปสรรคและความทา้ทาย ใน
การประกอบการของภาคธุรกิจและผลกระทบในเชิงบวกซ่ึงถือเป็นโอกาส  
 การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล
ภูเก็ต คือ การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อจงัหวดัภูเก็ต นั้นมี 1 เร่ืองของ
การกดัเซาะชายฝ่ัง บริเวณ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ท่ีมีการกดัเซาะอย่างรุ่นแรง เป็นตน้ 2 เร่ืองของ
ปะการังฟอกขาว ท่ีส่งผลต่อธุรกิจการด าน ้ าดูปะการัง เพราจะปิดพื้นท่ีบริเวณท่ีเกิดปัญหาเพื่อฟ้ืนฟู 
ท าใหร้ายไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียวบริเวณนั้นสูญเสียไป 3 เร่ืองของฝนตกผดิฤดูกาล ซ่ึงส่งผลเป็นอยา่ง
มากกบับริษทัน าเท่ียวท่ีมีเส้นทางน าเท่ียวท่ีตอ้งออกไปตามเกาะ หรือท ากิจกรรมต่างๆ และปริมาณ
น ้าฝนแต่ละคร้ังท่ีตกนั้นมีปริมาณน ้าฝนท่ีมาก ท าใหเ้กิดน ้าท่วมฉบบัพลนั โดยเฉพาะจงัหวดัภูเก็ตมี 
ส่ิงปลูกสร้างท่ีปิดกั้นเส้นทางน ้ าไหลหรือมีท่อระบายน ้ าไม่ดีท าให้เม่ือเกิดฝนตกหนักในแต่ล่ะ
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ส่งผลให้เกิดน ้ าท่วมขงัเป็นบริเวณกวา้ง ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาเร่ืองการคมนาคมไปแหล่งท่องเท่ียว
หรือท่ีพกั ร้านอาหาร อ่ืนๆ และ4 เร่ืองของอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั ท าให้ภูเก็ตมี
อากาศท่ีร้อนมากในช่วงกลางวนั อาจเป็นผลดีกบันกัท่องเท่ียวบางประเทศเทศแต่นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยไม่ชอบอากาศร้อน ดังนั้ นจึง เ ลือกสถานท่ีท่องเ ท่ียว  ร้านอาหาร โรงแรม อ่ืนๆ ท่ี
เคร่ืองปรับอากาศเยน็ๆ แต่ก็มีนกัท่องเท่ียวท่ีบางประเทศปรับอุณหภูมิไม่ทนัท าให้เกิดปัญหาเร่ือง
การเจบ็ป่วยเพิ่มมากข้ึน ขอ้มูลจาก คุณวรนุช เพช็รกุล, Phuket S.P. Travel (2557) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
คุณกิตติพงษ์ ครุธทรง, Sea Tour สาขาภูเก็ต (2557) ท่ีว่า ปัญหาเร่ืองของผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต คือ 1 
อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนมากในปัจจุบนัส่งต่อการปรับของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบางประเทศท่ี
ไม่คุน้เคยกบัอากาศท่ีร้อนมาก อาจท าให้เกิดอาการเป็นลมแดดหรือเจ็บป่วยไดม้ากกวา่เดิม 2 เร่ือง
ของฝนท่ีตกผดิฤดูกาลส่งผลต่อการคมนาคมไปยงัแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร สถานท่ีช๊อปป้ิง 
อ่ืนๆ เพราะเม่ือฝนตกเกือบทุกคร้ังส่งผลใหเ้กิดน ้าท่วมขงับริเวณแหล่งท่องเท่ียว เช่น บริเวณป่าตอง 
เป็นต้น 3 เร่ืองของปะการังฟอกขาวในบางพื้นในเขตด าน ้ าดูปะการัง ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวตอ้งปิดฟ้ืนฟู สร้างความเสียดายให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีชอบการด าน ้ าดูปะการัง และ4 
เร่ืองการกดัเซาะชายฝ่ังมีน้อย แต่จะพบไดบ้ริเวณ ต.เชิงทะเล อ.ถลางท่ีมีความรุ่นแรง ส่งผลให้
แหล่งท่องเท่ียวเกิดความเสียหาย เป็นตน้ และคลา้ยกบั คุณอาธร นาคพุทธ, On The Water  (2557) 
คือ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ตในปัจจุบนัท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว เช่น เกิดปะการังฟอกขาว ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวด าน ้ าดูปะการังบริเวณเกาะแอว หรือ
เกาะราชาใหญ่ ส่งให้ตอ้งปิดพื้นท่ีบริเวณนั้นเพื่อฟ้ืนฟูส่งผลให้สูญเสียรายไดเ้ป็นจ านวนมากแต่ก็
ผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นท่ีไม่ถูกรบกวนจากนกัท่องเท่ียว การกดัเซาะชายฝ่ังบริเวณ ต.เชิง
ทะเลท่ีมีความรุนแรงพอสมควรท าให้แหล่งท่องเท่ียวชายหาดบริเวณนั้นไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่ง
มาก ฝนท่ีตกผิดฤดูกาลซ่ึงจงัหวดัภูเก็ตเป็นเกาะ ดงันั้นฝนตกเป็นเร่ืองปกติ แต่ในปัจจุบนัช่วงเวลา
หรือฤดูกาลของฝนท่ีตกไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนจากช่วงฤดูฝน ฝนไม่ตกหรือตกหนัก
ผิดปกติจนเกิดน ้ าท่วมขงั น ้ าป่าไหลหลาก หรือช่วงฤดูร้อนฝนตกเกิดพายุมรสุมไดง่้ายมากข้ึน ท า
ให้ตกยกเลิกเส้นทางหรือกิจกรรมการท่องเท่ียวบางประเภท เพราะความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ และปัจจุบนัเร่ืองของอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนหรือภาวะโลกร้อนส่งผลให้จงัหวดัภูเก็ต
มีอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงกว่าปกติท าให้นักท่องเท่ียวหรือประชาชนทัว่ไปมีความเส่ียงท่ีจะเกิด
โรคภยัจากอากาศร้อนมากข้ึน เป็นตน้ ถา้จะแบ่งตามประเภทธุรกิจหลกัๆท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
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เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลของจงัหวดั
ภูเก็ต มีดงัน้ี 
 ธุรกิจน าเท่ียว ไดรั้บผลกระทบเร่ืองของการเปล่ียนเส้นทางหรือแหล่งท่องเท่ียว ในกรณีท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่นฝนตกน ้ าท่วม ฝนตกหนกัเกิดมรสุม แหล่งด าน ้ าดู
ปะการังปิดฟ้ืนฟูจากปะการังฟอกขาว เพราะนกัท่องเท่ียวบางคน บางชาติ มีปัจจยัท่ีตดัสินใจในการ
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั เช่น นกัท่องเท่ียวท่ีมีการวิตกกงัวลเร่ืองความปลอดภยัเป็นอยา่งมาก ถา้เกิด
ความผดิปกติหรือดูสถานการณ์แลว้ไม่ปลอดภยัก็จะยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนเส้นทาง เป็นตน้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณอโนชา สุจิตราภรณ์ ,World Travel Service สาขาภูเก็ต (2557) และ คุณจิณห์นิ
ภาดา ช่ืนสกุลฐิติโชติ, Kuoni Nordic Thailand (2557) นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบางประเทศมีให้
ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัเร่ืองความปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากถา้เกิดความผิดปกติ
หรือเกิดการเปล่ียนท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกไม่ปลอดภยัก็จะยกเลิกการเดิน เปล่ียนช่วงเวลาในการ
เดินทาง เปล่ียนเส้นทางการเดินทาง โดยเฉพาะพื้นท่ีเป็นเกาะติดกบัทะเลมีความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนัเป็นส่วนท าให้
การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ีมากข้ึนกว่าเดิมและรุนแรงข้ึน และนกัท่องเท่ียวบางส่วนให้
ความส าคญักบัความคุม้ค่า ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว ถา้กิจกรรม
การท่องเท่ียวเช่น ด าน ้า อาบแดด กีฬาทางน ้าต่างๆ ท าไม่ไดเ้พราะฝนตกหนกัเกิดมรสุมนอกฤดูกาล
หรือแหล่งท่องเท่ียวนั้นไม่สวยเพราะการกัดเซาชายฝ่ัง ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการ
ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ แต่ คุณชยัยทุธ โสพรรณรัตน์, บริษทัไอภูเก็ต จ  ากดั (2557) กล่าว
ในส่วนของนกัท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคญักบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีถ่ายรูปสวย มีวิวสวย อาหาร
อร่อย กิจกรรมการท่องเท่ียวไม่อนัตรายและไม่ร้อน และท่ีพกัท่ีสบาย ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยเพราะอากาศท่ีร้อนผดิปกติท าใหน้กัท่องเท่ียวชาวเลือกกิจกรรมในร่มมากกวา่กลางแจง้ดว้ย
นิสัยของคนไทยท่ีไม่ชอบแสงแดด โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวผูห้ญิงให้ความส าคญัเร่ืองของรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียวไม่ท าให้ผิวพรรณเสีย ส่วนมากจะเลือกท ากิจกรรมพวกนวดสปามากกวา่ด า
น ้า อาบแดด หรือกีฬากลางแจง้อ่ืนๆ โดยอยา่งยิ่งอากาศท่ีร้อนมากกวา่ปกติในปัจจุบนันกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเป็นผูห้ญิงเลือกท ากิจกรรมกลางแจง้นอ้ยลงกวา่เดิมและนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นผูช้าย
ก็ลดลงเช่นกนั ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นไนทค์ลบัจะไดรั้บความนิยมเป็นพิเศษ  
 ธุรกิจท่ีพกั ในส่วนของธุรกิจท่ีพกัดับผลกระทบสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนฝนตกผิด
ฤดูกาลเกิดการยกเลิกการเดินทาง ยกเลิกห้องพกัเพราะนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาเท่ียวชายทะเล
เพราะท ากิจกรรมกลางแจง้ เช่นอาบแดด พกัผ่อน แต่ถ้าเกิดฝนตกหนัก ผิดฤดูกาลก็ยกเลิกการ
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เดินทาง ยกเลิกการจองห้องในบางส่วน และอากาศท่ีร้อนข้ึนส่งผลต่อการใชไ้ฟฟ้าของโรงแรม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัคุณกิตยา ชูเจริญเดช, ป่าตองบีทโฮเต็ล (2557) ฝนตกผิดฤดูกาลส่งผลต่อเล่ือนวนั
เดินทางของนักท่องเท่ียวเพราะอาจะติดขดัเร่ืองการเดินทาง การคมนาคม หรือความเช่ือมนัเร่ือง
ความปลอดภัย จึงท าให้เลือนเข้าพกัหรือยกเลิกการเข้าพกั เป็นต้น ในส่วนของคุณ Budsaba 
Thongrot, Indigo Pearl Hotel (2557) สภาพภูมิอากาศท่ีร้อนข้ึนของจงัหวดัภูเก็ตส่งผลต่ออตัราการ
ใชไ้ฟฟ้า โดยเฉพาะเคร่ืองปรับท่ีมากข้ึนจึงท าใหมี้อตัราค่าไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนกวา่ปกติมาก และฝนท่ีตก
ผิดฤดูไม่ค่อยจะส่งผลต่อธุรกิจมากแต่เป็นบางส่วนท่ีได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็ยงัมีส่วนท่ีดีคือ
นกัท่องเท่ียวท่ีไม่สามารถออกไปท ากิจกรรมกลางแจง้ไดก้็กลบัมาใชบ้ริการของทางโรงแรมมาก
ข้ึน เช่น นวดแผนไทย สปา เป็นตน้ ซ่ึงคลา้ยกบัคุณพนิดา อุตรพาท โรงแรมป่าตองลอดจ์ (2557) 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมนั้นมีนอ้ยกวา่ธุรกิจน า
เท่ียว แต่โรงแรมหรือธุรกิจท่ีพกับริเวณแถวป่าตองจะได้รับผลกระทบในเร่ืองของฝนท่ีตกนอก
ฤดูกาลซ่ึงฝนท่ีตกแต่ละคร้ังจะมีปริมาณน ้ าฝนมากและพื้นท่ีบริเวณป่าตองมีส่ิงปลูกสร้างท่ีกั้นทาง
ไหลของน ้ าท าให้เกิดน ้ าท่วมขงัเป็นบริเวณกวา้งจึงท าให้นกัท่องเท่ียวของทางโรงแรมเดินทางไม่
สะดวกหรือออกไม่ท ากิจกรรมการท่องเท่ียวดา้นนอกไม่ไดจึ้งท าให้เกิดความไม่พึงพอใจให้ของ
นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการท ากิจกรรมกลางแจง้ และผลกระทบก าลงัเกิดข้ึนและมีแนวโน้มท่ีจะเป็น
ปัญหาใหญ่กับธุรกิจท่ีพักคืออุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจึงท าให้เกิดการใช้ไฟฟ้าท่ีมากข้ึน 
โดยเฉพาะเร่ืองของความตอ้งการเคร่ืองปรับอากาศท่ีมากข้ึนเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนท่ีสูง ซ่ึงภูเก็ต
มีแนวโนม้ท่ีอุณหภูมิความร้อนจะสูงในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งคุณจิตติมา ชูสมบติั, Mission Hills 
Golf Resort & Spa (2557) ธุรกิจท่ีพกัท่ีรับผลกระทบเก่ียวฝนตกนอกฤดูกาลส่งผลให้นกัท่องเท่ียว
ตอ้งยกเลิกการเขา้พกัหรือยกเลิกท ากิจกรรมกลางแจง้ เพราะโรงแรม Mission Hills Golf Resort & 
Spa มีจุดเด่นเร่ืองของกิจกรรมกลางแจง้นั้นคือกีฬากอล์ฟ ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศใน
ส่วนของฝนตกผดิฤดูกาลท าให้นกัท่องเท่ียวยกเลิกการเดินหรือเล่ือนการเขา้พกัจึงท าให้เป็นปัญหา
ใหญ่ของโรงแรม ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีไม่สามารถเลือนหรือเปล่ียนแปลงการเขา้พกัไดก้็จะใชส่ิ้ง
อวยความสะดวกของโรงแรม เช่น นวด สปา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงสร้างผลดีใหก้บัโรงแรม เป็นตน้ 
 ธุรกิจร้านอาหาร ผลกระทบท่ีส่งผลต่อธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่ในเร่ืองของจ านวน
นกัท่องเท่ียวจะลดจ าลงในวนันั้นในกรณีท่ีเกิดฝนนอกหนกั แต่ก็จะมีนกัท่องเท่ียวจากบริษทัทวัร์
น านกัท่องเท่ียวไปยงัร้านนั้นๆ ซ่ึงร้านอาหารตอ้งมีศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียวและมีพื้นท่ี
ในร่มมากพอ จะเห็นไดธุ้รกิจร้านไดรั้บผลกระทบนอ้ยมากซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัธุรกิจจดัน าเท่ียว
และธุรกิจท่ีพกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณไอศูรย ์ดวงแข, ร้านอาหารภูเก็ตกนัเอง (2557) และคุณปกรณ์ 
นิยมอดุลย,์ ร้านอาหารแหลมทอง (2557) ท่ีวา่ผลกระทบท่ีธุรกิจร้านอาหารไดรั้บผลกระทบคือฝน
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ตกฝนฤดูกาล ซ่ึงท าให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวหรือลูกคา้ท่ีมาให้บริการลดลงในวนันั้นๆ เพราะการ
เดินทางท่ีไม่สะดวก 
 การจดัรูปแบบการท่องเท่ียวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลภูเก็ตใน
ปัจจุบนั รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวของภูเก็ตจะมีหลักๆ ประมาณ 5 ประเภท คือรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียวทางทะเล รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติป่าเขา รูปแบบกิจกรรม
การท่องเท่ียวประเพณีและประวติัศาสตร์วฒันธรรม รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายหาด และ
รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวไนท์ไลฟซ่ึงนักท่องเท่ียวชาวไทยกบัชาวต่างชาติมีความสนใจใน
รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ในส่วนของนกัท่องเท่ียวชาวไทยนั้นก็มีความสนใจในรูปแบบ
การท่องเท่ียว ซ่ึงนกัท่องเท่ียวไทยส่วนใหญ่จะเลือกรูปแบบการท่องเท่ียวทางทะเล เช่น ด าน ้ าต่ืน 
ด าน ้ าลึก ตกปลา เป็นเพื่อช่ืนชมทศันียภาพทะเลอนัดามนั และรูปแบบกิจกรรมท่ีนิยมอีกอย่างคือ
รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวไนท์ไลฟในย่านตวัเมืองของภูเก็ตและป่าตอง แต่อย่างก็ตามความ
นิยมของเลือกกิจกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวไทยนั้นเร่ิมเปล่ียนไปเพราะมีปัจจยัหลายอยา่ง 
แต่ตอ้งยอมรับเร่ืองของนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความใส่ใจเร่ืองของสุขภาพมากข้ึน ท าท ากิจกรรม
ดารท่องเท่ียวท่ีสะดวกสบาย คุม้ค่าคุม้ราคา ถ่ายรูปสวย และท าอย่างไรก็ไดใ้ห้โดนแสงแดดน้อย
ท่ีสุด ดงันั้นรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อนกัท่องเท่ียวไทยจะตอ้งดูตามกระแสนิยมเป็นตน้ ใน
ส่วนของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในแต่ละประเทศนั้นจะมีลกัษณะการเลือกรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัอย่างชดัเจน เช่น กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวสแกนดิเนเวียจะชอบความสงบ จึง
เลือกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายหาดเพื่อพกัผ่อนอาบแดด อ่านหนังสือ อ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะไม่ชอบรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบไนท์ไลฟเป็นตน้ ดงันั้นรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตนั้นแบ่งแยกตามกลุ่มเช้ือชาติเป็นสวนใหญ่ จึงท าให้บริษทัน า
เท่ียวแต่ละรายในจงัหวดัภูเก็ตดึงเอาจุดเด่นของตวัเองเพื่อเป็นจุดขายกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
คุณอโนชา สุจิตราภรณ์, World Travel Service สาขาภูเก็ต (2557) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั คุณจิณห์นิภาดา 
ช่ืนสกุลฐิติโชติ, Kuoni Nordic Thailand (2557) แต่ คุณคุณศลิษา สะหะรัฐ, บริษทัริชช่ี ไอส์แลนด์
ภูเก็ตจ ากัด (2557) ว่ารูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียวแบบเดิมท่ีมีแบบแผนมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงปัจจุบนับริษทัน าเท่ียวจะให้ความ
ความส าคญัเก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีตอบรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศเพราะบริษัทน าเท่ียวส่วนใหญ่ดูส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามสถานการณ์คือไม่ค่อยมี
มาตรการเตรียมพร้อมรับผลกระทบมากเพราะเร่ืองของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็น
เร่ืองท่ีใหม่กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงคล้ายกับคุณคุณวิภาวรรณ สุขโส, 
บริษทัภูเก็ตเดสติเนชัน่จ  ากดั (2557) รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวของภูเก็ตในปัจจุบนัท่ีเด่นนั้นคือ
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กิจกรรมการท่องเท่ียวทะเลและชาดหาด ซ่ึงเร่ืองของสภาพภูมิอากาศมีเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ท ากิจกรรมการท่องเท่ียว แต่บริษทัน าเท่ียวส่วนใหญ่ยงัไม่มีรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีตอบรับ
หรือสอดคลอ้งกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพราะเร่ืองการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศเป็นเร่ืองท่ีใหม่กบัภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต 
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของภูเก็ต ท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การกดัเซาะชายฝ่ัง บริเวณหาดบางเทา ต.เชิงทะเล และบริเวณบางพื้นท่ีของ ต.ป่าคลอก 
ถลาง จ.ภูเก็ต ขอ้มูลจาก คุณอาธร นาคพุทธ, On the Water (2557) และปะการังฟอกขาว บริเวณ
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะแอว บริเวณทางตะวนัออกตอนบนและตอนกลางของเกาะราชา
ใหญ่ และอ่าวทางทิศเหนือกบัทิศตะวนัตกของเกาะราชาใหญ่ ขอ้มูลจาก คุณคุณศลิษา สะหะรัฐ, 
บริษทัริชช่ีไอส์แลนดภู์เก็ตจ ากดั  (2557) 
 สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แนวปะการังในอ่าวของเกาะ
ราชาใหญ่และทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะแอว มีปะการังเขากวางข้ึนอยู่เป็นดงกวา้งใหญ่เร่ิม
ฟอกขาวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 พบวา่ปะการังเขากวางตายไปทั้งหมด ก าลงัยูใ่นขั้นฟ้ืนฟู 
และบริเวณพื้นท่ีแนวกดัเซาะอยูบ่ริเวณ ต.เชิงทะเลท่ีมีความรุนแรงและพื้นท่ีอ่ืนๆ บางส่วนของเกาะ 
 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ข่าวสารหรือข้อมูล
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศไดรั้บรู้จากอินเตอร์เน็ต สาระคดีต่างๆ คุณ Budsaba Thongrot, 
Indigo Pearl Hotel (2557) ซ่ึงขอ้มูลเร่ืองการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศของจงัหวดัภูเก็ตยงั
ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนของจังหวดัภูเก็ตรับผิดชอบหรืเผยแพร่ข่าวสาร ต้องดูจากข่าวทาง
อินเตอร์เน็ตหรือโทรทศัน์ตามช่องฟรีทีวีทัว่ไป คุณอโนชา สุจิตราภรณ์, World Travel Service 
สาขาภูเก็ต (2557) รับรู้ขอ้มูลจากการศึกษาจากบทความ อินเตอร์เน็ต ข่าวสาร หรือโทรทศัน์ เพราะ
หน่วยงานภาครัฐของจงัหวดัภูเก็ตไม่ทราบวา่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบ จากคุณอาธร นาคพุทธ, 
On The Water (2557) 
 ข่าวสารเรืองสภาพภูมิอากาศหรือผลกระทบการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นได้
รับรู้จากข่าวทางสถานีโทรทศัน์ จากคุณไอศูรย ์ดวงแข ,ร้านอาหารภูเก็ตกนัเองร้านอาหารภูเก็ต
กนัเอง (2557) 
 ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหรือตัวแทนนั้ น 
สามารถแบ่งช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากส่ือ ดงัน้ี อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ และหนงัส่ือพิมพ ์และ
เป็นการรับรู้ข่าวสารดว้ยตนเอง 
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4.4  ผลการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเลจังหวัด
ภูเกต็ 

 

 จากผลการศึกษาท่ีไดรั้บผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ และไดแ้นวทางการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเป ล่ียนแปลงของสภาพภู มิอากาศใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1  โครงสร้างแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล 
 
 4.3.1  ผลกระทบ  
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ชายฝ่ังทะเล ผลจากการศึกษาและจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงมีความเห็นสอดคลอ้งกนั คือ ฝนไม่ตกตามฤดูกาลหรือฝนตกนอกฤดูกาล การกดั
เซาะชายฝ่ัง ปะการังฟอกขาว และอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลกะทบทางตรงและทางออ้ม
ใหก้บัภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยผลกระทบออกเป็นแต่ล่ะประเภทดงัน้ี 

 4.3.1.1  ฝนไม่ตกตามฤดูกาลหรือฝนตกผิดฤดูกาล ผลกระทบดงักล่าวส่งผลต่อ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว คือ ฝนท่ีตกนอกฤดูกาลท าให้เกิดปัญหาหายอยา่งกบัภาคธุรกิจการ
ท่องเท่ียว ทั้งธุรกิจน าเท่ียวท่ีได้รับผลกระทบในเร่ืองของการยกเลิกเส้นทางน าเท่ียวหรือยกเลิก
กิจกรรมการท่องเท่ียวบางอยา่งท่ีตอ้งท ากลางแจง้ เช่น ด าน ้ า อาบแดด กีฬาทางน ้ า เป็นตน้ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ธุรกิจท่ีพกัส่วนใหญ่ส่งผลในเร่ืองของการยกเลิกห้องพกัหรือการ
เลือกการเขา้พกั และธุรกิจร้านอาหารปัญหาในเร่ืองของการความไม่สะดวกไปยงัสถานร้าน เป็นตน้ 
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และผลจากการเก็บแบบสอบถามกบันกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไดผ้ลดั้งน้ี ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจังหวดัภูเก็ต ส าหรับ
นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ด้านฝนตกผิดฤดูกาล อยู่ในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ระกอบภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเก่ียวกบัฝนตกผิด
ฤดูกาล นกัท่องเท่ียวท่ีมีการวิตกกงัวลเร่ืองความปลอดภยัเป็นอยา่งมาก ถา้เกิดความผิดปกติหรือดู
สถานการณ์แลว้ไม่ปลอดภยัก็จะยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนเส้นทาง คุณอโนชา สุจิตราภรณ์, 
World Travel Service สาขาภูเก็ต (2557) ฝนตกผิดฤดูกาลส่งผลต่อเล่ือนวนัเดินทางของ
นกัท่องเท่ียวเพราะอาจะติดขดัเร่ืองการเดินทาง การคมนาคม หรือความเช่ือมนัเร่ืองความปลอดภยั 
จึงท าให้เลือนเขา้พกัหรือยกเลิกการเข้าพกั  คุณกิตยา ชูเจริญเดช, ป่าตองบีทโฮเต็ล (2557) 
ผลกระทบท่ีธุรกิจร้านอาหารไดรั้บผลกระทบคือฝนตกฝนฤดูกาล ซ่ึงท าใหจ้  านวนนกัท่องเท่ียวหรือ
ลูกคา้ท่ีมาใหบ้ริการลดลงในวนันั้นๆ เพราะการเดินทางท่ีไม่สะดวกคุณไอศูรย ์ดวงแข, ร้านอาหาร
ภูเก็ตกนัเอง (2557)  

4.3.1.2  การกัดเซาะชายฝ่ัง ผลกระทบดังกล่าวได้ส่งต่อภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลคือ ชายฝ่ังถูกกดัเซาะจนเกิดสภาพเส่ือมโทรม สูญเสียแนวชายหาดท่ีสวยงาม 
โดยเฉพาะชายหาดท่ีมีช่ือเสียงและเป็นจุดหมายท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกกระทบถึง
รายได้จ  านวนมหาศาล และการลงทุนในอนาคต อีกประการหน่ึงคือต้องใช้ทรัพยากรและเงิน
จ านวนมากในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง สูญเสียผลประโยชน์ท่ีควรไดรั้บไปดว้ย อีกทั้งตอ้ง
สูญเสียงบประมาณและทรัพยากรจ านวนมากเพื่อการป้องกนัการกดัเซาะแนวชายฝ่ังอีกดว้ย ซ่ึงผล
จากการเก็บแบบสอบถามกบันกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกั
เท่ียวกบัผลกระทบเร่ืองการกดัเซาะชายฝ่ังได ้ผลดั้งน้ี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ด้านการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการผลสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เก่ียวกบัการกดัเซาะชายฝ่ัง พบวา่ การกดัเซาะชายฝ่ัง
มีน้อย แต่จะพบไดบ้ริเวณ ต.เชิงทะเล อ.ถลางท่ีมีความรุ่นแรง ส่งผลให้แหล่งท่องเท่ียวเกิดความ
เสียหาย คุณกิตติพงษ ์ครุธทรง, Sea Tour สาขาภูเก็ต (2557) และจงัหวดัภูเก็ตไดรั้บผลกระทบจาก
การกดัเซาะชายฝ่ังยงัน้อยกว่าฝ่ังอ่าวไทย แต่การกดัเซาะชายฝ่ังท าให้แหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม 
เสียหาย และใชเ้วลาในการฟ้ืนฟูนานอาจจะไม่กลบัมาสวยดงัเดิม ซ่ึงพื้นท่ีรุ่นแรงบริเวณ หาดบาง
เทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง คุณอาธร นาคพุทธ, On The Water (2557) 

4.3.1.3  ปะการังฟอกขาว ส าหรับผลกระทบดา้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวคือ 
แนวปะการังเส่ือมโทรม ลดความสวยงามลงไป หรือมีสัตวท์ะเลให้ดูให้ชมลดน้อยลง นกัด าน ้ าก็
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อาจจะมีปริมาณนอ้ยลงไปดว้ย ธุรกิจด าน ้ าก็อาจจะซบเซาลง เรือบริการด าน ้ าก็คงจะมีลูกคา้ลดลง 
ลูกเรือ ไดฟ์ลีดเดอร์ พนกังานอดัอากาศ พ่อครัว เรือรับจา้ง หรือแมแ้ต่คนขายขา้วปลาอาหารท่ีเป็น
เสบียงลงเรือและเป็นผลให้ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหารท่ีให้บริการนกัท่องเท่ียวซบเซาไป ก็จะ
ได้รับผลกระทบกันไปหมด ซ่ึงผลจากการเก็บแบบสอบถามกับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเก่ียวกับปะการังฟอกขาวได้ผลดังน้ี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดา้นปะการังฟอก
ขาว อยู่ในระดบัมาก และในส่วนของนักท่องเท่ียวต่างชาติผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้นปะการังฟอกขาว อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเก่ียวกบัปะการัง
ฟอกขาว พบว่า บริเวณทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะแอว บริเวณทางตะวนัออกตอนบนและ
ตอนกลางของเกาะราชาใหญ่ และอ่าวทางทิศเหนือกบัทิศตะวนัตกของเกาะราชาใหญ่ ในปี 2553 
ส่งผลใหธุ้รกิจน าเท่ียวเพื่อการด าน ้ าตอ้งเงียบเหงา เพราะตอ้งปิดพื้นท่ีพื้นฟูให้กลบัมาดงัเดิม พื้นด า
น ้ าบริเวณนั้นไดรั้บความนิยมกบันกัท่องเท่ียวท่ีชอบการด าน ้ ามาก คุณคุณศลิษา สะหะรัฐ, บริษทั
ริชช่ี ไอส์แลนด ์ภูเก็ต จ  ากดั (2557) ปะการังฟอกขาวในพื้นท่ีภูเก็ตส่วนใหญ่บริเวณเกาะราชา ซ่ึงท า
ใหโ้ปรแกรมการด าน ้าของบริษทัน าเท่ียวตอ้งยกเลิกบริเวณพื้นนั้นโดยการเปล่ียนไปบริเวณอ่ืนแทน
แต่บริเวณเกาะราชาเป็นพื้นท่ีไดรั้บความนิยมมากจากนกัท่องเท่ียว คุณอาธร นาคพุทธ, On The 
Water (2557) ตอนท่ีมีข่าวปะการังฟอกขาวในทะเลฝ่ังอนัดามนัท าให้มีนกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีสนใจมา
ด าน ้ า ก็ไดส่้งอีเมลมาสอบถามเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากหรือป่าวและตอ้งให้ระเวลานานขนาด
ไหนในการฟ้ืนฟู เพราะนกัท่องเท่ียวบา้งท่านเป็นลูกคา้ท่ีมาพกัท่ีโรงแรมทุกปีเพื่อมาท ากิจกรรมด า
น ้า คุณกิตยา ชูเจริญเดช, ป่าตองบีทโฮเตล็ (2557) 

4.3.1.4  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน ส าหรับภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นไดรั้บ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม ทางตรงคืออุณหภูมิท่ีร้อนข้ึนส่งผลต่อสุขภาพของนกัท่องเท่ียว 
ผูป้ระกอบการ ประชาชนทั่วไป ทางอ้อมคือท าให้เกิดใช้จ่ายเร่ืองของค่าไฟฟ้าสูงข้ึนเพราะ
นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการใชเ้คร่ืองปรับอากาศท่ีมากข้ึนเป็นตน้ หรือเป็นปัจจยัท าให้เกิดปะการัง
ฟอกขาว ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล ซ่ึงอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัของภูเก็ต ยงัมีแนวโนน้ท่ีจะ
สูงข้ึนเพราะพื้นท่ีจงัหวดัภูเก็ตเป็นเกาะติดทะเลดงันั้นจึงเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมให้มีอุณหภูมิความร้อน
ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีชอบท ากิจกรรมกลางแจง้ เช่น อาบแดด ว่ายน ้ า กีฬาทางน ้ าต่าง
จะตอ้งดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจะท าให้เกิดปัญหาโรคมะเร็ง
ผิวหนัง โรคฮีทสโตรก หรือโรคลมแดด โรคเหล่าน้ีอาจท าให้เสียชีวิตได้ ซ่ึงผลจากการเก็บ
แบบสอบถามกบันักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเก่ียวกบัเก่ียวกบัอุณหภูมิความร้อนท่ี
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สูงข้ึนไดผ้ลดงัน้ี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัภูเก็ต ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 
อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
เก่ียวกบัอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน พบวา่ อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนมากในปัจจุบนัส่งต่อการปรับ
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบางประเทศท่ีไม่คุน้เคยกบัอากาศท่ีร้อนมาก อาจท าให้เกิดอาการเป็น
ลมแดดหรือเจ็บป่วยได้มากกว่าเดิม คุณกิตติพงษ์ ครุธทรง, Sea Tour สาขาภูเก็ต (2557) 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามส าคญักบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีถ่ายรูปสวย มีววิสวย อาหารอร่อย กิจกรรม
การท่องเท่ียวไม่อนัตรายและไม่ร้อน และท่ีพกัท่ีสบาย ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในปัจจุบนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยเพราะ
อากาศท่ีร้อนผิดปกติท าให้นกัท่องเท่ียวชาวเลือกกิจกรรมในร่มมากกวา่กลางแจง้ดว้ยนิสัยของคน
ไทยท่ีไม่ชอบแสงแดด คุณชยัยุทธ โสพรรณรัตน์, บริษทัไอภูเก็ตจ ากดั (2557) สภาพภูมิอากาศท่ี
ร้อนข้ึนของจงัหวดัภูเก็ตส่งผลต่ออตัราการใชไ้ฟฟ้า โดยเฉพาะเคร่ืองปรับท่ีมากข้ึนจึงท าให้มีอตัรา
ค่าไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนกวา่ปกติมาก” คุณ Budsaba Thongrot, Indigo Pearl Hotel (2557) และผลกระทบ
ก าลงัเกิดข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นปัญหาใหญ่กบัธุรกิจท่ีพกัคืออุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนจึงท า
ให้เกิดการใชไ้ฟฟ้าท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองของความตอ้งการเคร่ืองปรับอากาศท่ีมากข้ึนเพื่อลด
อุณหภูมิความร้อนท่ีสูง ซ่ึงภูเก็ตมีแนวโนม้ท่ีอุณหภูมิความร้อนจะสูงในอนาคต คุณพนิดา อุตรพาท 
โรงแรมป่าตองลอดจ ์(2557) 
 
 4.3.2  องค์ประกอบ 
 องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัภูเก็ตประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบท่ี
ท าหนา้ท่ีเป็นแกนหลกัในการด าเนินการ เพื่อใหมี้ระบบการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลภูเก็ต ไดแ้ก่ 

4.3.2.1  นักท่องเท่ียว เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการท่องเท่ียวท่ีจะท าให้
กระบวนการการท่องเท่ียวเกิดข้ึน ซ่ึงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวส่งผลให้นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะ
และความต้องการเฉพาะ ท่ีต้องการการเรียนรู้ การรับประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้สถานท่ี
ท่องเท่ียว รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ และนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันไปใน
สถานการณ์หรือช่วงเวลา ท่ีแตกต่างกันและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจ หรือรูปแบบ
ทางการท่องเท่ียวนั้นแตกต่างกันออกไป จากการศึกษา พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในปัจจุบนักบัการเลือกแหล่งท่องเท่ียว รูปกิจกรรมการท่องเท่ียว และการเดินทางมา
ท่องเท่ียว มีดงัน้ี 
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1)  พฤติกรรมนักท่องเท่ียวกับการเลือกแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวจะ
พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวมีดงัน้ี เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม รองลงมา ได้แก่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภัย ในส่วน
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว มีดงัน้ี เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม รองลงมาไดแ้ก่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่ จะเห็น
ไดว้า่พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการเลือกแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ
มีความแตกต่างกนั แต่พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวจะตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม
เป็นอนัดบัแรก อยา่งไรก็ตามพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวจะมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกการ
ท่องเท่ียว คือ สภาพภูมิอากาศและสภาพแหล่งท่องเท่ียว และถา้เกิดสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง
ก่อนเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยคือ เปล่ียนวนัเดินทาง ซ่ึงต่าง
กบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติคือ ยกเลิกการเดินทาง 

2)  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวกบัการเลือกรูปกิจกรรมการท่องเท่ียว พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภูเก็ต คือ ความคุม้ค่าของราคารูปแบบกิจกรรม รองลงมา ได้แก่ ความแปลกใหม่น่าสนใจของ
รูปแบบกิจกรรม ในส่วนของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ คือ ความคุม้ค่าของราคารูปแบบกิจกรรม 
รองลงมาได้แก่ ความแปลกใหม่น่าสนใจของรูปแบบกิจกรรม จะเห็นได้ว่ามีปัจจยัในการเลือก
รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีความคุม้ค่าของราคารูปแบบกิจกรรม ทั้งชาวไทยและชาต่างชาติ ซ่ึง
รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีคุม้คา้ของราคา 

3)  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวกบัการเดินทางมาท่องเท่ียว การเดินมาท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่พาหนะท่ีใชเ้ดินทางมายงัจงัหวดัภูเก็ต คือ รถยนตส่์วนตวั รองลงมา
ไดแ้ก่ รถสาธารณะในส่วนของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่พาหนะท่ีใชเ้ดินทางมายงัจงัหวดั
ภูเก็ต คือ เคร่ืองบินรองลงมา ไดแ้ก่ รถยนตส่์วนตวั จะเห็นไดเ้ห็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยจะเลือกการ
เดินทางโดยรถยนตส่์วนตวัในการเดินทางมาท่องเท่ียวภูเก็ตมากท่ีสุด ซ่ึงฤดูกาลท่ีนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยนิยมในการเดินทาง คือ ทุกฤดู แต่ในส่วนของนักท่องเท่ียวชาวต่างจะเลือกการเดินทางโดย
เคร่ืองบินในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตมากท่ีสุด ช่วงฤดูท่ีนิยมในการเดินคือฤดูร้อน 

4.3.2.2  ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการ
ด าเนินการส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียว/รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว/การบริการเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล
ให้กบันักท่องเท่ียว ทั้งทางด้านการพฒันาความรู้เก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและพฒันาทกัษะในการจดัการรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียวรวมถึง
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พฒันามาตรการร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเขม้แข็ง ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว
จะตอ้งช่วยประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเพื่อรองรับผลกระทบ เป็นตน้ ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลของภูเก็ต พบวา่ รูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวบริษทัในปัจจุบนัยงัคงเป็นรูปแบบเดิมทางพฒันาส าหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีต้องการ 
เพราะเร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเป็นเร่ืองใหม่กับ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของภูเก็ตจึงยงัไม่มีรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อรองรับ
ผลกระทบการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเขา้ถึงขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศไม่ทราบวา่หน่วยงานไหนรับผิดชอบ คุณวรนุช เพช็รกุล, Phuket S.P. Travel (2557) ทาง
บริษทัจะรับผลกระทบเร่ืองอากาศร้อนท่ีมากข้ึนโดยท่ีรับนกัท่องเท่ียวท่ีท่าเรือหรือสนามบิน เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้กบันกัท่องเท่ียวโดยเปิดเคร่ืองปรับอากาศในรถบสัก่อนประมาณ 30 นาที 
เพราะอากาศท่ีร้อนมากจะท าให้อารมณ์นกัท่องเท่ียวหงุดหงิดได ้ถึงจะรู้วา่การติดเคร่ืองรถบสัก่อน
และเปิดเคร่ืองปรับอากาศจะสร้างก๊าซคาร์บอน ซ่ึงเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนก็ตาม แต่ในเร่ือง
ของรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
อย่างจริงจงันั้นไม่มี คุณกิตติพงษ์ ครุธทรง, Sea Tour สาขาภูเก็ต (2557) อยากมีแนวทางหรือ
นโยบายจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้กบัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เพราะปัจจุบนั
จงัหวดัภูเก็ตในส่วนของผูป้ระกอบการไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เพื่อลดหรือป้องกนั ซ่ึงตอนน้ีทางร้านแกไ้ขดว้ยตนเอง คุณไอศูรย ์ดวงแข, ร้านอาหารภูเก็ตกนัเอง 
(2557) โปรแกรมการท่องเท่ียวของภูเก็ตส่วนใจจะส่งเสริมการขายอย่างเด่ียวเพื่อตอบสนอง
นกัท่องเท่ียวเพียงและสร้างรายไดใ้หก้บับริษทั ซ่ึงปัญหาเร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศก็ส่งผลต่อโปรแกรมการท่องเท่ียวพอสมควร แต่ยงัไม่มีรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อ
รองรับผลกระทบอยา่งจริงจงั แต่จะอาศยัการแกปั้ญหาหนา้งาน ถึงอยา่งไรก็อยากจะให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งหรือภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดว้ยกนัเอง สร้างเครือข่ายส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณอโนชา สุจิตราภรณ์, World Travel Service สาขาภูเก็ต (2557) ทาง
โรงแรมของเรามีนโยบายลดโลกร้อนหรือโรงแรมสีเขียว คือการให้นกัท่องเท่ียวหรือผูใ้ช้บริการ
เลือกระหว่างการเปล่ียนผา้เช็ดตวัวนัต่อวนั หรือสอง/สามคร้ัง เพราะเพื่อลดการใช้พลงัสินเปล้ือง
การซกัผา้ เป็นตน้ แต่ก็เป็นนโยบายทางโรงแรมซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาไดเ้ล็กน้อย ถึงอยา่งไรก็ตาม
อยากให้มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการให้ขอ้มูลผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
จงัหวดัภูเก็ตกบัภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ปัจจุบนัขอ้มูลมีนอ้ย คุณจิตติมา ชูสมบติั, Mission 
Hills Golf Resort & Spa (2557) รูปแบกิจกรรมการท่องเท่ียวของภูเก็ตเพื่อรองรับผลกระทบยงัไม่มี 
แต่ถา้เกิดปัญหาก็แกปั้ญหาหนา้งาน บางคร้ังแกปั้ญหาไม่ไดเ้พราะปัญหาเร่ืองการเปล่ียนแปลงของ
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สภาพภูมิอากาศเป็นเร่ืองเหนือการควบคุม ถ้ามีแนวทางเพื่อรองรับผลกระทบก็เป็นเร่ืองท่ีดี อนั
เน่ืองมาจากตอนน ้ าท่วม ตอนปี 2553 ปัญหาน ้ าท่วมภูเก็ต ฝนตกแค่ประมาณ 3 ชัว่โมง น ้ าก็ท่วม
สร้างความเสียหายใหก้บัประชาชนมากกวา่ 2,000 ราย รวมไปถึงภาคการท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบ
มาก จึงท าใหค้นภูเก็ตหรือผูป้ระกอบการไดต้ระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณจิณห์
นิภาดา ช่ืนสกุลฐิติโชติ, Kuoni Nordic Thailand (2557) และ อยากให้มีหน่วยงานป้องกนั/บรรเทา/
แนวทางป้องกันผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะปัจจุบันภูเก็ตยงัไม่มี
หน่วยงานเพื่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหรือนกัท่องเท่ียว คุณคุณศลิษา สะหะรัฐ, บริษทัริชช่ี 
ไอส์แลนด์ภูเก็ตจ ากดั (2557) จะเห็นไดว้่า ปัจจุบนัผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัภูเก็ตยงัไม่ค่อยตระหนักถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ แต่ยงัไม่มีแนวทางหรือมาตรการรองรับอย่างชัดเจน หรือหน่วยงานท่ีให้ข้อมูลอย่าง
ชดัเจน 
  4.3.2.3  หน่วยงานภาครัฐส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในระดบัประเทศและระดบัจงัหวดัมี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการก าหนดนโยบาย/มาตรการ/องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยอยา่งยิ่งกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา/กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง/กรมอุตุนิยมวิทยา/สถาบันการศึกษา รวมทั้งการมีการปฏิบติัระดับจงัหวดัท่ี
สนับสนุนและเสริมการพฒันารูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวหรือแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากกการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อให้เป็น
จงัหวดัตน้แบบหรือการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก 
 
 4.3.2  ด าเนินการ 
 การด าเนินการของแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่2 ส่วนดงัน้ี 

4.3.2.1  ส่วนของผู ้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในส่วนของ
ผูป้ระกอบการมีการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1)  สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตเพื่อแบ่งป้ัน
ข้อมูลเร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการแบ่งปันการแก้ปัญหา
ส าหรับผูป้ระกอบการดว้ยกนัเอง เพราะปัจจุบนัยงัไม่มีเครือข่ายของผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว
ภูเก็ตท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประเด็นน้ี โดยการสร้างเครือข่ายเป็นเร่ืองท่ีดีเพราะการแบ่งปันขอ้มูล
ความรู้หรือวิธีการป้องกันผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวด้วยกันก็จะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์มากหมายหลายดา้น ในกรณีเกิดฝนตกน ้าท่วมบริเวณแหล่งท่องเท่ียวท่ีบริษทัทวัร์หน่ึง
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ไดรั้บผลกระทบอยู่แต่บริษทัหน่ึงก าลงัจะพานกัท่องเท่ียวมาเม่ือมีเครือข่ายจะจะประชาสัมพนัธ์
หลีกเล่ียงเส้นทางนั้น และช่วยเหลือบริษทัท่ีได้รับผลกระทบอยู่เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเท่ียวและภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต และการสร้างเครือข่ายระดับ
ผูป้ระกอบการดว้ยกนัก็จะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญักบัผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวดว้ยกนัในจงัหวดั
ภูเก็ตและยงัสามารถขยายเครือข่ายรวมกบัผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลในระดบัจงัหวดั
ฝ่ังอนัดามนัดว้ยกนัหรือรวมทั้งอ่าวไทยไดอี้กดว้ย เพื่อช่วยกนัแชร์ขอ้มูลกลยุทธ์ มาตรการ แนวทาง
ใหม่เพื่อรองรับปัญหาจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีก าลงัเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัและในอนาคต ถา้มีฐานขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวดว้ยกนัเองก็จะพฒันาการ
ท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลของไทยใหสู่้การท่องเท่ียวระดบัโลกได ้ 

2)  การท่องเท่ียวภูเก็ตสีเขียว Green Tourism Island  การสร้างกลยุทธ์สีเขียว
นั้นเพื่อลดปัญหาตน้เหตุของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นคือสภาวะโลกร้อน ซ่ึงได้
น าเอากลยุทธ์ของการท่องเท่ียวแหล่งประเทศมาปรับให้เป็นส่วนหน่ึงในการลดปัญหาไดไ้ม่มากก็
น้อย ผูป้ระกอบการท่ีให้บริการทางการท่องเท่ียวทุกแขนงมีการพฒันาหรือปรับปรุงระบบการ
บริหารจดัการธุรกิจและการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ชนิดต่างๆ โดย มีนโยบาย ปณิธาน และแผนงานท่ีให้ความส าคญัต่อความย ัง่ยืนในระยะยาว ทั้งใน
เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ รวมทั้งการหลีกเล่ียง/ลดละ/ทดแทน การปฏิบติัท่ี
เป็นเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย/อนุสัญญา/ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ และกฎระเบียบในประเทศ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ บุคลากรหรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง
ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงวธีิปฏิบติัท่ีหลีกเล่ียง/ลดละ/ทดแทน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ กลยุทธ์
เบ้ืองตน้หากผูป้ระกอบการไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดในธุรกิจการท่องเท่ียว หากน าส่ิงเหล่าน้ีไป
ปฏิบติัก็สามารถสร้างความประทบัใจแก่นักท่องเท่ียวได ้เพื่อลดปัญหาโลกร้อนท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อยกระดับให้การท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวสีเขียว/เส้นทางการท่องเท่ียวสีเขียว/รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวสีเขียว/การบริการสี
เขียว 

4.3.2.2  ส่วนของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เป็นหน่วยงานท่ีส าคญัมากใน
การผลักดันให้การท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตมีแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงนโยบายของภาครัฐหรือการแกปั้ญหาจากภาครัฐเป็นเหมือง
แรงสนบัสนุน ซ่ึงมีดงัน้ี 



 
142 

 

1)  จดัตั้งศูนยข์อ้มูล-ข่าวสารการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส าหรับนกัท่องเท่ียว/
ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นศูนย์กลางของข้อมูลท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศของจงัหวดัภูเก็ตท่ีนกัท่องเท่ียวหรือผูป้ระกอบการสามารเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งง่ายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหรือป้องกนั เช่น การมีเวบ็ไซตก์ารเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิของจงัหวดัภูเก็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยจะบอกถึงผลกระทบต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ เป็นตน้ หรือ
จะท าเป็นApplications ในโทรศพัท์มือถือ ส าหรับการเข้าถึงของนักท่องเท่ียว/ผูป้ระกอบการ/
นักเรียนศึกษา/ประชาชนทัว่ไปในการเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง
ประเด็นน้ีอยา่งจริงจงั  

2)  จดัตั้งศูนยก์ารเตือนภยั/การใหค้วามช่วยเหลือ หน่วยงานภาครัฐจะมีศูนยต่ื์น
ภยัและให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพูมิอากาศ เพื่อ
แจง้เตือนและให้ความเหลือให้นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว ประชาชนทัว่ไปไปยงัท่ี
ปลอดภยัหรือหลีกเลียงภยัต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน โดยท่ีศูนย์การเตือนภยั/การให้ความช่วยเหลือจะ
ประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเช่ือมั่นเร่ืองความ
ปลอดภยัใหก้บันกัท่องเท่ียว 

3)  จัดตั้ งหน่วยป้องกัน/บรรเทาผลกระทบ หน่วยงานน้ีจัดตั้ ง ข้ึนเพื่อ
ประสานงานกับศูนย์เตือนภัยเพื่อหาวิธีป้องกันต่างๆและหาวิธีบรรเทากับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงภาครัฐมีส่วนอย่างมากในการสนบัสนุนทุนวิจยัหรืองบประ
ประมาณต่างๆเพื่อป้องกันภยัและบรรเทาผลกระทบ เพื่อให้จังหวดัภูเก็ตเป็น World Class 
Destination เช่น ผลกระทบการกดัเซาะชายฝ่ัง ตอ้งมีการป้องกนัและแกไ้ขกนัในระดบัชุมชน ระดบั
จงัหวดัและระดบัประเทศ เช่นวิธีป้องกนัและแกไ้ขทางธรรมชาติ โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษป่์าชายเลน 
ป่าชายหาด แหล่งหญา้ทะเล และแนวปะการัง เพื่อลดความรุ่นแรงของคล่ืนท่ีกระทบชายฝ่ังถือเป็น
วิธีป้องกันการกดัเซาะโดยเลียนแบบธรรมชาติ แต่ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการสร้างความมัน่คง
แข็งแรงให้กบัชายฝ่ัง และวิธีการทางวิศวกรรมโดยใช้โครงสร้างวิศวกรรมดกัตะกอนทรายและ
สลายพลงังานคล่ืน หรือสร้างหาดทรายเพิ่มเติม เพื่อป้องกนัและรักษาสภาพชายฝ่ัง โดยหลกัการ
ทางวิชาการ มีการศึกษาคลอบคุมทุกดา้นซ่ึงตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐเร่ืองงบประมาณ 
การรับมือปัญหาน ้ าท่วมเมืองภูเก็ตในสถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือการวาง
ระบบการเตือนภยัล่วงหน้าและเตรียมความสามารถในการบริหารจดัการในภาวะ ฉุกเฉิน,การ
ปรับปรุงขอ้มูลเร่ืองภยัน ้ าท่วมและความเปราะบาง รวมถึงการเตรียมตวัแบ่งปันผลการประเมิน
ความเส่ียง,ลงทุนสร้างและดูแลปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการระบายน ้ าท่ีช่วยลดความเส่ียง 
เช่น ระบบท่อระบายน ้ าลงทุนสร้างและดูแลปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการระบายน ้ าท่ีช่วยลด
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ความเส่ียง เช่น ระบบท่อระบายน ้ า, ประเมินความปลอดภยัของสถานศึกษาสถานบริการทาง
สาธารณสุข และปรับปรุงหาก จ าเป็น, ปกป้องระบบนิเวศ และปราการธรรมชาติเพื่อบรรเทาภยั
และรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เตรียมการเร่ืองการจดัโครงสร้างและการประสานงาน
เพื่อให้ทุกฝ่ายเขา้ใจบทบาทและความรับผิดชอบ ซ่ึงจะตอ้งมีหน่วยงานภาครัฐสนบัสนุน และการ
ด าเนินการการจดัการพื้นท่ีแนวปะการังท่ีไดรั้บผลกระทบจากการฟอกขาว ควรส่งเสริมการฟ้ืนตวั
ตามธรรมชาติของปะการัง ดว้ยวิธีการต่างๆ ดงัน้ี การงดกิจกรรมใดๆ ท่ีรบกวนปะการัง,เพิ่มความ
ระมดัระวงัในการใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง โดยเฉพาะระยะแรกๆ หลงัการเกิดฟอกขาว,ใน
พื้นท่ีท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวควรลดหรืองดกิจกรรมท่องเท่ียวทางทะเล เพื่อช่วยลดมลพิษท่ีจะถูก
ปล่อยลงสู่ทะเล และให้เวลาปะการังในการฟ้ืนตวักลบัคืนสู่สภาพเดิม, ในระยะยาวท่ีส่ิงแวดลอ้ม
เปล่ียนแปลงไปจนไม่เอ้ืออ านวยต่อการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติของปะการังการเขา้ฟ้ืนฟูโดยมนุษย์
อาจกระท าได้โดยใช้วิธีการท่ีแตกต่างกันไป ข้ึนกับความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ และควร
ด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั,ควรเฝ้าระวงัรักษาแนวปะการังท่ีสามารถตา้นทาน หรือทนทาน ต่อ
การเกิดปะการังฟอกขาวให้เป็นแหล่งกระจายตวัอ่อนของปะการังตามธรรมชาติ, มาตรการระยะ
ยาวท่ีตอ้งท า คือ การรณรงคใ์หป้ระชาชนและนกัท่องเท่ียวตระหนกัถึงภาวะคุกคามต่อแนวปะการัง 
อนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อน 

4)  นโยบาย/มาตรการ/ส่งเสริม ภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งของระดบัจงัหวดัรวม
ไปถึงระดบัประเทศตอ้งนโยบายหรือมาตราส่งเสริมให้กบัหน่วยงาน องค์กร ผูป้ระกอบการ อ่ืนท่ี
จดัท าโครงการเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และในส่วนของ
สถานศึกษาภาครัฐควรมีการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อย่างจริงจงัเพื่อสร้างทุนมนุษย์ท่ีมีความสามารถ
วางแผนนโยบายเพื่อลดปัญหาผลกระทบ หรือการจดัการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ดงันั้นการเสริมสร้างแนวการเตรียมความพร้อมเพื่อรองของแหล่งท่องเท่ียว รูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียวหรือจงัหวดัภูเก็ตกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองภูเก็ตจะตอ้ง
อาศยัภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดว้ยกนัเองและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปสร้าง
มาตรการ แผน่แม่บท กลยทุธ์ นโยบายกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง หรือโครงการใดโครงการหน่ึง เพื่อ
สร้างการตระหนกัและร่วมกนับูรณาการกระบวนการปรับตวัเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ เพื่อการ
วางแผนด าเนินการ และสามารถปฏิบติัในทิศทางเดียวกนัได ้การท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดั
ภูเก็ตจึงจะสามารถเสริมสร้างการรับมือกบัผลกระทบ และสามารถยกระดบัขีดความสามารถในการ
ปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได ้เพื่อในอนาคตอนัใกลก้ารท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต
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และจงัหวดัภูเก็ตจะสามารถการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขยายครอบคลุมใน
หลากหลายมิติอยา่งกวา้งขวางมากข้ึนทั้งใน ดา้นการปรับตวัรองรับผลกระทบ (ทั้งผลกระทบดา้น
กายภาพและดา้นกฎระเบียบ) ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ ดา้นการคา้และส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการวิจยั
และพฒันา ฯลฯ จึงจ าเป็นตอ้งเร่ิมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
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บทที ่5 

 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเ ร่ือง แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล กรณีศึกษาจงัหวดั
ภูเก็ต การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค ์

1)  เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวต่อการมาเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตและแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต 

2)  เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 

3)  เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 

4)  เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 

ทั้งน้ี การด าเนินการวิจยัจะใชก้ระบวนการวิธีวิจยัแบบผสม (Mixed Method Research) คือ
ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire)และระเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลคือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงการ (Semi Structured Interview) และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) เพื่อหาค าตอบตามวตัถุประสงคด์งัท่ีกล่าวขา้งตนั  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวพื้นท่ีการศึกษาใน 3 อ าเภอ คืออ าเภอเมืองภูเก็ต 
อ าเภอกระทู ้และอ าเภอถลาง และกลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
บริการของจงัหวดัภูเก็ต และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงไดผ้า่นการ
ทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือถือแลว้ ซ่ึงผลการทดลองความเช่ือมัน่จากนกัท่องเท่ียวชาวไทย
กลุ่มทดลองจ านวน 30 คนและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ผูว้ิจยัได้
ก าหนดค่าความเช่ือมัน่มากกว่า 0.85 ดังนั้ นผลจากการทดสอบค่าความเช่ือมั่นส าหรับผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผลการทดสอบ 0.92 และชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียว 0.89  
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โดยผู ้วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทท่ี 4 รวมทั้ งแสดง
ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใชใ้นงานวจิยัคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ี  
 

5.1  สรุปผลจากการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล กรณีศึกษาจงัหวดั
ภูเก็ต สามารถสรุปผลการวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 
 5.1.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเที่ยว 
  นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศหญิง มีอาย ุ21-30 ปี 
จบการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มี
สถานภาพโสด ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต มากกว่า 5 คร้ัง และนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษา
สูงสุดปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายไดต่้อน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1,500 ดอลลาร์ มีสถานภาพโสด 
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 1 คร้ัง 
 
 5.1.2  ผลการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวดัภูเกต็และวตัถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเล
จังหวดัภูเกต็ 
  พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางมาท่ี
จงัหวดัภูเก็ต เพื่อท่องเท่ียวพกัผ่อน และ เพื่อการศึกษา ซ่ึงคล้ายกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติเพื่อท่องเท่ียวพกัผอ่นและเพื่อประชุมสัมมนาดูงาน พฤติกรรมการเลือกพาหนะการเดินทาง
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ส่วนใหญ่พาหนะท่ีใช้เดินทางมายงัจงัหวดัภูเก็ตโดยรถยนต์
ส่วนตวั บุคคลท่ีเดินทางมาด้วยจะเป็น เพื่อน แต่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่พาหนะท่ีใช้
เดินทางมายงัจงัหวดัภูเก็ตโดยเคร่ืองบิน บุคคลท่ีเดินทางมาด้วยจะเป็นครอบครัว การรับรู้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตส่วนใหญ่ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติคลา้ยกนัคือ
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงการเลือกใช้บริการท่ีพกัของนักท่องเท่ียวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่เลือก
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โรงแรมและรีสอร์ท โดยส่วนพกัคา้งคืนในสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต มากกว่า 5 คืน แต่
นกัท่องเท่ียวชาวไทยเลือกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวคือกิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้ าทะเล กิจกรรม
ด าน ้ าต้ืนรองลงมาโดยมีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 
คือ ความคุม้ค่าของราคารูปแบบกิจกรรมและปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภูเก็ตจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม ซ่ึงคลา้ยกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ใน
เร่ืองของปัจจยัฤดูกาลท่ีตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยจะ
เดินทางทุกฤดู แต่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจะเลือกเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตส่วนใหญ่จะเลือก
ฤดูร้อนและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยคือ สภาพ
ภูมิอากาศ  แต่นกัท่องเท่ียวต่างชาติส่วนใหญ่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกการท่องเท่ียวคือ 
สภาพแหล่งท่องเท่ียว ถา้เกิดกรณีเกิดสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงก่อนวนัเดินนกัท่องเท่ียวชาวไทย
จะเปล่ียนการเดินทาง ในส่วนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ คือ ยกเลิกการเดินทาง ตามล าดบั 
  การศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวต่อการมาเท่ียวจังหวดัภูเก็ตและแหล่งท่องเท่ียวของจังหวดัภูเก็ต จากการศึกษา 
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติในปัจจุบนักบัการเลือกแหล่งท่องเท่ียว รูปกิจกรรม
การท่องเท่ียว และการเดินทางมาท่องเท่ียว มีดงัน้ี 
  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวดัภูเก็ต ด้านฝนตกผิดฤดูกาลอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวจากมากไปหานอ้ย มีดงัน้ี ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวดา
น ้าดูปะการัง การเดินทางท่องเท่ียว ความปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล น ้ าท่วมส่งผลต่อ
การเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว การตดัสินใจเลือกใช้บริการการท่องเท่ียว ความเช่ือมัน่ของ
นกัท่องเท่ียวในเดินทาง การตดัสินใจยกเลิกกิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ และท ากิจกรรมกีฬาทาง
ทางน ้าและอาบแดด ซ่ึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้นฝนตกผิดฤดูกาลอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวจากมากไปหานอ้ย มีดงัน้ี ส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว ท า
ให้เกิดน ้ าท่วมส่งผลต่อการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวส่งผลต่อการตดัสินใจยกเลิกกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวต่างๆ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียว ส่งผลในเร่ืองความปลอดภยัของ
แหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล ส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวในเดินทาง
ท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล ส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวด าน ้ าดูปะการังของจงัหวดัภูเก็ต แต่ฝนตกผิดฤดูกาล
ในปัจจุบนัส่งผลต่อการท ากิจกรรมกีฬาทางทางน ้าและอาบแดดของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
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 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัภูเก็ต ดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวจากมากไปหานอ้ย มีดงัน้ี ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัท่ีมี
เคร่ืองปรับอากาศ ส่งผลต่อการเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีให้ความเยน็มากข้ึนในห้องพกั ส่งผลต่อการ
เดินทางท่องเท่ียว ส่งผลให้มีความเส่ียงเร่ืองของปัญหาสุขภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ร้านอาหารท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ ส่งผลต่อการทากิจกรรมกีฬาทางทางน ้ า ส่งผลต่อการท ากิจกรรม
การอาบแดด และส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ ในส่วน
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวจากมากไปหาน้อย มีดังน้ี ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพักท่ีมี
เคร่ืองปรับอากาศและส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว แต่ผลกระทบดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติอยู่ในระดบัปานกลาง มีดงัน้ีส่งผลให้มีความเส่ียงเร่ืองของปัญหา
สุขภาพ ส่งผลต่อการท ากิจกรรมการอาบแดด และส่งผลต่อการท ากิจกรรมกีฬาทางทางน ้ า อยา่งไร
ก็ตามผลกระทบด้านอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติดา้นอุณหภูมิความ
ร้อนท่ีสูงข้ึนอยู่ในระดบัน้อย มีดงัน้ี ส่งผลต่อการเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีให้ความเยน็มากข้ึนใน
ห้องพกั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ และส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 
  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวดัภูเก็ต ด้านปะการังฟอกขาวอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวจากมากไปหานอ้ย มีดงัน้ี ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลแหล่ง
อาศยัของสัตวท์ะเล ส่งผลต่อกระทบต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกกิจกรรมการด าน ้ าดูปะการัง 
ส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวด าน ้ าดูปะการังของจงัหวดัภูเก็ต ส่งผลต่อกระทบต่อส่งผล
ต่อความเช่ือมัน่ของนักท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล และการท ากิจกรรมด าน ้ าดู
ปะการัง และส่งผลกระทบต่อแหล่งด าน ้ าดูปะการัง ซ่ึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้นปะการังฟอกขาว
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวจากมากไปหานอ้ย มีดงัน้ี 
ส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล และการ
ท ากิจกรรมด าน ้ าดูปะการัง ส่งผลต่อกระทบต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกกิจกรรมการด าน ้ าดู
ปะการัง ส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวด าน ้ าดูปะการังของจงัหวดัภูเก็ต ส่งผลกระทบต่อ
แหล่งด าน ้าดูปะการัง และส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล แหล่งอาศยัของสัตวท์ะเล  



 
149 

 

  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัภูเก็ต ดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวจากมากไปหานอ้ย มีดงัน้ี ส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ
บางพื้นท่ีในจงัหวดั ส่งผลต่อสถานท่ีท ากิจกรรมการท่องเท่ียว ส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความ
เช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล และส่งผลต่อการติดสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ในส่วนผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลอยู่ในระดบั
มาก โดยเรียงล าดบัผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวจากมากไปหานอ้ย มีดงัน้ี ส่งผลต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติบางพื้นท่ีในจงัหวดัภูเก็ต ส่งผลต่อสถานท่ีทากิจกรรมการท่องเท่ียว ส่งผลต่อ
กระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล และส่งผลต่อการ
ติดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ตามล าดบั 
 
 5.1.3  การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ แตกต่างกนั 

  สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ดา้นรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัน้ีดงัน้ี 

  1)  ผลกระทบดา้นฝนตกผิดฤดูกาลส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว  
  ยอมรับสมมติฐาน (แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ กิจกรรมด า
น ้าลึก กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ กิจกรรมบานานาโบท และกิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด 
  ไม่ยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกันมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ 
กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล กิจกรรมด าน ้าต้ืน และกิจกรรมตกปลา 
  2)  ผลกระทบด้านอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียว  
  ยอมรับสมมติฐาน (แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ กิจกรรม
อาบแดด/เล่นน ้าทะเล กิจกรรมด าน ้าต้ืน กิจกรรมด าน ้ าลึก กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ กิจกรรมบานานา
โบท และกิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด  
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  ไม่ยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกันมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ 
กิจกรรมกิจกรรมตกปลา 
  3)  ผลกระทบดา้นปะการังฟอกขาวส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว  
  ยอมรับสมมติฐาน (แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ กิจกรรมด า
น ้าต้ืน กิจกรรมด าน ้าลึก กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ 
  ไม่ยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกันมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ 
กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้ าทะเล และกิจกรรมบานานาโบท กิจกรรมกิจกรรมตกปลา และกิจกรรม
วอลเล่ยบ์อลชายหาด 
  4)  ผลกระทบด้านการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียว  
  ยอมรับสมมติฐาน (แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ กิจกรรม
เล่นสกี เรือใบ กิจกรรมกิจกรรมตกปลา และกิจกรรมวอลเล่ยบ์อลชายหาด 
  ไม่ยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกันมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ 
กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล กิจกรรมด าน ้าต้ืน กิจกรรมด าน ้าลึก และกิจกรรมบานานาโบท 
  สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต
แตกต่างกนั 
  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัน้ีดงัน้ี 
  1)  ผลกระทบดา้นฝนตกผดิฤดูกาลส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
  ยอมรับสมมติฐาน (แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม 
  ไม่ยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลก
ใหม่ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูดใจ 
  2)  ผลกระทบด้านอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียว 

  ยอมรับสมมติฐาน (แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูดใจ 
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  ไม่ยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ
แปลกใหม่  
  3)  ผลกระทบดา้นปะการังฟอกขาวส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
  ยอมรับสมมติฐาน (แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย 
ดึงดูดใจ 
  ไม่ยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่  
  4)  ผลกระทบด้านการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียว 
  ไม่ยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั 
ใจเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูด  
  สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3  ผลกระทบการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ดา้นฤดูกาลในการเลือกแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตแตกต่าง
กนั 
  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัน้ีดงัน้ี 
  1)  ผลกระทบดา้นฝนตกผิดฤดูกาลส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกฤดูกาลในการเลือก
แหล่งท่องเท่ียว 
  ยอมรับสมมติฐาน (แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ ทุกฤดู 
  ไม่ยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ ฤดู
ร้อนและฤดูฝน 
  2)  ผลกระทบดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกฤดูกาลใน
การเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
  ไม่ยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ ฤดู
ร้อน ฤดูฝน และทุกฤดู 
  3)  ผลกระทบดา้นปะการังฟอกขาวส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกฤดูกาลในการเลือก
แหล่งท่องเท่ียว 
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  ไม่ยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ ฤดู
ร้อน ฤดูฝน และทุกฤดู 
  3)  ผลกระทบดา้นปะการังฟอกขาวส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกฤดูกาลในการเลือก
แหล่งท่องเท่ียว 
  ไม่ยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ ฤดู
ร้อน ฤดูฝน และทุกฤดู 
  4)  ผลกระทบดา้นการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อพฤติกรรมเลือกฤดูกาลในการ
เลือกแหล่งท่องเท่ียว 
  ยอมรับสมมติฐาน (แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ ทุกฤดู 
  ไม่ยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05) คือ ฤดู
ร้อน และฤดูฝน 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2  นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนั 

  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงไดด้งัน้ี นักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศดา้นฝนตก
ผิดฤดูกาล ดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน และดา้นปะการังฟอกขาว แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 ท่ียอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
สถานภาพ จ านวนคร้ังของการเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต) ของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียว (ปัจจยัในการตดัสินใจการเลือกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต 
พฤติกรรมด้านฤดูกาลในการเดินทางท่องเท่ียว ปัจจยัในการตดัสินใจการเลือกแหล่งท่องเท่ียว
จงัหวดัภูเก็ต) แตกต่างกนั 
  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาย ุ
การศึกษา ของนักท่องเท่ียวแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นยอมรับ
สมมติฐาน ส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายไดต่้อเดือน สถานภาพ จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีไม่แตกแตกต่าง
กนั ดงันั้นยอมรับสมมติฐาน 
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 5.1.4  ผลการวิเคราะห์เนื้อหา ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิดซ่ึงเป็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาด้านการท่องเทีย่วของจังหวดัภูเกต็ 
  ผลการวิเคราะห์เน้ือหา ได้จากแบบสอบถามปลายเปิดซ่ึงเป็นข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต ไดแ้ก่ 
  1)  ดา้นการคมนาคมขนส่ง ควรมีการจดัการเร่ืองการจราจรในเขตเมืองภูเก็ตอยา่ง
เร่งด่วน  คนท่ีใชร้ถใชถ้นนไม่มีวินยัจราจร ควรพฒันาเร่ืองเส้นทางการเดินรถ ควรมีรถประจ าทาง
ไปตามสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัต่าง ๆ  
  2)  ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการ ควรรักษาความสะอาดของสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ควรดูแล และมีการรณรงค์เร่ืองการทิ้งขยะในแหล่งท่องเท่ียว บางสถานท่ี
ท่องเท่ียวมีขยะ และไม่สะอาด อยากให้มีการตรวจสอบ ควรควบคุมราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมของ
แหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภยัแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว  
 
 5.1.5  ผลการวิเคราะห์ผลวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. ระดับการรับรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรม
การท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลจังหวดัภูเกต็ 
  1)  ธุรกิจน า เท่ียวจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการหรือตัวแทนของ
ผูป้ระกอบการสามารถสรุปไดว้า่ ไดรั้บผลกระทบเร่ืองของการเปล่ียนเส้นทางหรือแหล่งท่องเท่ียว 
ในกรณีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่นฝนตกน ้ าท่วม ฝนตกหนกัเกิดมรสุม แหล่ง
ด าน ้าดูปะการังปิดฟ้ืนฟูจากปะการังฟอกขาว เพราะนกัท่องเท่ียวบางคน บางชาติ มีปัจจยัท่ีตดัสินใจ
ในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั เช่น นกัท่องเท่ียวท่ีมีการวิตกกงัวลเร่ืองความปลอดภยัเป็นอยา่งมาก 
ถา้เกิดความผิดปกติหรือดูสถานการณ์แลว้ไม่ปลอดภยัก็จะยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนเส้นทาง 
เป็นตน้ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบางประเทศมีใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัเร่ืองความปลอดภยัของ
แหล่งท่องเท่ียวเป็นอย่างมากถา้เกิดความผิดปกติหรือเกิดการเปล่ียนท่ีท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกไม่
ปลอดภยัก็จะยกเลิกการเดินและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบางกลุ่มจะให้ความส าคญักบัระบบนิเวศ
ทางทะเลเป็นอยา่งมาก อาจะเปล่ียนช่วงเวลาในการเดินทาง เปล่ียนเส้นทางการเดินทาง โดยเฉพาะ
พื้นท่ีเป็นเกาะติดกบัทะเลมีความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนัเป็นส่วนท าให้การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ีมากข้ึนกวา่เดิม
และรุนแรงข้ึน และนกัท่องเท่ียวบางส่วนให้ความส าคญักบัความคุม้ค่า ความสวยงามของแหล่ง
ท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว ถา้กิจกรรมการท่องเท่ียวเช่น ด าน ้ า อาบแดด กีฬาทางน ้ าต่างๆ
ท าไม่ได้เพราะฝนตกหนกัเกิดมรสุมนอกฤดูกาลหรือแหล่งท่องเท่ียวนั้นไม่สวยเพราะการกดัเซา
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ชายฝ่ัง ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว ในส่วนของพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามส าคญักบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีถ่ายรูปสวย มีววิสวย อาหารอร่อย กิจกรรม
การท่องเท่ียวไม่อนัตรายและไม่ร้อน และท่ีพกัท่ีสบาย ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในปัจจุบนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยเพราะ
อากาศท่ีร้อนผิดปกติท าให้นกัท่องเท่ียวชาวเลือกกิจกรรมในร่มมากกวา่กลางแจง้ดว้ยนิสัยของคน
ไทยท่ีไม่ชอบแสงแดด โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวผูห้ญิงให้ความส าคญัเร่ืองของรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวไม่ท าให้ผิวพรรณเสีย ส่วนมากจะเลือกท ากิจกรรมพวกนวด สปามากกวา่ด าน ้ า อาบแดด 
หรือกีฬากลางแจง้อ่ืนๆ โดยอยา่งยิง่อากาศท่ีร้อนมากกวา่ปกติในปัจจุบนันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็น
ผูห้ญิงเลือกท ากิจกรรมกลางแจง้นอ้ยลงกวา่เดิมและนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นผูช้ายก็ลดลงเช่นกนั 
ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นไนทค์ลบัจะไดรั้บความนิยมเป็นพิเศษ 
  2)   ธุร กิจท่ีพักจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการหรือตัวแทนของ
ผูป้ระกอบการสามารถสรุปได้ว่า ในส่วนของธุรกิจท่ีพกันั้นได้ผลกระทบสภาพภูมิอากาศท่ี
แปรปรวนฝนตกผิดฤดูกาลส่งผลต่อเล่ือนวนัเดินทางของนกัท่องเท่ียวเพราะอาจะติดขดัเร่ืองการ
เดินทาง การคมนาคม หรือความเช่ือมนัเร่ืองความปลอดภยั จึงท าให้เลือนเขา้พกัหรือการยกเลิกการ
จองหอ้งในบางส่วน เพราะนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาเท่ียวชายทะเลเพราะท ากิจกรรมกลางแจง้ เช่น
อาบแดด พกัผ่อน แต่ก็ยงัมีส่วนท่ีดีคือนกัท่องเท่ียวท่ีไม่สามารถออกไปท ากิจกรรมกลางแจง้ไดก้็
กลับมาใช้บริการของทางโรงแรมมากข้ึน เช่น นวดแผนไทย สปา เป็นต้น ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมนั้นมีนอ้ยกวา่ธุรกิจน าเท่ียว แต่โรงแรม
หรือธุรกิจท่ีพกับริเวณแถวป่าตองจะไดรั้บผลกระทบในเร่ืองของฝนท่ีตกนอกฤดูกาลซ่ึงฝนท่ีตกแต่
ละคร้ังจะมีปริมาณน ้ าฝนมากและพื้นท่ีบริเวณป่าตองมีส่ิงปลูกสร้างท่ีกั้นทางไหลของน ้ าท าให้เกิด
น ้ าท่วมขงัเป็นบริเวณกวา้งจึงท าให้นกัท่องเท่ียวของทางโรงแรมเดินทางไม่สะดวกหรือออกไม่ท า
กิจกรรมการท่องเท่ียวดา้นนอกไม่ไดจึ้งท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจให้ของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการท า
กิจกรรมกลางแจ้ง และ สภาพภูมิอากาศท่ีร้อนข้ึนของจงัหวดัภูเก็ตส่งผลต่ออตัราการใช้ไฟฟ้า 
โดยเฉพาะเคร่ืองปรับท่ีมากข้ึนจึงท าให้มีอตัราค่าไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนกวา่ปกติมาก และปัญหาเร่ืองของ
สุขภาพนักท่องเท่ียวท่ีได้รับผลกระทบจากการอุณหภูมิสูงข้ึนกว่าปกติ ผลกระทบดงักล่าวก าลงั
เกิดข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นปัญหาใหญ่ท่ีในอนาคต แต่ปัญหาเร่ืองการกดัเซาะชายฝ่ังกบัสถาน
ประกอบการธุรกิจท่ีพักนั้ นจะมีปัญหากับโรงแรมบางพื้นท่ีเช่นบริเวณหาดบางเทาท่ีได้รับ
ผลกระทบเพราะความสวยงามของชายหาดท่ีเสียไป 
  3)  ธุรกิจร้านอาหารจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการหรือตัวแทนของ
ผูป้ระกอบการสามารถสรุปไดว้่า ผลกระทบจากกการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อ
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ธุรกิจนอ้ยกวา่ธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งต่อปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการในวนัท่ีเกิดฝนตก หรือฝน
ตกนอกฤดูกาลจนท าให้เกิดน ้ าท่วมขงัในเส้นทางคมนาคม แต่ถา้ก็มีนกัท่องเท่ียวมาจากกรุ๊ปท่ีมีมา
ใชบ้ริการเพราะมีการติดต่อกนัไวแ้ต่ก็มีปัญหาเร่ืองของพื้นกลางแจง้ท่ีไม่สามารถให้บริการไดอ้ยา่ง
เต็มท่ี ถึงอย่างไรก็ตามนกัท่องเท่ียวก็น้อยลงกว่าและในช่วงอากาศท่ีร้อนมากก็ส่งผลในเร่ืองของ
ปริมาณการใช้เคร่ืองปรับอากาศภายในร้านในส่วนของ Indoor เพราะความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวบางท่านท่ีไม่ชอบอากาศร้อนหรือการปรับอุณหภูมิภายในร่างกายของนกัท่องเท่ียวบาง
ประเทศไม่สามารถอดทนต่ออากาศท่ีร้อนกวา่ปกติ 
 
 5.1.6  ผลการวิเคราะห์ผลวัตถุประสงค์ข้อที่ 4. แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเล 
จังหวดัภูเกต็ 

5.1.6.1  ส่วนของผู ้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในส่วนของ
ผูป้ระกอบการมีการด าเนินงานดงัน้ี 

1)  สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตเพื่อแบ่งป้ัน
ข้อมูลเร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการแบ่งปันการแก้ปัญหา
ส าหรับผูป้ระกอบการดว้ยกนัเอง เพราะปัจจุบนัยงัไม่มีเครือข่ายของผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว
ภูเก็ตท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประเด็นน้ี โดยการสร้างเครือข่ายเป็นเร่ืองท่ีดีเพราะการแบ่งปันขอ้มูล
ความรู้หรือวิธีการป้องกันผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวด้วยกันก็จะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์มากหมายหลายดา้น ในกรณีเกิดฝนตกน ้าท่วมบริเวณแหล่งท่องเท่ียวท่ีบริษทัทวัร์หน่ึง
ไดรั้บผลกระทบอยู่แต่บริษทัหน่ึงก าลงัจะพานกัท่องเท่ียวมาเม่ือมีเครือข่ายจะจะประชาสัมพนัธ์
หลีกเล่ียงเส้นทางนั้น และช่วยเหลือบริษทัท่ีได้รับผลกระทบอยู่เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเท่ียวและภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต และการสร้างเครือข่ายระดับ
ผูป้ระกอบการดว้ยกนัก็จะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญักบัผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวดว้ยกนัในจงัหวดั
ภูเก็ตและยงัสามารถขยายเครือข่ายรวมกบัผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลในระดบัจงัหวดั
ฝ่ังอนัดามนัดว้ยกนัหรือรวมทั้งอ่าวไทยไดอี้กดว้ย เพื่อช่วยกนัแชร์ขอ้มูลกลยุทธ์ มาตรการ แนวทาง
ใหม่เพื่อรองรับปัญหาจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีก าลงัเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัและในอนาคต ถา้มีฐานขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวดว้ยกนัเองก็จะพฒันาการ
ท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลของไทยใหสู่้การท่องเท่ียวระดบัโลก 

2)  การท่องเท่ียวภูเก็ตสีเขียว Green Tourism Island การสร้างกลยุทธ์สีเขียวนั้น
เพื่อลดปัญหาตน้เหตุของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นคือสภาวะโลกร้อน ซ่ึงไดน้ าเอา
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กลยุทธ์ของการท่องเท่ียวแหล่งประเทศมาปรับให้เป็นส่วนหน่ึงในการลดปัญหาไดไ้ม่มากก็น้อย 
ผูป้ระกอบการท่ีให้บริการทางการท่องเท่ียวทุกแขนงมีการพฒันาหรือปรับปรุงระบบการบริหาร
จดัการธุรกิจและการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ  
กลยุทธ์เบ้ืองต้นหากผูป้ระกอบการไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดในธุรกิจการท่องเท่ียว หากน าส่ิง
เหล่าน้ีไปปฏิบติัก็สามารถสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวได ้เพื่อลดปัญหาโลกร้อนท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อยกระดบัให้การท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวสีเขียว/เส้นทางการท่องเท่ียวสีเขียว/รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวสีเขียว/การบริการ
สีเขียว 

5.1.6.2  ส่วนของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เป็นหน่วยงานท่ีส าคญัมากในการ
ผลักดันให้การท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ตมีแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงนโยบายของภาครัฐหรือการแกปั้ญหาจากภาครัฐเป็นเหมือง
แรงสนบัสนุน ซ่ึงมีดงัน้ี 

1)  จดัตั้งศูนยข์อ้มูล-ข่าวสารการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส าหรับนกัท่องเท่ียว/
ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นศูนย์กลางของข้อมูลท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศของจงัหวดัภูเก็ตท่ีนกัท่องเท่ียวหรือผูป้ระกอบการสามารเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งง่ายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหรือป้องกนั เช่น การมีเวบ็ไซตก์ารเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิของจงัหวดัภูเก็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยจะบอกถึงผลกระทบต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ เป็นตน้ หรือ
จะท าเป็น Applications ในโทรศพัท์มือถือ ส าหรับการเขา้ถึงของนักท่องเท่ียว/ผูป้ระกอบการ/
นักเรียนศึกษา/ประชาชนทัว่ไปในการเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง
ประเด็นน้ีอยา่งจริงจงั  

2)  จดัตั้งศูนยก์ารเตือนภยั/การใหค้วามช่วยเหลือ หน่วยงานภาครัฐจะมีศูนยต่ื์น
ภยัและให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพูมิอากาศ เพื่อ
แจง้เตือนและให้ความเหลือให้นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว ประชาชนทัว่ไปไปยงัท่ี
ปลอดภยัหรือหลีกเลียงภยัต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน โดยท่ีศูนย์การเตือนภยั/การให้ความช่วยเหลือจะ
ประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเช่ือมั่นเร่ืองความ
ปลอดภยัใหก้บันกัท่องเท่ียว 

3)  จัดตั้ งหน่วยป้องกัน/บรรเทาผลกระทบ หน่วยงานน้ีจัดตั้ ง ข้ึนเพื่อ
ประสานงานกับศูนย์เตือนภัยเพื่อหาวิธีป้องกันต่างๆและหาวิธีบรรเทากับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงภาครัฐมีส่วนอย่างมากในการสนบัสนุนทุนวิจยัหรืองบประ
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ประมาณต่างๆเพื่อป้องกันภยัและบรรเทาผลกระทบ เพื่อให้จังหวดัภูเก็ตเป็น World Class 
Destination  

4)  นโยบาย/มาตรการ/ส่งเสริม ภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งของระดบัจงัหวดัรวม
ไปถึงระดบัประเทศตอ้งนโยบายหรือมาตราส่งเสริมให้กบัหน่วยงาน องค์กร ผูป้ระกอบการ อ่ืนท่ี
จดัท าโครงการเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และในส่วนของ
สถานศึกษาภาครัฐควรมีการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อย่างจริงจงัเพื่อสร้างทุนมนุษย์ท่ีมีความสามารถ
วางแผนนโยบายเพื่อลดปัญหาผลกระทบ หรือการจดัการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล กรณีศึกษาจงัหวดั
ภูเก็ต 
 
 5.2.1  อภิปรายเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี จบการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายไดต่้อเดือนน้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีสถานภาพโสด ส่วน
ใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวดัภูเก็ต มากกว่า 5 คร้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับปล้ืมใจ สินอากร 
(2548:121) ท่ีไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ไทยในอ าเภอ  เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แต่ขดัแย่งกบัผลการศึกษาในส่วนของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีรายได้ต่อน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1,500 ดอลลาร์ มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 1 คร้ัง คลา้ยกบัการศึกษาของ สิรินาถ นุชยัเหล็ก (2541: 92) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดั
ภูเก็ต นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวมีความหลากหลายทั้ งเพศ อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน 
สถานภาพและเช้ือชาติ แต่ละตวัแปรของปัจจยัส่วนบุคคลดงักล่าว มีผลต่อพฤติกรรมในความตอ้งท่ี
หลากหลาย แมแ้ต่ในตวัแปรเดียวกนัยงัมีความตอ้งการท่ีต่างกนั เช่นกลุ่มอายุเดียวกนัมิไดมี้ความ
ตอ้งการท่ีเหมือนกนัซ่ึงอาจเป็นการยากท่ีจะท าใหน้กัท่องเท่ียวมีความตระหนกั, ความพึงพอใจหรือ
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ความตอ้งการท่ีเหมือนกนัได ้จึงมีความโตแ้ยง้กบัแนวคิดของ คอตเลอร์ (Kotler, 1988) ท่ีพูดถึง
หลกัการดา้นการตลาดไดว้่า การตลาดเป็นกระบวนการบริหารท่ีท าให้บุคคลหรือกลุ่มคนไดส่ิ้งท่ี
ตอ้งการและยากได ้เพราะในกรณีน้ีคงยากท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะมี
ความตอ้งการเหมือนกนั ดงันั้น ผูจ้ดัการการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งพยายามหา
ขอ้มูล ศึกษา และจุดท่ีนักท่องเท่ียวมีความตอ้งการและตระหนัก เพื่อสร้างความตอ้งการให้แก่
นกัท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 
 
 5.2.2  อภิปรายผลวตัถุประสงค์ขอที ่1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศทีส่่งผลต่อรูปแบบกจิกรรมการท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเลจังหวดัภูเกต็ 
  การศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวต่อการมาเท่ียวจังหวดัภูเก็ตและแหล่งท่องเท่ียวของจังหวดัภูเก็ต จากการศึกษา 
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติในปัจจุบนักบัการเลือกแหล่งท่องเท่ียว รูปกิจกรรม
การท่องเท่ียว และการเดินทางมาท่องเท่ียว มีดงัน้ี 

1)  พฤติกรรมนักท่องเท่ียวกับการเลือกแหล่งท่องเท่ียว พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวในการเลือกแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติมีความแตกต่างกนั 
แต่พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวจะตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัแรก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Pearce และคณะ (2006) ท่ีวา่ส่ิงกระตุน้ความตอ้งการในการท่องเท่ียว ความน่าสนใจ
ของส่ิงจูงใจต่างๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียวอนัเป็นส่ิงชกัน าให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจท่ีจะเดินทางเพื่อ
การท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีดงักล่าว อย่างไรก็ตามพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวจะมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกการท่องเท่ียว คือ สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัราภรณ์ ระยบัศรี (2551) 
ท่ีว่าซ่ึงสภาพอากาศเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว และถ้าเกิดสภาพ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงก่อนเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยคือ 
เปล่ียนวนัเดินทาง ซ่ึงต่างกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติคือยกเลิกการเดินทาง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบับุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา (2555) ท่ีกล่าวถึงประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวไวว้า่ เม่ือนกัท่องเท่ียวได้
ประเมินผลการเดินทางท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็น สถานท่ี สภาพแวดลอ้ม ผูค้น การบริการ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ก็ท าให้ไดผ้ลของประสบการณ์ท่องเท่ียวมา โดยลกัษณะท่ีมีความพึงพอใจ คือ เป็น
ประสบการณ์ในทางบวก (Positive) ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ หรือไดส้ัมผสัจากส่ิงต่างๆ ในขณะท่ีก าลงั
เดินทางท่องเท่ียวปรากฏผลการประเมินว่าตวัของนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ และสอดคลอ้งกบั
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ทฤษฎีของมาสโลว ์ขั้นท่ีสอง คือ ความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยัของชีวิต (Safety and 
Security Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการอยูอ่ยา่งมัน่คง และปลอดภยัจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูก
ขโมยทรัพยสิ์นหรือความมัน่คงในการท างานและการมีชีวิตอยู่อย่างมัน่คงในสังคม การเกิดการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อความเช่ือมัน่เร่ืองความปลอดภยัในดา้นต่างๆ ขดัแยง้กบั 
Schwartz (1972, 1977) การเปล่ียนพฤติกรรมจะเกิดข้ึนหรือไม่นั้น จะข้ึนอยูก่บัระดบัของการปลุก
เร้าซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส าคญั 3 ประการ  การยอมรับในคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
บุคคลทัว่ไปในสังคมใหค้วามส าคญั การท่ีบุคคลเช่ือวา่ส่ิงส าคญัท่ีก่อให้เกิดคุณค่าในส่ิงท่ีวา่นั้น อยู่
ในภาวะวกิฤติ หรือการตระหนกัถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการกระท าต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงโดยทัว่ไปจะ
มุ่งเนน้ไปท่ีภาวะวกิฤติของส่ิงท่ีคนทัว่ไปในสังคมเห็นพอ้งกนัวา่มีความส าคญัและมีคุณค่า และการ
ตระหนกัถึงความรับผดิชอบในผลของการกระท าท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน 

2)  พฤติกรรมนักท่องเท่ียวกับการเลือกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว 
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต คือ การเลือกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีความคุม้ค่า 
สอดคลอ้งกบับุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ท่ีวา่การตดัสินใจวา่จะไปท่องเท่ียวท่ีไหนดีท่ีสุดหรือท า
กิจกรรมอะไรดีท่ีสุด โดยค านึงถึงความประหยดั ปลอดภยั สะดวกสบาย และความอภิรมยม์ากท่ีสุด
เป็นเกณฑ์ และตามแนวคิดของ Norm Activation Theory กล่าววา่ มนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมหรือ
เปล่ียนพฤติกรรมไปในแนวทางท่ีสนับสนุนเป้าหมายท่ีตั้งไวข้องตนเอง ก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นเกิด
จิตส านึกในใจถึงส่ิงท่ีถูกตอ้ง และเช่ือมโยงไปถึงความคาดหวงัถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมา แต่ตรงกนั
ขา้มกบัแนวคิดทฤษฎี TPB (The Theory of Planned Behavior) มนุษย ์หากมีความเช่ือวา่การกระท า
พฤติกรรมนั้นแลว้จะไดรั้บผลในทางลบ ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น 

3)  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวกบัการเลือกฤดูในการเดินทางมาท่องเท่ียว การเดิน
มาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยจะเลือกการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวัในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวภูเก็ตมากท่ีสุด ซ่ึงฤดูกาลท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมในการเดินทาง คือ ทุกฤดู แต่ในส่วน
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างจะเลือกการเดินทางโดยเคร่ืองบินในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตมากท่ีสุด 
ช่วงฤดูท่ีนิยมในการเดินคือฤดูร้อน สอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555) ท่ีว่าฤดูกาลการ
เปล่ียนแปลงฤดูกาลในแต่ละประเทศท าให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียว เพื่อหนีฤดูกาลท่ีไม่เหมาะสม 
ยอ่มส่งผลใหเ้กิดการเดินทางท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ขดัแยง้กบั Simpson et al. (2008) และ Gossling et al.  
(2008) การเพิ่มนักท่องเท่ียวปรับเปล่ียนทศันคติด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงท าให้เปล่ียนรูปแบบการ
เดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ระยะไกล แต่ผลการศึกษาของ Amelung, Nicholls 
และ Viner (2007) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นมีความสัมพนัธ์กบัสภาพภูมิอากาศเพราะการ
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ท่องเท่ียวนั้นมีฤดูกาลท่ีจะท่องเท่ียว การเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลโดยตรงกบั
ฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการท่องเท่ียวถูกกระตุน้จากสภาพอากาศและอุณหภูมิท่ี
ตอบสนองแก่การท่องเท่ียว 
 ซ่ึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวนั้นมี 
4 ผลกระทบ คือ 1  ฝนตกผิดฤดูกาล 2  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน 3  ปะการังฟอกขาว และ 4  การ
กดัเซาะชายฝ่ังทะเล 
  1)  ผลการวิเคราะห์ฝนตกผิดฤดูกาลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียว พบว่า
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดา้นฝนตกผิดฤดูกาล ท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียว
ของชาวไทยและนกัท่องเท่ียวต่างชาติโดยเฉล่ียแลว้ อยูใ่นระดบัท่ีมาก สอดคลอ้ง UNWTO-UNEP-
WMO (2008) กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและความ
มัน่คงทางการเมืองในบางประเทศ และส่งผลให้คนมีเงินทองใช้จ่ายน้อยลง มีผลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงท าให้การเติบโตต่อของภาคท่องเท่ียวลดลง และสอดคลอ้งกบัแนวความคิด 
Parry et al., (2007) การท่ีอุณหภูมิและปริมาณน ้ าฝนเพิ่มสูงข้ึนในหลายๆ พื้นท่ีเป็นตวัชกัน าให้เกิด
โรคท่ีมีแมลงเป็นพาหะและโรคระบาดท่ีมาจากน ้ ามากข้ึน และแนวความคิดของ สนิท วงษาและ
คณะ (2552) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้การกระจายตวัของปริมาณน ้ าฝน ท าให้การ
จดัการทรัพยากรน ้ าในอนาคตมีความซับซ้อนเพราะปริมาณของน ้ าฝนท่ีจะตกนั้นมาก ขดัแยง้กบั
แนวความคิดของ Southeast Asia START Regional Center and WWF (2008) ท่ีวา่การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน ้ าและพื้นท่ีกกัเก็บน ้ าแลว้ในปัจจุบนั แต่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของกรมอุตุนิคมวิทยาของจงัหวดัภูเก็ตท่ีว่า การเปล่ียนแปลงของจ านวนวนัท่ีฝนตกและ
การมีฝนตกชุก มีจ านวนวนัท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด เท่ากบั 22.6 วนั สอดคล้องกบั วนัทนา สุรชีวิน 
(2542) ผลกระทบท่ีอาจท าให้นักท่องเท่ียวกลวัมีหลายประการ เช่นมีโรคติดต่อหรือโรคระบาด 
และภยัพิบติัธรรมชาติท่ีสร้างความไม่ปลอดภยัใหก้บันกัท่องเท่ียว ซ่ึงพฤติกรรมนั้น  
  2)  ผลการวิ เคราะห์อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน พบว่าผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดา้นอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึน ท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวของชาว
ไทยและนักท่องเท่ียวต่างชาติโดยเฉล่ียแล้ว อยู่ในระดับท่ีมาก สอดคล้องกับ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2553) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอากาศเย็นเป็นเอกลกัษณ์อาจรับ
ความนิยมมากกว่าเดิมเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนและช่วงอากาศเย็นจะสั้ นลง ซ่ึงสอดคล้องกับ 
แนวความคิด Parry et al. (2007) การท่ีอุณหภูมิและปริมาณน ้ าฝนเพิ่มสูงข้ึนในหลายๆ พื้นท่ีเป็นตวั
ชกัน าให้เกิดโรคท่ีมีแมลงเป็นพาหะและโรคระบาดท่ีมาจากน ้ ามากข้ึน และขอ้มูล อุษณา ลุวีระ 
(2557) อุณหภูมิโลกมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ ส าหรับประเทศไทย ขณะน้ีสภาพอากาศร้อนจดักวา่ทุก
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ปี ท าใหป้ระชาชนมีความเส่ียงในการเจ็บป่วยหลายโรค เช่น โรคในระบบทางเดินอาหารท่ีเกิดจาก
การรับประทานอาหารและน ้ าท่ีมีเช้ือโรคปนเป้ือนเขา้ไปซ่ึงเกิดบ่อยท่ีสุด แต่โรคท่ีมีการพูดถึงกนั
นอ้ย คนเป็นบ่อยช่วงหนา้ร้อนคือ โรคฮีทสโตรก หรือ โรคลมแดด 
  3)  ผลการวิเคราะห์ปะการังฟอกขาว พบว่า ผลกระทบปะการังฟอกขาวจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในระดบัท่ีมาก 
แต่ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พรชยั 
เขมะพรรคพงษ์ (2554) ท่ีวา่ปะการัง เป็นสินคา้การท่องเท่ียวท่ีส าคญัส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ของนกัธุรกิจโรงแรมในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองดว้ยกิจกรรมด าน ้ าดูปะการังเป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวให้
ความสนใจมากในการมาเยือนเกาะช้างเพราะปะการังท่ีเกาะช้างมีความสวยงามตามธรรมชาติ 
สอดคลอ้งกบั Great Barrier Reef Marine Park Authority (2557) พบวา่ส าหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวการเผยแพร่ระดบัชาติและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัปะการังฟอกขาวและภาพของ 
Great Barrier Reef ท่ีไดรั้บความเสียหายโดยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะสร้างภาพลบ
ของแนวปะการังและมีประสิทธิภาพลดจ านวนผูเ้ขา้ชม และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Tien 
Duc Pham et al., (2010) พบวา่ ปะการังฟอกขาวในเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลในอุตสาหกรรมการเท่ียวเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ดา้นลบของแหล่งท่องเท่ียวด าน ้ าชมปะการัง ท า
ใหน้กัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการด าน ้าดูปะการังลดลง รายไดจ้ากการท่องเท่ียวในส่วนน้ีขายหายไป 
  4)  ผลการวเิคราะห์การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล พบวา่ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศด้านการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวของชาวไทยและ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติโดยเฉล่ียแลว้ อยูใ่นระดบัท่ีมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง (2554) พบว่าการกดัเซาะและเปล่ียนแปลงทบัถมของตะกอน สูญเสียแนว
ชายหาดเดิมท่ีเคยมี เกิดตะกอนทบัถมบนหญา้ทะเลและแนวปะการัง อีกทั้งแนวป่าชายเลนท่ีถูกกดั
เซาะมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเส่ือมโทรมลง ท าให้เกิดความเส่ือมโทรมในแหล่งหญา้ทะเล 
แนวปะการัง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง กระทบถึงสมดุลของระบบนิเวศในบริเวณนั้น -
ทางสังคม ชุมชนริมฝ่ังทะเลต้องอพยพยา้ยถ่ินฐานไปยงัพื้นท่ีอ่ืนจากพื้นท่ีท่ีถูกกัดเซาะ ท าให้
สูญเสียวิถีชีวิตและวฒันธรรมประเพณีดั้ งเดิมของชุมชน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Fe’iloakitau Kaho Tevi (2008) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอุตสาหกรรมการ
เท่ียวแฟซิฟิก ท่ีส าคญัเห็นไดช้ดัเร่ืองการกดัเซาะชายฝ่ังท าให้สูญเสียแหล่งท่องเท่ียว ชายหาด แนว
ปะการังในบางพื้นท่ี ส่งผลต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในบางส่วนและผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็ไดรั้บผลกระทบ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Alvaro Moreno  
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et al. (2009) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลไดรั้บผลกระทบเร่ืองการกดัเซาะชายฝ่ังท าให้
ชายหาดเส่ือมโทรม แนวปะการังน ้าต่ืนเสียหาย ซ่ึงส่งต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว 
 
 5.2.3  อภิปรายวัตถุประสงค์ข้อที่ 2.ระดับการรับรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลจังหวดัภูเกต็  
  ซ่ึงผลการศึกษาระดบัการรับรู้ของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต
โดยแบ่งเป็น 3 ธุรกิจ 
  1)  ธุรกิจน าเท่ียว ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจท่ีรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวหรือเส้นทางการท่องเท่ียว ก็
จะแกไ้ขตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนยงัไม่มีแผนรองรับมือหรือมาตรการรับผลกระทบอย่างจริงจงั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Schcmenhorn, Hunt and Osborn (1982) การรับรู้เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลมีความ
แตกต่างกนัเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้าก็จะประมวลส่ิงรับรู้นั้นเป็นประสบการณ์ท่ีมีความหมายเฉพาะ
ตนเอง แต่ในความคิดของสมชยั ตั้งพร้อมพนัธ์ (2555) ไม่วา่ส่ิงนั้นจะเกิดผลกระทบตามมาอยา่งไร
ก็ตาม เป็นความกลา้หาญท่ีจะเผชิญกบัความจริงท่ีเกิดข้ึนทุกเร่ืองอยา่งจริงใจ เพื่อน าไปสู่การแกไ้ข 
ปรับปรุงให้ดีข้ึน เป็นการยอมรับอยา่งรู้แจง้และเต็มใจปราศจากอคติ เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีกวา่เดิม 
  2)  ธุรกิจท่ีพกั ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของธุรกิจท่ีพกันั้นไดผ้ลกระทบสภาพ
ภูมิอากาศท่ีแปรปรวนฝนตกผดิฤดูกาลส่งผลต่อเล่ือนวนัเดินทางของนกัท่องเท่ียวเพราะอาจะติดขดั
เร่ืองการเดินทาง การคมนาคม หรือความเช่ือมนัเร่ืองความปลอดภยั ตรงกับผลการศึกษาของ 
Adrin, Janic, Cumberbatch และ Winston (2012) พบวา่ ผลกระทบจากการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศท่ี
ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเท่ียวขนาดเล็ก พบว่าธุรกิจการท่องเท่ียวได้รับผลกระทบทางตรงและ
ทางออ้มจากการเปล่ียนแปลง โดยท่ีตรงเร่ืองของความตอ้งการท่ีจะเขา้มาท่องเท่ียวหรือให้บริการ
ของนกัท่องเท่ียวมีการชะลอตวัลงเพราะนกัท่องเท่ียวนั้นใส่ใจเร่ืองความปลอดภยั ความคุม้ค่า เป็น
ตน้ จึงท าให้เลือนเขา้พกัหรือการยกเลิกการจองห้องในบางส่วน เพราะนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มา
เท่ียวชายทะเลเพื่อท ากิจกรรมกลางแจง้ เช่นอาบแดด พกัผ่อน คลา้ยกบัการศึกษาของ Amelung, 
Nicholls และ Viner (2007) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นมีความสัมพนัธ์กบัสภาพภูมิอากาศเพราะ
การท่องเท่ียวนั้นมีฤดูกาลท่ีจะท่องเท่ียว การเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลโดยตรง
กบัฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการท่องเท่ียวถูกกระตุน้จากสภาพอากาศและอุณหภูมิท่ี
ตอบสนองแก่การท่องเท่ียว นกัท่องท่องเท่ียวแต่ละประเทศหรือแต่ละทวปีของโลกต่างหนัมาสนใจ
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เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภยัและเหมาะแก่การท่องเท่ียว และ สภาพภูมิอากาศท่ีร้อน
ข้ึนของจงัหวดัภูเก็ตส่งผลต่ออตัราการใชไ้ฟฟ้า โดยเฉพาะเคร่ืองปรับท่ีมากข้ึนจึงท าให้มีอตัราค่า
ไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนกวา่ปกติมาก บางโรงแรมท่ีพกัมีมาตรการหรือนโยบายช่วยลดโลกร้อนแต่ยงัมีนอ้ย 
  3)  ธุรกิจร้านอาหาร ผลการศึกษาพบวา่ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศส่งผลต่อธุรกิจนอ้ยกวา่ธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งต่อปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการในวนัท่ี
เกิดฝนตก หรือฝนตกนอกฤดูกาลจนท าใหเ้กิดน ้าท่วมขงัในเส้นทางคมนาคม แต่ถา้ก็มีนกัท่องเท่ียว
มาจากกรุ๊ปท่ีมีมาใชบ้ริการเพราะมีการติดต่อกนัไวแ้ต่ก็มีปัญหาเร่ืองของพื้นกลางแจง้ท่ีไม่สามารถ
ให้บริการไดอ้ย่างเต็มท่ี ถึงอย่างไรก็ตามนกัท่องเท่ียวก็น้อยลงกว่าและในช่วงอากาศท่ีร้อนมากก็
ส่งผลในเร่ืองของปริมาณการใชเ้คร่ืองปรับอากาศภายในร้านในส่วนของ Indoor 
  ดงันั้นระดบัการรับรู้เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผล
ต่อผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั้ ง 3 ธุรกิจอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับ 
Rongrongmung (2010) ท่ีว่าระดับความเขา้ใจและทศันคติของผูป้ระกอบการด าน ้ าและพบว่า
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดบัปานกลาง
โดยยงัมองเป็นเร่ืองไกลตวัและเช่ือวา่ปัญหาจะสมารถแกไ้ขไดร่้วมมือกนัลดการปล่อยก๊าซเร่ือนก
ระจก และมกัมีความเช่ือวา่รูปการด าเนินธุรกิจท่ีตนท าอยูใ่นปัจจุบนัมีความสอดคลอ้งกบัภูมิอากาศ
อยู่แลว้จึงยงัไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการใดๆหรือการลงทุนเพิ่มข้ึนเพื่อปรับตวัเพื่อให้
ธุรกิจเพิ่มความสอดคลอ้งกบัภูมิอากาศในแต่ล่ะพื้นท่ี  ซ่ึงคลา้ยกบัผลการศึกษาของ IPCC (2007)  
พบว่า ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีสถานประกอบการหรือฐานการผลิตท่ีตั้งอยู่บริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
หรือพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ า ซ่ึงพื้นท่ีมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
เพิ่มของระดบัน ้าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึน และการกดัเซาะชายฝ่ัง เป็นตน้ อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจ การ
บริการและการท่องเท่ียวเป็นภาคส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่
ต่างจากส่วนอ่ืนๆ ในขณะเดียวกนั ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอาจะเป็นทั้งผลกระทบในเชิงลบท่ี
จะเป็นอุปสรรคและความทา้ทาย ในการประกอบการของภาคธุรกิจและผลกระทบในเชิงบวกซ่ึงถือ
เป็นโอกาส และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ (2552) ได้
คาดการณ์ความเส่ียงและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อการท่องเท่ียวไว ้
เช่นการท่องเท่ียวทางทะเลดา้นชายฝ่ังอนัดามนั ภูเก็ต พงังา กระบ่ี ในช่วง 2563-2572 
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5.3  แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมอิากาศภาคอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเล จังหวดัภูเกต็ 
 
 5.3.1  ส่วนของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในส่วนของผู้ประกอบการมี
การด าเนินงานดังนี ้
  1)  สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตเพื่อแบ่งป้ันขอ้มูล
เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการแบ่งปันการแก้ปัญหาส าหรับ
ผูป้ระกอบการดว้ยกนัเอง เพราะปัจจุบนัยงัไม่มีเครือข่ายของผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวภูเก็ตท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัประเด็นน้ี โดยการสร้างเครือข่ายเป็นเร่ืองท่ีดีเพราะการแบ่งปันขอ้มูลความรู้หรือ
วธีิการป้องกนัผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดว้ยกนัก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์มาก
หมายหลายดา้น ในกรณีเกิดฝนตกน ้ าท่วมบริเวณแหล่งท่องเท่ียวท่ีบริษทัทวัร์หน่ึงไดรั้บผลกระทบ
อยูแ่ต่บริษทัหน่ึงก าลงัจะพานกัท่องเท่ียวมาเม่ือมีเครือข่ายจะประชาสัมพนัธ์หลีกเล่ียงเส้นทางนั้น 
และช่วยเหลือบริษัทท่ีได้รับผลกระทบอยู่เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียวและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต และการสร้างเครือข่ายระดบัผูป้ระกอบการดว้ยกนัก็
จะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญักบัผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวดว้ยกนัในจงัหวดัภูเก็ตและยงัสามารถ
ขยายเครือข่ายรวมกบัผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลในระดบัจงัหวดัฝ่ังอนัดามนัดว้ยกนั
หรือรวมทั้งอ่าวไทยไดอี้กด้วย เพื่อช่วยกนัแชร์ขอ้มูลกลยุทธ์ มาตรการ แนวทางใหม่เพื่อรองรับ
ปัญหาจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีก าลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนัและใน
อนาคต ถ้ามีฐานขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวด้วยกนัเองก็จะพฒันาการท่องเท่ียว
ชายฝ่ังทะเลของไทยให้สู่การท่องเท่ียวระดบัโลก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Boissevain (1974) 
ไดก้ล่าวเอาไว ้เครือข่ายทางสังคม โดยมีการติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและ
กนั  ดงันั้นการสร้างเครือข่ายในการท างานเชิงพฒันา มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นการสร้างเครือข่ายระหวา่ง
องคก์รท่ีท างานพึ่งพิงซ่ึงกนัและกนั มากกว่าท่ีจะแข่งขนักนั ทฤษฎีและแนวคิดท่ีอธิบายการสร้าง
เครือข่ายการท างาน ไดแ้ก่ 1)  ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theory) อธิบายถึงการแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ระหว่างกนั ดงันั้น เหตุผลหลกัท่ีจะท าให้เครือข่ายเกิดข้ึนไดโ้ดยสมคัรใจก็คือแต่ละ
ฝ่ายมองเห็นประโยชน์ท่ีตนจะได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่าย ซ่ึงจะน าไปสู่ความเต็มใจท่ีจะ
ประสานกนัหรือเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย 2)  แนวคิดการรวมพลงั (Synergy) การรวมพลงักนัท างาน
น าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีมีคุณค่าหรือเขม้แข็งมากกว่าการท่ีแต่ละองค์กรจะท างานโดยโดดเด่ียว ซ่ึง Fang 
and Tsai (2005) กล่าวไวพ้ฤติกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing Behavior) 
นบัเป็นตวัแปรหรือปัจจยัส าคญัตวัหน่ึงท่ีจะท าให้องค์กรมีฐานความรู้ (Knowledge – Based) ท่ีมี
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คุณค่า และสามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดเพิ่มมากข้ึนจนเป็นประโยชน์ต่อองคก์รต่อไป ความรู้ท่ีมี
มูลค่าไม่จ  ากัดเป็นสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งขององค์กร การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ จึงเป็นเร่ืองเร่งด่วนและจ าเป็นท่ีองค์กรควรบริหารจดัการให้ปรากฏอย่างเป็น
รูปธรรม 
  2)  การท่องเท่ียวภูเก็ตสีเขียว Green Tourism Island การสร้างกลยุทธ์สีเขียวนั้น
เพื่อลดปัญหาตน้เหตุของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นคือสภาวะโลกร้อน ซ่ึงไดน้ าเอา
กลยุทธ์ของการท่องเท่ียวแหล่งประเทศมาปรับให้เป็นส่วนหน่ึงในการลดปัญหาไดไ้ม่มากก็น้อย 
ผูป้ระกอบการท่ีให้บริการทางการท่องเท่ียวทุกแขนงมีการพฒันาหรือปรับปรุงระบบการบริหาร
จดัการธุรกิจและการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ  
กลยุทธ์เบ้ืองต้นหากผูป้ระกอบการไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดในธุรกิจการท่องเท่ียว หากน าส่ิง
เหล่าน้ีไปปฏิบติัก็สามารถสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวได ้เพื่อลดปัญหาโลกร้อนท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อยกระดบัให้การท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวสีเขียว/เส้นทางการท่องเท่ียวสีเขียว/รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวสีเขียว/การบริการ
สีเขียว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการท่องเท่ียวประเทศไทย (2557) กลยุทธ์ Seven Green การ
ท่องเท่ียวสีเขียวเพื่อช่วยลดโลกร้อนตอ้นเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี Green Heart, 
Green Activity, Green Community, Green Logistics, Green Service, Green Attraction, Green Plus 
และแนวคิดของ Mekong-Building Climate Resilient Asian Cities : M-BRACE, (2557) มุ่งสู่การ
เป็นเมืองท่ีมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืแบบ “Green City” รวมทั้งสามารถเสริมสร้างศกัยภาพและเตรียม
ความพร้อมในการวางแผนรับมือของเมืองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
  5.3.2  ส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานท่ีส าคญัมากใน
การผลักดันให้การท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตมีแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงนโยบายของภาครัฐหรือการแกปั้ญหาจากภาครัฐเป็นเหมือง
แรงสนบัสนุน ซ่ึงมีดงัน้ี 
  1)  จดัตั้งศูนยข์้อมูล-ข่าวสารการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศส าหรับนักท่องเท่ียว/
ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นศูนย์กลางของข้อมูลท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศของจงัหวดัภูเก็ตท่ีนกัท่องเท่ียวหรือผูป้ระกอบการสามารเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งง่ายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหรือป้องกนั เช่น การมีเวบ็ไซตก์ารเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิของจงัหวดัภูเก็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยจะบอกถึงผลกระทบต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ เป็นตน้ หรือ
จะท าเป็น Applications ในโทรศพัท์มือถือ ส าหรับการเขา้ถึงของนกัท่องเท่ียว/ผูป้ระกอบการ/
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นักเรียนศึกษา/ประชาชนทัว่ไปในการเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง
ประเด็นน้ีอยา่งจริงจงั สอดคลอ้งกบัวิทวสั รุ่งเร่ือง (2546) ส่วนของการเผยแพร่ขอ้มูลเป็นขั้นตอน
การด าเนินงานท่ีส าคญัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้กบันกัท่องเท่ียวเพราะขอ้มูลท าให้เกิดการรับรู้
ของนกัท่องเท่ียว การท าใหน้กัท่องเท่ียวมีความสนใจในขอ้มูลนั้นๆ  
  2)  จดัตั้งศูนยก์ารเตือนภยั/การใหค้วามช่วยเหลือ หน่วยงานภาครัฐจะมีศูนยต่ื์นภยั
และให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพูมิอากาศ เพื่อแจง้
เตือนและให้ความเหลือให้นักท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว ประชาชนทัว่ไปไปยงัท่ี
ปลอดภยัหรือหลีกเลียงภยัต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน โดยท่ีศูนย์การเตือนภยั/การให้ความช่วยเหลือจะ
ประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเช่ือมั่นเร่ืองความ
ปลอดภยัให้กบันักท่องเท่ียวสอดคล้องกบั ศุภโชค นิจสุนกิจ (2554 ) ท่ีกล่าวว่าการเตรียมความ
พร้อมท่ีจะรับมือกบัเหตุภยัพิบติัต่างๆ จะช่วยขจดัความกลวั ช่วยลดความสูญเสียจากผลกระทบของ
ภยัพิบติัท่ีอาจเกิดข้ึน 
  3)  จดัตั้งหน่วยป้องกนั/บรรเทาผลกระทบ หน่วยงานน้ีจดัตั้งข้ึนเพื่อประสานงาน
กบัศูนยเ์ตือนภยัเพื่อหาวิธีป้องกนัต่างๆและหาวิธีบรรเทากบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงภาครัฐมีส่วนอยา่งมากในการสนบัสนุนทุนวิจยัหรืองบประประมาณต่างๆเพื่อ
ป้องกนัภยัและบรรเทาผลกระทบ  เช่น 
  ผลกระทบการกัดเซาะชายฝ่ัง ต้องมีการป้องกันและแก้ไขกันในระดับชุมชน 
ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ เช่นวิธีป้องกนัและแกไ้ขทางธรรมชาติ โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า
ชายเลน ป่าชายหาด แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง เพื่อลดความรุ่นแรงของคล่ืนท่ีกระทบ
ชายฝ่ังถือเป็นวิธีป้องกนัการกดัเซาะโดยเลียนแบบธรรมชาติ แต่ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการสร้าง
ความมัน่คงแข็งแรงให้กบัชายฝ่ัง และวิธีการทางวิศวกรรมโดยใชโ้ครงสร้างวิศวกรรมดกัตะกอน
ทรายและสลายพลงังานคล่ืน หรือสร้างหาดทรายเพิ่มเติม เพื่อป้องกนัและรักษาสภาพชายฝ่ัง โดย
หลักการทางวิชาการ มีการศึกษาคลอบคุมทุกด้านซ่ึงต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเร่ือง
งบประมาณ 
  การรับมือปัญหาน ้ าท่วมเมืองภูเก็ตในสถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ คือการวางระบบการเตือนภยัล่วงหน้าและเตรียมความสามารถในการบริหารจดัการใน
ภาวะ ฉุกเฉิน,การปรับปรุงขอ้มูลเร่ืองภยัน ้ าท่วมและความเปราะบาง รวมถึงการเตรียมตวัแบ่งปัน
ผลการประเมินความเส่ียง,ลงทุนสร้างและดูแลปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการระบายน ้ าท่ีช่วย
ลดความเส่ียง เช่น ระบบท่อระบายน ้ าลงทุนสร้างและดูแลปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
ระบายน ้าท่ีช่วยลดความเส่ียง เช่น ระบบท่อระบายน ้า,ประเมินความปลอดภยัของสถานศึกษาสถาน
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บริการทางสาธารณสุข และปรับปรุงหาก จ าเป็น ,ปกป้องระบบนิเวศ และปราการธรรมชาติเพื่อ
บรรเทาภยัและรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เตรียมการเร่ืองการจดัโครงสร้างและการ
ประสานงานเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ ซ่ึงจะต้องมีหน่วยงานภาครัฐ
สนบัสนุน 
  การด าเนินการและการจดัการพื้นท่ีแนวปะการังท่ีไดรั้บผลกระทบจากการฟอก
ขาว ควรส่งเสริมการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติของปะการัง ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ดงัน้ี การงดกิจกรรมใด ๆ 
ท่ีรบกวนปะการัง เพิ่มความระมดัระวงัในการใชป้ระโยชน์จากแนวปะการัง โดยเฉพาะระยะแรกๆ 
หลงัการเกิดฟอกขาว ในพื้นท่ีท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวควรลดหรืองดกิจกรรมท่องเท่ียวทางทะเล เพื่อ
ช่วยลดมลพิษท่ีจะถูกปล่อยลงสู่ทะเล และใหเ้วลาปะการังในการฟ้ืนตวักลบัคืนสู่สภาพเดิมในระยะ
ยาวท่ีส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปจนไม่เอ้ืออ านวยต่อการฟ้ืนตวัตามธรรมชาติของปะการังการเขา้
ฟ้ืนฟูโดยมนุษยอ์าจกระท าไดโ้ดยใชว้ิธีการท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนกบัความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ 
และควรด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั,ควรเฝ้าระวงัรักษาแนวปะการังท่ีสามารถตา้นทาน หรือ
ทนทาน ต่อการเกิดปะการังฟอกขาวให้เป็นแหล่งกระจายตวัอ่อนของปะการังตามธรรมชาติ,
มาตรการระยะยาวท่ีตอ้งท า คือ การรณรงคใ์ห้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวตระหนกัถึงภาวะคุกคาม
ต่อแนวปะการัง อนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อน 
  4)  นโยบาย/มาตรการ/ส่งเสริม ภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งของระดบัจงัหวดัรวมไป
ถึงระดบัประเทศตอ้งนโยบายหรือมาตราส่งเสริมให้กบัหน่วยงาน องค์กร ผูป้ระกอบการ อ่ืนท่ี
จดัท าโครงการเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และในส่วนของ
สถานศึกษาภาครัฐควรมีการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อย่างจริงจงัเพื่อสร้างทุนมนุษย์ท่ีมีความสามารถ
วางแผนนโยบายเพื่อลดปัญหาผลกระทบ หรือการจดัการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 

5.4  ข้อเสนอแนะ 
 
 5.4.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวจัิย 
  1)  ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัของเมืองภูเก็ตควรจะ
ตระหนกัถึงความส าคญัในการเตรียมพร้อมการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และด าเนินการจดัท า
แผนยทุธศาสตร์ และแผนแม่บทเพื่อรองรับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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  2)  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของเมืองภูเก็ตควรจะตระหนักถึงความส าคญัในการ
เตรียมพร้อมการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และด าเนินการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ และแผน
แม่บท ภายใตบ้ทบาทและภารกิจของหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ในระดบัปฏิบติัการ และการวิจยั
และพฒันาเพื่อรองรับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อกทั้งยงัสามารถปฏิบติัการในระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบันโยบายมหาภาค  
  3)  เพื่อให้การด าเนินการจัดการการท่องเท่ียวเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลเป็นไปอย่าง
ถาวรและย ัง่ยนื ควรมีการศึกษาวจิยัต่อไปความรุ่นแรงของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และจุด
แขง็ของการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตมีอะไรบา้งท่ีไม่เส่ียงหรืออ่อนไหวต่อผลกระทบ และจุดอ่อน
ของการท่องเท่ียวท่ีตอ้งแกไ้ขเพื่อนจะเกิดการด าเนินการท่ีเหมาะสมและเกิดความย ัง่ยนืต่อไป  
  4)  การด าเนินงานการท่องเท่ียวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ควรประสานงาความร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว เช่น บริษทัน าเท่ียว โรงแรม ท่ีพกั ร้านอาหาร ผูป้ระกอบการขนส่ง และร้านจ าหน่ายของ
ท่ีระลึกในรูปแบบเครือข่าย เพื่อร่วมเผยแพร่การท่องเท่ียวท่ีสร้างจิตส านึกเพื่อลดภาวะโลกร้อนและ
สร้างความตระหนกัถึงผลกระทบใหก้บันกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
  5)  ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวควรให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีตอ้งการ
ข้อมูลเพื่อการวิจยัหรือผูท้  าการวิจยัต่างๆเพื่อจะน าข้อมูลท่ีได้มาพฒันาภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวใหท้นัต่อเหตุการณ์กบัปัจจุบนั หรือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปพฒันาองคค์วามรู้ต่อไป 
 
 5.4.2  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยในคร้ังต่อไป 
 ทั้งน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
  1)  นกัท่องเท่ียวแต่ล่ะชาติมีความตระหนกัและมีระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินการท่ีแตกต่างกนั 
ดงันั้นควรมีการศึกษาวิจยัเชิงลึกถึงความแตกต่างของกลุ่มคมท่ีอยูใ่นแต่ละภูมิภาค คือ เอเชีย ยุโรป 
อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นตน้ เพื่อน ามาจดการการท่องเท่ียวท่ีเหมาะกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวต่อไป 
  2)  อาจท าการวิจยัเจาะลึกถึงผลกระทบท่ีส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ชายฝ่ังทะเลในอยา่งเจาะลึกในแต่ล่ะดา้น เพื่อสร้างเป็นแผน่แม่บท กลยุทธ์ การรับมือ ท่ีเหมาะกบั
ผลกระทบนั้นๆ 
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  3)  ควรมีการศึกษาวิจยัในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวฝ่ังอนัดามนั
โดยรอบและฝ่ังอ่าวไทย เพื่อสร้างแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ มาตรการ แผน่แม่บท 
กลยทุธ์ องคค์วามรู้ใหก้บัการจดัการท่องเท่ียวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย 
  4)  ควรมีการศึกษาการเตรียมความรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศของหน่อยงานภาครัฐท่ีมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

5.5  ข้อจ ากดัในการวจิัย 
 
 ความร่วมมือและปัญหาดา้นเวลา ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ เดิมที ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือ
คือ การสนทนากลุ่ม แต่เน่ืองจากมีปัญหาเร่ือง การให้ความร่วมมือ และเวลาว่างท่ีไม่ตรงกนัของ
กลุ่มตวัอย่าง จึงท าให้ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งสัมภาษณ์ตวัแทนของผูป้ระกอบแทนในบางบางสถานท่ี
ประกอบการเพื่อให้ไดข้อ้มูล โดยเฉพาะธุรกิจท่ีพกัเพราะผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นโรงแรมใน
เครือหรือผูบ้ริหารเป็นคนละคนกบัผูป้ระกอบการ และผูจ้ดัการของแต่และโรงแรมการเขา้ถึงนั้น
ยาก ดงันั้นจึงสัมภาษณ์ตวัแทน เช่น Sale Manager, Front Manager เป็นตน้ 
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ผลการวเิคราะห์ความเที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เร่ือง  แนวทางการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ
สภาพภูมอิากาศในภาคอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเล กรณศึีกษาจังหวดัภูเกต็ 
 
 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงด้านเน้ือหาของแบบสอบถาม (Questionnaire) เ ร่ือง 
แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล กรณีศึกษา จงัหวดัภูเก็ต โดยมีผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจ
ค่า IOC ทั้งหมด 3 ท่าน ดงัน้ี ล าดบัท่ี 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวารี  นามวงค ์  
    ล าดบัท่ี 2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รักษพ์งษ ์ วงศาโรจน์ 
    ล าดบัท่ี 3.  อาจารย ์ดร.เจริญชยั เอกมาไพศาล  
  
  ซ่ึงมีสูตรการค านวณความสอดคลอ้ง มีดงัน้ี    

    สูตร IOC =  
  

 
      

    เม่ือ IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างค าถามกบัวตัถุประสงค์
    ∑r คือ ผลรวมคะแนนจากผูท้รงคุณวฒิุทั้งหมด  
    N   คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัความเหมาะสมหลงัขอ้ค าถามท่ีท่านผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ส าหรับขอ้ใดท่ีท่านมีความเห็นวา่ 
ไม่เหมาะสม โปรดให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในช่องวา่ง เพื่อผูว้ิจยัจะไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าว มา
พิจารณาและปรับปรุงในภายหลงัต่อไป       
 กา √ ในช่อง +1 ถา้หากท่านแน่ใจวา่ขอ้ค าถามหรือขอ้ความนั้นตรงตามเน้ือหา 
 กา √ ในช่อง 0 ถา้หากท่านไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามหรือขอ้ความนั้นตรงตามเน้ือหา 
 กา √ ในช่อง -1 ถา้หากท่านแน่ใจวา่ขอ้ค าถามหรือขอ้ความนั้นไม่ตรงตามเน้ือหา 
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ตารางที ่1  พฤติกรรมการท่องเท่ียวและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต 

 
ค าถามงานวจิัย 

ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผล 
รวม 

ค่า
IOC 

ล าดบัที่ 
1 

ล าดบัที่ 
2 

ล าดบัที่ 
3 

 

1.วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่ีจงัหวดัภูเก็ต +1 +1 +1 3 1.00 

2.ท่านเดินทางมายงัจงัหวดัภูเก็ตโดยยานพาหนะใด +1 +1 +1 3 1.00 

3.ท่านเดินทางมาจงัหวดัภูเก็ตกบัใคร 0 +1 +1 2 0.66 
4.ท่านไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตจากแหล่งใดมาก
ท่ีสุด 

+1 +1 +1 3 1.00 

5.ประเภทท่ีพกัท่ีท่านเลือกพกั 0 +1 +1 2 0.66 

6.จ านวนคืนท่ีท่านพกัคา้งคืนในสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต +1 +1 +1 3 1.00 
7.รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีท่านสนใจท าในจงัหวดัภูเก็ต ท่าน
สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

8.ปัจจยัในการตดัสินใจการเลือกรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดั
ภูเก็ต 

+1 0 +1 2 0.66 

9.ปัจจยัในการตดัสินใจการเลือกแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต +1 0 +1 2 0.66 

10.ฤดูกาลแบบใดท่ีท่านตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต +1 0 +1 2 0.66 

11.ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต
ของท่านมากท่ีสุด 

+1 0 +1 2 0.66 

12.ถา้เกิดสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงเช่น เกิดฝนตกหนกัน ้าท่วม เกิดภยั
พิบติั ก่อนท่านจะเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต ท่านจะท าอยา่งไร 

+1 +1 +1 3 1.00 

13.แรงจูงใจทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวใน
จงัหวดัภูเก็ตของท่านมากท่ีสุด 

0 0 0 0 0* 

14.แรงจูงใจระหว่างบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว
ในจงัหวดัภูเก็ตของท่านมากท่ีสุด 

0 0 0 0 0* 

15.แรงจูงใจทางดา้นสถานภาพหรือช่ือเสียงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตของท่านมากท่ีสุด 

+1 0 0 1 0.3* 

16.ท่านตอ้งการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองใดมากท่ีสุด ในจงัหวดัภูเก็ต 0 0 0 0 0* 



 
222 

 

ตารางที ่2  แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 
 

 
ค าถามงานวจิัย 

ความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผล 
รว
ม 

ค่าIOC 

ล าดั
บที่ 1 

ล าดบัที่ 
2 

ล าดบัที่ 3  

1.  ฝนตกผดิฤดูกาล 

  1.1.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว +1 0 +1 2 0.66 
  1.2.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลในเร่ืองความปลอดภยัของแหล่ง
ท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล 

+1 0 +1 2 0.66 

  1.3.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวด าน ้าดูปะการัง
ของจงัหวดัภูเก็ต 

+1 0 +1 2 0.66 

  1.4.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการท ากิจกรรมกีฬาทางทางน ้า
และอาบแดด 

0 +1 +1 2 0.66 

  1.5.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการ
ท่องเท่ียว 

+1 0 +1 2 0.66 

1.6.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่
ของนกัท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล 

+1 0 +1 2 0.66 

  1.7.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการตดัสินใจยกเลิกกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวต่างๆหรือยกเลิกการเดินทาง 

+1 0 +1 2 0.66 

  1.8.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัของจงัหวดัภูเก็ตท าให้เกิดน ้าท่วมส่งผลต่อ
การเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวและส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียว 

+1 0 +1 2 0.66 

2.  อุณหภูมิความร้อนที่สูงขึน้   

  2.1.อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว +1 +1 +1 3 1.00 
  2.2.อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลให้มีความเส่ียงเร่ืองของ
ปัญหาสุขภาพ เช่น โรคลมแดด(โรคฮีสโตรก) หรือโรคท่ีเกิดจากความร้อน
ท่ีสูงข้ึน 

 +1 +1 2 0.66 

  2.3.อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อการท ากิจกรรมกีฬาทาง
ทางน ้าและอาบแดด 

0 +1 +1 2 0.66 

  2.4.อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อตดัสินใจเลือกท่ีพกั 
ร้านอาหาร หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 

0 +1 +1 2 0.66 

  2.5.อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อการเปิด
เคร่ืองปรับอากาศท่ีให้ความเยน็มากข้ึนในท่ีห้องพกั 

+1 +1 +1 3 1.00 

3.  ปะการังฟอกขาว 

  3.1.ผลกระทบปะการังฟอกขาวส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวด าน ้าดูปะการังของจงัหวดัภูเก็ต 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที ่3  ประชากรศาสตร์ ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดของท่านมากท่ีสุด 

 
หมายเหตุ:  เคร่ืองหมาย * หมายถึงไม่ผา่นเกณฑค์วามสอดคลอ้งจากผูท้รงคุณวฒิุแต่ไดรั้บกาแกไ้ข
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ 
ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

**ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม** 

 3.2.ปะการังฟอกขาวในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อแหล่งด าน ้าดูปะการัง +1 +1 +1 3 1.00 
  3.3.ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อกระทบต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจ
เลือกกิจกรรมการด าน ้าดูปะการัง 

+1 +1 +1 3 1.00 

  3.4.ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของ
นกัท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล และการท ากิจกรรมด า
น ้าดูปะการัง 

+1 +1 +1 3 1.00 

  3.5.ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล แหล่งอาศยัของ
สตัวท์ะเล  

+1 +1 +1 3 1.00 

4.การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

  4.1.การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติบางพ้ืนท่ีใน
จงัหวดัภูเก็ต 

+1 +1 +1 3 1.00 

  4.2.การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อสถานท่ีท ากิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น 
ชายหาดท่ีอาบแดด แหล่งด าน ้าต่ืน เป็นตน้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

  4.3.การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลในปัจจุบนัส่งผลต่อการติดสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 

+1 +1 +1 3 1.00 

  4.4.การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของ
นกัท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ภาคผนวก  ง 
ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
นักท่องเทีย่วชาวไทย   นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
Item-total Statistics 

          Scale         Scale             Corrected 
          Mean         Variance        Item           Alpha 
          if Item        if Item           Total           if Item 
          Deleted       Deleted       Correlation     Deleted 

B1.1          94.3667       202.9299        .5276           .9179 
B1.2          94.5000       206.6034        .4136           .9195 
B1.3          94.4333       201.4264        .5935           .9169 
B1.4          94.2333       203.9092        .4885           .9185 
B1.5          94.4667       205.8437        .3454           .9211 
B1.6          94.5000       206.6034        .4380           .9192 
B1.7          94.5667       199.4954        .6662           .9157 
B1.8          94.4000       201.4897        .6019           .9168 
B1.9          94.6000       202.7310        .4677           .9189 
B2.1          94.6333       197.6195        .5854           .9169 
B2.2          94.7667       196.8747        .6216           .9162 
B2.3          94.8000       199.5448        .5152           .9182 
B2.4          95.0000       187.8621        .7222           .9141 
B2.5          94.3667       201.8264        .4856           .9186 
B2.6          94.7000       198.9759        .6149           .9164 
B2.7          94.9000       194.6448        .5791           .9173 
B2.8          94.4000       206.0414        .3627           .9206 
B3.1          94.2000       202.0276        .6447           .9164 
B3.2          94.3333       210.6437        .2595           .9216 
B3.3          94.4667       203.7747        .6126           .9170 
B3.4          94.7000       199.1138        .7670           .9146 
B3.5          94.3333       203.0575        .5616           .9174 
B4.1          94.2333       206.1851        .4697           .9188 
B4.2          94.3667       200.9299        .5814           .9170 
B4.3          94.5667       206.3230        .3750           .9202 
B4.4          94.6667       195.8161        .6628           .9154 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 26 
Alpha =    .9207 

 



 
226 

 

ภาคผนวก  จ   
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
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No. 

Questionnaire 
 

 เร่ือง  แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต 
วตัถุประสงค ์
  1  เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว
ต่อการมาเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตและแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต 
  2  เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต
  3  เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 
  4  เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม  
  ความคิดเห็นท่ีท่านตอบน้ีมีคุณประโยชน์เป็นอยา่งยิง่และค าตอบของท่านจะไม่ส่งผล
กระทบต่อ ผูต้อบแบบสอบถามใดๆทั้งส้ินกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของท่าน เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการการเตรียมความพร้อมรับมือผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลจงัหวดัภูเก็ต ต่อไป แบบสอบถามน้ีประกอบดว้ยขอ้
ค าถาม 5 ส่วน ดงันี     
  ส่วนท่ี 1  พฤติกรรมการท่องเท่ียวและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต         
  ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต   
  ส่วนท่ี 3  ประชากรศาสตร์ ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป     
  ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต  
 ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ใหต้รงกบัความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านให้
มากท่ีสุด และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
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ส่วนที1่  พฤติกรรมการท่องเทีย่วและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่
จังหวดัภูเกต็ 
  ค  าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของตวัท่าน 
1.  วตัถุประสงค์ในการเดินทางมาทีจั่งหวดัภูเกต็ 
   เพื่อท่องเท่ียว/พกัผอ่น     เพื่อท าธุรกิจ/การคา้    
   เพื่อประชุมสัมมนา/ดูงาน     เพื่อเยีย่มญาติ/เยีย่มเพื่อน   
   เพื่อการศึกษา      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
2.  ท่านเดินทางมายงัจังหวดัภูเกต็โดยยานพาหนะใด 
 รถยนตส่์วนตวั      รถจกัรยานยนต ์    
   รถสาธารณะ       รถของบริษทัน าเท่ียว    
 เคร่ืองบิน       อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 
3.  ท่านเดินทางมาจังหวดัภูเกต็กบัใคร 
   คนเดียว       ครอบครัว     
   เพื่อน       ญาติ     
   เพื่อนร่วมงาน    คู่สมรส     
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................... 
4. ท่านได้รับรู้ข้อมูลเกีย่วกบัการท่องเทีย่วจังหวดัภูเกต็จากแหล่งใดมากทีสุ่ด 
   ส่ือวทิย ุ       ส่ือโทรทศัน์    
 ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ      ญาติ/เพื่อน     
   บริษทัน าเท่ียว      ส่ืออินเตอร์เน็ต    
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………… 
5.  ประเภททีพ่กัทีท่่านเลอืกพกั 
   โรงแรม       รีสอร์ท    
   โฮมสเตย ์       กางเตน็ท ์    
   เกสเฮา้ส์       บา้นพกั 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................... 
6.  จ านวนคืนทีท่่านพกัค้างคืนในสถานทีท่่องเทีย่วในจังหวดัภูเกต็ 
 จ านวน 1 คืน      จ  านวน 2 คืน    
   จ  านวน 3 คืน      จ  านวน 4 คืน    
   จ  านวน 5 คืน      มากกวา่ 5 คืน 
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7.  รูปแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วที่ท่านสนใจท าในจังหวดัภูเกต็ ท่านสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
   กิจกรรมอาบแดด/เล่นน ้าทะเล     กิจกรรมด าน ้าต้ืน   
   กิจกรรมด าน ้าลึก      กิจกรรมเล่นสกี เรือใบ  
   กิจกรรมตกปลา      กิจกรรมพาราเซล   
   กิจกรรมบานาน่าโบท     กิจกรรมวอลเลยบ์อลชายหาด   
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................ 
8.  ปัจจัยในการตัดสินใจการเลอืกรูปแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วจังหวดัภูเกต็  
 ความปลอดภยัของรูปแบบกิจกรรม        
   ความแปลกใหม่น่าใจสนของรูปแบบกิจกรรม       
   ความทา้ทายในรูปแบบกิจกรรม        
   ความของคุ่มค่าของราคารูปแบบกิจกรรม       
   ความนิยมจากคนหมู่มากของรูปแบบกิจกรรม       
   อ่ืนๆ (โปรดระบุบ)................................................................................. 
9.  ปัจจัยในการตัดสินใจการเลอืกแหล่งท่องเทีย่วจังหวดัภูเกต็  
 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยั        
   เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม        
   เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่วนตวั        
   เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่      
   เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความทา้ทาย ดึงดูดใจ       
   อ่ืนๆ (โปรดระบุบ)................................................................................. 
10.  ฤดูกาลแบบใดทีท่่านตัดสินใจเลอืกเดินทางมาท่องเทีย่วจังหวดัภูเกต็ 
   ฤดูร้อน       ฤดูฝน    
   ทุกฤดู 
11.  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่วในจังหวดัภูเกต็ของท่านมากทีสุ่ด 
 สภาพภูมิอากาศอากาศ     สภาพแหล่งท่องเท่ียว   
   สภาพการคมนาคม      อ่ืนๆ (โปรดระบุบ)......................... 
12.  ถ้าเกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเช่น เกิดฝนตกหนักน ้าท่วม เกิดภัยพิบัติ ก่อนท่านจะเดินทาง
มาท่องเทีย่วจังหวดัภูเกต็ ท่านจะท าอย่างไร 
   เปล่ียนวนัการเดินทาง     เปล่ียนเส้นทางการท่องเท่ียว   
   ไม่เปล่ียนวนัเดินทางและเส้นทาง  ยกเลิกการเดินทาง   
   อ่ืนๆ (โปรดระบุบ)........................................ 
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ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลกระทบจาก การ
เปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศทีส่่งผลต่อการท่องเที่ยวในจังหวดัภูเกต็ 
 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดของท่านมากท่ีสุด 
  ระดบั 1 หมายถึงท่านมีระดบัความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด   
  ระดบั 2 หมายถึงท่านมีระดบัความคิดเห็นในระดบันอ้ย   
  ระดบั 3 หมายถึงท่านมีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง   
  ระดบั 4 หมายถึงท่านมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก   
  ระดบั 5 หมายถึงท่านมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 

 
 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1.  ฝนตกผดิฤดูกาล 
  1.1.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว      
  1.2.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบันส่งผลในเร่ืองความปลอดภัย
ของแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล 

     

  1.3.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวด าน ้ าดู
ปะการังของจงัหวดัภูเก็ต 

     

  1.4.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบันส่งผลต่อการท ากิจกรรมกีฬา
ทางทางน ้ าและอาบแดด 

     

  1.5.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการการท่องเท่ียว 

     

 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 

ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

  1.6.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบันส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อ
ความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล 

     

  1.7.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบันส่งผลต่อการตดัสินใจยกเลิก
กิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆหรือยกเลิกการเดินทาง 

     

  1.8.ฝนตกผิดฤดูกาลในปัจจุบนัของจังหวดัภูเก็ตท าให้เกิดน ้ า
ท่วมส่งผลต่อการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวและส่งผลต่อ
แหล่งท่องเท่ียว 
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2.  อุณหภูมคิวามร้อนทีสู่งขึน้ 
  2.1.อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อการเดินทาง
ท่องเท่ียว 

     

  2.2.อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลให้มีความเส่ียง
เร่ืองของปัญหาสุขภาพ เช่น โรคลมแดด(โรคฮีสโตรก) หรือโรค
ท่ีเกิดจากความร้อนท่ีสูงข้ึน 

     

  2.3.อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบันส่งผลต่อการท า
กิจกรรมกีฬkทางน ้ าและอาบแดด 

     

  2.4  อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อการท า
กิจกรรมกีฬาอาบแดด 

     

  2.5 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อตดัสินใจ
เลือกท่ีพกัท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 

     

  2.6 อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลต่อตดัสินใจ
เลือกร้านอาหาร ท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 

     

  2.8.อุณหภูมิความร้อนท่ีสูงข้ึนในปัจจุบันส่งผลต่อการเปิด
เคร่ืองปรับอากาศท่ีใหค้วามเยน็มากข้ึนในท่ีหอ้งพกั  

     

***อุณหภูมิความร้อนสูง คือ อุณหภูมิความร้อนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนั ซ่ึงอุณหภูมิ
ความร้อนจะมีอตัราท่ีสูงข้ึนมากกวา่ปกติ อาจจะเกิดสภาวะฮีทสโตรก(โรคลมแดด)หรือเกิดอนัตรายต่อสุขภาพของคน และ
ส่ิงมีชีวิต 

 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

3.  ปะการังฟอกขาว 

  3.1.ผลกระทบปะการังฟอกขาวส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวด าน ้าดูปะการังของจงัหวดัภูเก็ต 

     

  3.2.ปะการังฟอกขาวในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อแหล่งด าน ้ าดู
ปะการัง 

     

  3.3.ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อกระทบต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจ
เลือกกิจกรรมการด าน ้าดูปะการัง 

     

  3.4.ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของ
นักท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล และการท ากิจกรรมด า
น ้าดูปะการัง 

     

  3.5.ปะการังฟอกขาวส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล แหล่งอาศยัของ
สัตวท์ะเล  
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4.การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

  4.1.การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ
บางพ้ืนท่ีในจงัหวดัภูเก็ต 

     

  4.2.การกัดเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อสถานท่ีท ากิจกรรมการ
ท่องเท่ียว เช่น ชายหาดท่ีอาบแดด แหล่งด าน ้ าต่ืน เป็นตน้ 

     

  4.3.การกัดเซาะชายฝ่ังทะเลในปัจจุบันส่งผลต่อการติดสินใจ
เลือกแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต 

     

  4.4.การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลส่งผลต่อกระทบต่อส่งผลต่อความ
เช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวในเดินทางท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล 

     

***ปะการังฟอกขาว คือการฟอกขาวของปะการังจากการตายของเซลล์สาหร่ายท่ีอาศยัอยู่ท่ีปะการัง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงกะทนัหันของ

อุณหภูมิ ความเคม็และความขุ่นของทะเล 
 

ส่วนที่ 3 ประชากรศาสตร์ ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป  
คาช้ีแจง โปรดทาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของตวัท่าน  
1. เพศ  ชาย      หญิง  
2. อายุ  ต่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี   21 – 30 ปี  
  31 – 40 ปี     41 - 50 ปี 
   51 – 60 ปี     61 ปีข้ึนไป   
3. ระดับการศึกษา  
    ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา     ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
 
4. รายได้ต่อเดือน  
    นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั15,000 บาท   15,001 – 25,000 บาท   

     25,001 – 35,000 บาท    35,001 – 45,000 บาท   
     45,001 – 55,000 บาท     55,001 บาทข้ึนไป    

5.  สถานภาพ 
    โสด       สมรส     
    หยา่ร้าง  
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6. จ านวนคร้ังของการเดินทางมาท่องเทีย่วในจังหวดัภูเกต็ 
    ไม่เคยมา 1 คร้ัง      2 คร้ัง     

    3 คร้ัง       4 คร้ัง     
    มากวา่ 5 คร้ัง 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพฒันาด้านการท่องเทีย่วของจังหวดัภูเกต็  
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

**ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม** 
นายกิรฐากร บุญรอด 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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No. 

 Questionnaire  
 
The Method to Prepare For Impact of Climate Change in Coastal Tourism Industry:  A Case 
Study of Phuket Province 
Objectives: 
 1  To study the effects of climate change on the behavior of tourists visiting Phuket and other 
tourist attractions of Phuket.  
 2  To study the level of awareness of the tourism operators about the impacts of climate change 
affect coastal tourism activities in Phuket. 
 3  To study the level of awareness about the impact of climate change affecting coastal tourism 
activities in Phuket. 
 4  To study the method to prepare for impact of climate change on coastal tourism industry in 
Phuket. 
Statement of respondents  
 The opinions that you have responded are extremely beneficial and the answer will not affect any 
of the respondents. Please answer the questionnaire truthfully. To be useful in preparing to cope 
effects of climate change in the coastal tourism industry in Phuket in the future 
 This questionnaire consists of the following 4 questions as below:  
  Section 1 Tourism behaviors and motivations influence the decision to travel to Phuket. 
  Section 2  The queries about the opinions of tourists on the effects of changes in climate 
affect tourism in Phuket. 
  Section 3  Demographics of respondents 
  Section 4  Suggestions in the development of the tourism of Phuket.   
 Please read all the questionnaires to match reality and make the most of your comments. And 
thank you for the courtesy of the opportunity. 
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Section 1 Tourism behaviors and motivations influence the decision to travel to Phuket.
 Explanation:  Please mark   

1.  The purpose of coming to Phuket:       
   For Traveling / Leisure          For business / commercial  
   For seminars / Observe     For visiting Family / Friends  
   For education      Others (If any).................. 

2.  How do you travel to Phuket?        
        Motorcycle 

   Public Transport      Tourist Coach 
        Others (If any)..............................  
3.  Who are you coming to Phuket with?       

   Alone       Family     
   Friends       Relatives     
   Colleague         Others (If any) ..................................  
4.  Where do you usually get the information of Phuket Tourism?    

   Radio       Television    
        Relatives / Friends    

   Travel Agencies      Internet     
  Others (If any) ………………………  
5.  What kind of Accommodation do you like?      

   Hotel       Resort    
   Homestay           Tent    

   Guest House       House   
   Others (If any)............................................... 
 6.  How long will you stay in Phuket?       

      2 Nights    3 Nights   
   4 Nights     5 Nights    More than 5 Nights  

7.  What kind of activities are you interested in Phuket? Choices can be choose more than 1 
   Sunbathing / Swimming   Snorkeling    Scuba diving  
   Jet Skiing / Sailing     Fishing    Banana Boat    

   Beach Volleyball    Parasailing    Others (If any)............................. 
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8.  What are the most important factors of choosing tourism activities in Phuket?  
     

   The Interests of the activity 
   The Challenging of the activity 
   The worthiness of the activity 
   The popularity of the activity  
   Others (If any)................................................   
9.  What are the most important factors of choosing tourist attractions in Phuket?  

    
   As a popular tourist attraction  
   As a private attraction  
   As a novelty attraction 
   As a challenging attraction   
   Others (If any).......................................................  
10.  Which season do you make a decision to come to Phuket?   

    Summer     
   Raining     
   Every season  
11.  What are the most important factors influenced you to travel to Phuket?  

      
    Attractions             
   Transportation     
   Others (If any).................................... 

12.  What will you do if there is some impact of climate change such as the inundation and 
disasters before your arrival in Phuket?       
  

   Change the date       
   Change the destination      
   Remain the same plan         
     
   Others (If any)............................................................. 
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Section 2  The queries about the opinions of tourists on the effects of changes in climate 

affect tourism in Phuket.         
  Explanation: Please mark   in the level that matches your mind the most.  
   Level 1 matches your mind “at least”     
   Level 2 matches your mind “slightly least”    
   Level 3 matches your mind “average”     
   Level 4 matches your mind “slightly most”    
   Level 5 matches your mind “the most” 

 
 

The impacts of climate change 
Level 

5 4 3 2 1 

1.  Unseasonal rainfall 

  1.1. Unseasonal rainfall towards transportation      
  1.2. Unseasonal rainfall effects the security of coastal attraction      
  1.3. Unseasonal rainfall effects snorkeling areas in Phuket      
  1.4. Unseasonal rainfall effects water sports activities  and sunbathing activities      
  1.5. Unseasonal rainfall effects decision making in choosing services      
  1.6. Unseasonal rainfall affects the confidence of tourists traveling to the coast.      
  1.7. Unseasonal rainfall affects activities, travel or trip cancellation      

  1.8. Unseasonal rainfall caused flooding in Phuket that impacts transportation and 
attractions 

     

2.  Temperature increasing 

  2.1. The current temperature increasing affects the tourism      
  2.2. The current temperature increasing affects health problems such  as  
Heat Stroke or other heat deceases  

     

  2.3. The current temperature increasing affects water sports activities      
  2.4. The current temperature increasing affects sunbathing activities      
  2.5. The current temperature increasing affects decision to choose 
accommodation with air-conditioner. 

     

 2.6. The current temperature increasing affects decision to choose restaurant 
with air-conditioner 

     

  2.7. The current temperature increasing affects decision to choose tourist 
attraction with air-conditioner 

     

  2.8. The current temperature increasing affects turning the air-conditioner 
to cool down the room 
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3.  Coral bleaching 

  3.1. Coral bleaching effects snorkeling activities in Phuket      

  3.2. Coral bleaching effects snorkeling areas      

  3.4. Coral bleaching effects  the confidence of tourists traveling to the 
coast and snorkeling activity 

     

  3.5. Coral bleaching effects marine ecosystem and habitats       

4. Coastal Erosion 

  4.1. Coastal Erosion effects some attraction areas in Phuket      

  4.2. Coastal Erosion effects  the location for tourism activities such as 
sunbathing areas, and  snorkeling areas etc. 

     

  4.3. Coastal Erosion effects Phuket’s attraction selections      

  4.4. Coastal Erosion effects the confidence of tourists traveling to the 
coast 

     

***Coral bleaching is the loss of intracellular endosymbiosis (Symbiodinium, also known as zooxanthellae) through either 
expulsion or loss of algal pigmentation.The corals that form the structure of the great reef ecosystems of tropical seas depend upon 
a symbiotic relationship with algae-like unicellular flagellate protozoa that are photosynthetic and live within their tissues. 
Zooxanthellae give coral its coloration, with the specific color depending on the particular clade. Under stress, corals may expel 
their zooxanthellae, which lead to a lighter or completely white appearance, hence the term "bleached". 
***Coastal erosion is the wearing a way of land and the removal of beach or dune sediments by wave action, tidal currents, wave 
currents, and drainage or high winds (see also beach evolution). Waves, generated by storms, wind, or fast moving motor craft, 
cause coastal erosion, which may take the form of long-term losses of sediment and rocks, or merely the temporary redistribution 
of coastal sediments; erosion in one location may result in accretion nearby. The study of erosion and sediment redistribution is 
called 'coastal morphodynamics'. It may be caused by hydraulic action, abrasion, impact and corrosion. 

Section 3 Demographics of respondents 
Explanation:  Please mark  that corresponds to the actualities 
1. Gender  

   Male       Female 
2.  Age   20 years old or less     21 – 30 years old 
    31 – 40 years old     41 – 50 years old   
    51 – 60 years old     61 years old or higher  
3.  Level of education         
    Less than secondary education    Secondary education or equivalent 
    Bachelor degree or equivalent   Higher than bachelor degree 
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4.  Monthly income  
      1500 USD or lower    1501 – 2,000 USD 
      2,001 – 2,500 USD    2,5001 – 3,000 USD 
      3,001 – 3,500 USD    3,501 USD or higher 
 5. Marital status  
      Single     Married  
      Widowed/ Divorced /Separated  
6.  How many times have you been in Phuket 
         first time  
      2 times     3 time  
         more than 5 times 
Section 4 Suggestions for developing tourism industry of Phuket province 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

**THANK YOU VERY MUCH** 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 

วนัท่ี........................................................ 
 
เร่ืองแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศใน

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต 
คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

ช่ือ-สกลุ ............................................................ต  าแหน่ง …………..………………..……… 
ช่ือสถานประกอบการ………………………………………………...………...………………….. 
โทรศพัท ์......................................................โทรสาร ………………………………………… 

มือถือ …………………………………………..อีเมลล ์………………..……………..………….. 
เวบ็ไซต ์...…………………………………………………………………………………………. 

ค าช้ีแจง 
 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศท่ีส่งผลต่อ

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล ซ่ึงปัจจุบัน" ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศ" ไดส่้งผลกระทบกนัทุกภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลทั้งทางตรง
และทางออ้ม  

 ดงันั้นเพ่ือการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับของผลกระทบ และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งผูส้มัภาษณ์จะได้
อธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยท่ีภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะไดรั้บผลอยา่งไร จนกระทั้งผูถู้กสมัภาษณ์เขา้ใจโดยครบถว้น
ก่อนแลว้จึงด าเนินการสมัภาษณ์ ซ่ึงจะใชเ้วลาในการสมัภาษณ์ประมาณ 1 ชัว่โมง 

 
ค าถามข้อที่ 1  ท่านเคยไดรั้บทราบขอ้มูลการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวหรือไม่ 
 ค าตอบขอ้ท่ี 1   [  ]  เคยไดย้นิ  จากแหล่งไหน……………………… 
   [  ]  ไม่เคยไดย้นิ 
ค าถามข้อที ่2  ท่านเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากนอ้ยแค่ไหน 
 ค าตอบขอ้ท่ี 2  ..................................................................................................... 
ค าถามข้อที่ 3  ท่านคิดว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนจากอดีตถึงปัจจุบนัมีผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมากนอ้ยแค่ไหน และอยา่งไร 
 ค าตอบขอ้ท่ี 3  ..................................................................................................... 
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ค าถามข้อที่ 4  ท่านคิดว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนจากอดีตถึงปัจจุบนัมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจของท่านมากนอ้ยแค่ไหน และอยา่งไร 

 ค าตอบขอ้ท่ี 4  ................................................................................................... 
ค าถามข้อที ่5  ช่วงเดือนใดท่ีเป็นช่วง High season ท่ีธุรกิจของท่านมีจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาใชบ้ริการ

มากท่ีสุด 
 ค าตอบขอ้ท่ี 5  ......................................................................................................... 
ค าถามข้อที ่6  ช่วงเดือนใดท่ีเป็นช่วง Low season ท่ีธุรกิจของท่านมีจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาใชบ้ริการ

มากท่ีสุด 
 ค าตอบขอ้ท่ี 6  ......................................................................................................... 
ค าถามข้อที ่7  ท่านเห็นวา่ปัจจุบนัปัญหาเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล จงัหวดัภูเก็ต หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ค าตอบขอ้ท่ี 7   [  ]  เห็นดว้ย  [  ]  ไม่เห็นดว้ย 
  เพราะ............................................................................................................. 
ค าถามข้อที ่8  ท่านเห็นวา่ควรมีการจดัการรูปแบบการท่องเท่ียวหรือการใหบ้ริการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้ง

กบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคตหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด 

 ค าตอบขอ้ท่ี 8   [  ]  เห็นดว้ย  [  ]  ไม่เห็นดว้ย 
  เพราะ............................................................................................................. 
ค าถามข้อที ่9  ท่านคิดวา่มาตรการการเตรียมความพร้อมรับมือจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลในปัจจุบนัและอนาคตของท่านท่ีควร
หยบิยกมาพฒันาใหเ้ป็นมาตรการการเตรียมพร้อมรับมือร่วมกนัในจงัหวดัภูเก็ตหรือจงัหวดัโดยรอบ
ของท่านมีอะไรบา้ง และควรท าอยา่งไร 

 ค าตอบขอ้ท่ี 9   [  ]  เห็นดว้ย  [  ]  ไม่เห็นดว้ย 
  1  ................................................................................................................. 
 อยา่งไร................................................................................................................................ 
  2  ................................................................................................................. 
ค าถามข้อที่ 10  ท่านคิดว่ารูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจะพฒันาข้ึนเพ่ือตอบรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะสามารถตอบโจทยพ์ฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัของจงัหวดั
ภูเก็ตไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 

 ค าตอบขอ้ท่ี 10   [  ]  ตอบโจทย ์   [  ]  ไม่ตอบโจทย ์
  เพราะ......................................................................................................... 
ค าตอบข้อที่ 11  ท่านคิดว่าพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัมีความสนใจเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวเป็นอยา่งไร เพราะเหตุใด 
 ค าตอบขอ้ท่ี 11   [  ]  ใหค้วามสนใจ  [  ]  ไม่ใหค้วามสนใจ 
  เพราะ............................................................................................................. 
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ค าตอบข้อที่ 12  ท่านคิดวา่พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัมีความตระหนกัถึงความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นจากสภาพการเปล่ียนแปลงทางอากาศระหว่างการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเป็น
อยา่งไร เพราะเหตุใด 

 ค าตอบขอ้ท่ี 12   [  ]  มาก  [  ]  นอ้ย 
  เพราะ............................................................................................................. 
ค าถามข้อที ่13  ท่านคิดวา่แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติชาติของภูเก็ต ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงไดรั้บผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากมากท่ีสุดบริเวณใดบา้ง เพราะเหตุใด 
 ค าตอบขอ้ท่ี 13   [  ]  มี   [  ]  ไม่มี 
 แหล่งท่องเท่ียว......................................................................................... 
 เพราะ.................................................................................................................................. 
ค าถามข้อที่ 14  ท่านคิดวา่การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่าง

รวดเร็วหรือทนัสมยัอยูเ่สมอมีความจ าเป็นมากหรือไม่ ในการประกอบธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวใน
ปัจจุบนัของจงัหวดัภูเก็ต เพราะเหตุใด 

 ค าตอบขอ้ท่ี 14   [  ]  จ าเป็น   [  ]  ไม่จ าเป็น 
 เพราะ.................................................................................................................. 
ค าถามข้อที่ 15  ท่านคิดว่าเหตุการณ์เม่ือ 27 ธนัวาคม 2547 ยงัส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการเดินทางมา

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต เพราะเหตุใด  
 ค าตอบขอ้ท่ี 15   [  ]  ส่งผล   [  ]  ไม่ส่งผล 
 เพราะ..................................................................................................................... 
ค าถามข้อที่ 16  ถา้จะพฒันามาตรการการเตรียมความรับมือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ท่านคิดวา่หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นตอ้งเขา้มาสนบัสนุนหรือไม่ ถา้จ าเป็นควรสนบัสนุนใน
รูปแบบใด 

 ค าตอบขอ้ท่ี 16   [  ]  จ าเป็น   [  ]  ไม่จ าเป็น 
การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐพร้อมเหตุผล 
 เพราะ....................................................................................................................... 
ค าถามข้อที่ 17  ท่านพร้อมท่ีจะสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนซ่ึงเป็นตวัการ

หลกัในการท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนัอยา่งไร มีอะไรบา้ง 
 ค าตอบขอ้ท่ี 17   [  ]  พร้อม   [  ]  ไม่พร้อม  
 เพราะ......................................................................................................................... 
ค าถามข้อที ่18  ขอ้เสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................  
** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ** 
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