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การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จ  าแนกตามตวัแปรเพศ อาย ุ

ศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชน
ต าบลสวนผึ้ งจ  านวน 385 คนโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ F-test มี
วตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของตวัแปรด้านประชากร ต่อผลกระทบทางสังคมและ
ความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง 
อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 3) เพื่อศึกษาความคาดหวงัของชุมชน
ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
4) เพื่อเสนอแนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

ผลการศึกษาวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ี 1 สรุปการทดสอบสมมุติฐาน 1) ประชาชนต าบลสวน
ผึ้ งท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมและความคาดหวงัของชุมชนต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี 
แตกต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ในประเด็นผลกระทบทางสังคม ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบั
ชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ 2) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอายุต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) 
ในประเด็นความคาดหวงั ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว 3) ประชาชนต าบล
สวนผึ้ งท่ีมีศาสนาต่างกัน ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ในประเด็นผลกระทบทางสังคม ด้าน
ประชากร 4) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ทุกดา้น 



(4) 

ยกเวน้ในประเด็นความคาดหวงั ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 5) ประชาชน
ต าบลสวนผึ้งท่ีมีอาชีพต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ในประเด็นผลกระทบทางสังคม ดา้น
ประชากร 6) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ใน
ประเด็นผลกระทบ ดา้นประชากร 7) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ีต่างกนั 
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ในประเด็นผลกระทบทางสังคม ด้านความขดัแยง้เก่ียวกับชุมชน
ทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่  

ผลการศึกษาวตัถุประสงค์การวิจยัท่ี 2 พบว่า ประเด็นท่ีมีผลกระทบทางสังคม ระดับ
ผลกระทบมาก มี 7 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิใน
ท่ีดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 2) การเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน 3) ค่าครองชีพมีความ
เหมาะสมแก่ชุมชน 4) การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรในสังคมของชุมชน 5) ชุมชนเห็นดว้ยท่ี
ต าบลสวนผึ้งมีการท่องเท่ียว 6) ประชากรจากชุมชนอ่ืน เขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 
และ 7) เกิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน 

ผลการศึกษาวตัถุประสงค์การวิจยัท่ี 3 ประเด็นความคาดหวงัของชุมชน ระดับความ
คาดหวงันอ้ย มี 7 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเอาเปรียบกนัในชุมชน 2) การขาย
บริการทางเพศ 1) การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และค่านิยมของสังคมชุมชน 3) การเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน 
การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 4) การเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชนท้องถ่ิน            
5) การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างานศิลปหตัถกรรม และ 7) ความแตกต่างดา้นอายุ เพศ 
เช้ือชาติของชุมชน 

ประเด็นท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบจากผลการวิจยัวตัถุประสงค์ท่ี 2 และ 3  
ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน การเปล่ียนแปลงเจา้ของท่ีดิน การมี
สิทธ์ิในท่ีดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประชากรจากชุมชนอ่ืนเขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียว
ของชุมชน การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และค่านิยมของสังคม การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรใน
สังคมของชุมชน ความแตกต่างดา้นอายุ เพศ เช้ือชาติของชุมชน การเอาเปรียบกนัในชุมชน ปัญหา
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างานศิลปหตัถกรรม ปัญหาการขายบริการทางเพศ สามารถ
ก าหนดเป็นแนวทาง ไดด้งัน้ี 1) การพฒันาและส่งเสริมดา้นประชากร 2) ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์
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4) ส่งเสริมคุณค่างานศิลปหตัถกรรมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหย้ ัง่ยนื 
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The study was conducted quantitative research. Classified according to gender, age, 
religion, education level, occupation, salary and length of residence in the area. The samples were 
385 people who lived in Suanphung Sub-District. Data collection was conducted by using a 
questionnaire and then analyzed the data were frequency, percentage, standard deviation, t-test 
and F-test statistic.  The purpose was to 1) study the difference of population variables to social 
impacts and people’s expectation toward social changes of tourism management in Suanphung 
Sub-Dictrict, Suanphung District, Ratchaburi Province 2) study the level of people’s opinion 
toward social impacts of tourism in Suanphung Sub-District, Suanphung District, Ratchaburi 
Province 3) study the level of people’s expectation toward social changes of tourism management 
in Suaphung Sub-District, Suanphung District, Ratchaburi Province 4) proposed guidelines for 
the social impacts management of tourism in Suanphung Sub-District, Suanphung District, 
Ratchaburi Province.  

The objective first’s results showed 7 hypothesis testing; 1) Gender differences made the 
people’s opinion about the social impacts and expectation toward social changes of tourism 
management in Suanphung Sub-District difference, accepted hypothesis (H1) in the social impacts 
subject: the conflict in the local community and outsiders 2) Age differences, accepted hypothesis 
(H1) in the expectation subject: the impact on privacy, person and family 3) Religion differences, 
accepted hypothesis (H1) in the social impacts subject: the population 4) Education level 
differences, accepted hypothesis (H1) exepted in the expectation subject: the infrastructure 
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5) Occupation differences, accepted hypothesis (H1) in the social impacts subject: the population 
6) Salary differences, accepted hypothesis (H1) in the social impacts subject: the population         
7) Length of residence in the area differences, accepted hypothesis (H1) in the social impacts 
subject: the conflict in the local community and outsiders. 

The objective second’s results showed the high social impacts were 1) the tourism caused 
rapidly frequent changes of the land ownership, the possession right of the lands 2) the tourism 
caused the local jobs changes 3) the tourism caused the cost living is reasonable 4) the tourism 
caused population increase 5) the people agree that Suanphung Sub-District have the tourism     6) 
the tourism caused people from pther communities come to community for work 7) the tourism 
caused occupation and salary. 

The objective third’s results showed the low expectations were 1) the people expect to 
unfairness 2) the people expect to commercial sex 3) the people expect to lifestyle and values 
changes 4) the people expect to rapidly frequent changes of the lands ownership, the possession 
right of the land 5) the people expect to the local jobs changes 6) the people expect to cultures and 
value of arts and crafts changes 7) the people expect to other differences when comparing 
between their age, gender and nationality of community. 

The objective fourth’s results showed that the highest social impacts were 1) the tourism 
caused the local jobs changes 2) the tourism caused rapidly frequent changes of the lands 
ownership, the possession right of the lands 3) the tourism caused people from other communities 
come to community for work 4) the tourism caused lifestyle and values changes 5) the tourism 
caused population increase 6) the tourism caused other differences when comparing between their 
age, gender and nationality of community 7) the tourism caused unfairness 8) the tourism caused 
cultures and value of arts and crafts changes 9) the tourism caused commercial sex. This research 
proposed the following 4 guidelines; 1) developing and supporting to the population,                   
2) supporting the land use, treating national resources and environment, 3) social development 
and strong community and 4) promoting sustainable value of cultures, arts and craft’s local 
community. 
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วิทยานิพนธ์เร่ือง แนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบล
สวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ส าเร็จลุล่วงไดเ้น่ืองมาจากผูเ้ขียนไดรั้บความช่วยเหลือในการ
ให้ขอ้มูล ค าปรึกษา ขอ้แนะน า ความคิดเห็นและก าลงัใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมี
ความสมบูรณ์มากข้ึน 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล ผูซ่ึ้งเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา และอาจารย ์ดร.ไพฑูรย ์มนต์พานทอง อาจารยท่ี์ปรึกษาคนปัจจุบนั อาจารย ์ดร.แสงแข 
บุญศิริ ผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ของผูเ้ขียน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษา ขอ้ช้ีแนะ ขอ้แนะน า และ
ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ก าลงัใจแก่ผูเ้ขียนใน
การท าวทิยานิพนธ์เล่มน้ีตลอดมา และขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุมาลี นนัทศิริพล ท่ี
ได้กรุณาให้ค  าแนะน าในการศึกษาคร้ังน้ีรวมทั้ง กรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้
ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีได้ถ่ายทอด
และสร้างความรู้ให้แก่ผูเ้ขียน และขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีของคณะการจดัการการท่องเท่ียวทุก
ท่านท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี ขอขอบคุณ
เพื่อนๆ ท่ีรักทุกคนของผูเ้ขียน ส าหรับก าลงัใจและความช่วยเหลือท่ีมีใหม้าโดยตลอด 

ทา้ยสุด ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวทิยานิพนธ์ฉบบั
น้ีแด่ อาจารยป์ระสิทธ์ิ ไมแ้กว้ และคุณมนัทนา ไมแ้กว้ ผูซ่ึ้งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของผูเ้ขียนท่ีเป็น
ผูท่ี้ช่วยส่งเสริม สนบัสนุน กระตุน้เตือน และเป็นก าลงัใจ ตลอดจนเป็นแรงใจท่ีส าคญัยิ่งของผูเ้ขียน
ตลอดมา จนท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 
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 การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามรายได ้  
 เฉล่ียต่อเดือน  
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(15) 

4.38 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมท่ี 142 
 เกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้น  
 ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ กบัระยะเวลาท่ีอาศยั  
 ในพื้นท่ีโดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย รายคู่ระหวา่งกลุ่ม  
 ระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี  
4.39 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง 143 
 สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  
 ดา้นผลกระทบต่อประชากรของประชาชน กบัระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี  
 โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มระยะเวลา  
 ท่ีอาศยัในพื้นท่ี 
4.40 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง 145 
 สังคมเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีท่ี  
 ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม กบัระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี  
 โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มระยะเวลาท่ี  
 อาศยัในพื้นท่ี  
4.41 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง 146 
 สังคมเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีท่ี  
 ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน กบัระยะเวลาท่ีอาศยั  
 ในพื้นท่ี โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่ง  
 กลุ่มระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี 
4.42 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ 148 
5.1 สรุปประเด็นท่ีมีผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง 173 
 มากท่ีสุด 
 



 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่ หน้า 
 

1.1 แผนท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรี 2 
1.2 แผนภูมิแสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวและนกัทศันาจรและจ านวนนกัท่องเท่ียว 3 
 (มีการพกัคา้ง) ท่ีจงัหวดัราชบุรี ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2553-2555 
1.3 กราฟแสดงรายไดจ้ากการท่องเท่ียว (ลา้นบาท) ในจงัหวดัราชบุรี ระหวา่งปี 4 
 พ.ศ. 2553-2555  
1.4 กรอบแนวคิดการวจิยั 10 
2.1 ต าแหน่ง A คือ จงัหวดัราชบุรี 13 
2.2 แผนท่ีจงัหวดัราชบุรี 14 
2.3 แผนท่ีอ าเภอสวนผึ้ง 14 
2.4 ต าแหน่ง A คือ อบต.สวนผึ้ง 15 
2.5 แผนท่ีท่องเท่ียว อ าเภอสวนผึ้ง 26 
3.1 ระยะเวลาการท าวจิยั 72 
5.1 แนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวใน 80 
 ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  

 



 

บทที ่1 

 

บทน า 
 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็น
อย่างมาก การท่องเท่ียวสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามก็ยงัส่งผล
กระทบในหลายๆ ดา้นโดยเฉพาะดา้นสังคม การให้ความสนใจกบัชุมชน มรดกทางวฒันธรรมและ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผูสู้งอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว โดย
นักท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวท่ีต้องปลอดภยั สะอาด มีการรักษา
สภาพแวดล้อม และใช้ส่ือสารสนเทศในการท่องเท่ียวมากข้ึน รูปแบบของการท่องเท่ียวจึงมี
แนวโนม้ท่องเท่ียวแบบอิสระ สนใจการท่องเท่ียวเฉพาะทาง เช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health 
and Wellness Tourism) การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (Adventure Tourism) การท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
(Sports Tourism) เป็นตน้ นอกจากน้ีผลกระทบดา้นสังคม กระแสโลกาภิวฒัน์และวฒันธรรมโลกท่ี
เขา้มาในประเทศไทย การเปิดการคา้เสรี ก่อให้เกิดการอพยพยา้ยถ่ิน การเคล่ือนยา้ยแรงงาน ส่งผล
ต่อวิถีชีวิตคนไทยทั้งระดบัครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการสูญหายของวฒันธรรมพื้นถ่ิน 
ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555: 1) 
ดงันั้น จึงเป็นความทา้ทายท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีการก าหนดทิศทางและมาตรการในการปรับตวั
ใหท้นัต่อสถานการณ์ตลอดเวลา (ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบุรี, 2555ค: 3) 

จังหวัดราชบุรีตั้ งอยู่ในเขตภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย อยู่ห่ างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผน่ดิน หมายเลขท่ี 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ
ติดต่อกบัจงัหวดักาญจนบุรี ทิศใตติ้ดต่อกบัจงัหวดัเพชรบุรี ทิศตะวนัออกติดต่อจงัหวดันครปฐม
และจงัหวดัสมุทรสงคราม ทิศตะวนัตกติดต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาว
ศรีเป็นพรมแดนระหวา่งประเทศ ความยาว 73 กิโลเมตร มีแม่น ้ าแม่กลองเป็นแม่น ้ าสายหลกั ไหล
ผา่นในเขตจงัหวดัราชบุรีประมาณ 67 กิโลเมตร จงัหวดัมีพื้นท่ี 5,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือ 
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3,247,789 ไร่ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูงทางดา้นตะวนัตกและค่อยเป็นท่ีราบลุ่มถึงท่ีราบต ่าไปทาง
ตะวนัออก มีอุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง 19-38 องศาเซลเซียส 
 

 
 
ภาพที ่1.1  แผนท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรี 
แหล่งทีม่า: แผนท่ีจงัหวดัราชบุรี, ม.ป.ป. 
 

จังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ทั้ งแหล่งท่องเ ท่ียวทางธรรมชาติ 
ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ 
ประกอบกับการเดินทางท่ีสะดวกสบายและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร เพียง 100 กิโลเมตร 
นกัท่องเท่ียวจึงตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรีเป็นจ านวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะ
ปัจจุบนัแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอสวนผึ้ ง ก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก 
เน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของป่าตน้น ้ า สภาพภูมิอากาศท่ีเยน็สบาย จึง
กลายเป็นจุดขายท่ีส าคญัของจงัหวดัราชบุรี ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายไดสู่้ชุมชน
มากข้ึน เช่น ธุรกิจโรงแรม ท่ีพกั รีสอร์ท ธุรกิจรถโดยสาร ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจของท่ีระลึก ธุรกิจ
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ส่ือประชาสัมพนัธ์ ธุรกิจน าเท่ียว และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ (ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัราชบุรี, 2555ค: 14) 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 จงัหวดัราชบุรีมีจ  านวนนักท่องเท่ียวและนักทศันาจรท่ี
เดินทางมายงัจงัหวดัราชบุรีและมีจ านวนนักท่องเท่ียวเขา้พกัคา้งคืนเพิ่มข้ึน กล่าวคือ จ านวน
นกัท่องเท่ียวและนกัทศันาจรท่ีเดินทางมาจงัหวดัราชบุรี ปี พ.ศ. 2553 จ  านวน 1,007,904 คน ปี พ.ศ. 
2554 จ านวน 988,122 คน และปี พ.ศ. 2555 จ านวน 1,211,113 คน โดยมีจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้
พกัคา้งคืนปี พ.ศ. 2553 จ านวน 421,268 คน ปี พ.ศ. 2554 จ านวน 447,190 คน และปี พ.ศ. 2555 
จ านวน 509,780 คน (ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบุรี, 2555ก) 
 

 
 
ภาพที ่1.2 แผนภูมิแสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวและนกัทศันาจรและจ านวนนกัท่องเท่ียว (มีการพกั

คา้ง) ท่ีจงัหวดัราชบุรี ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2553-2555  
แหล่งทีม่า: ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบุรี, 2555ก. 
 

และเม่ือดูจากรายไดจ้ากการท่องเท่ียวในจงัหวดัราชบุรีระหวา่งปี พ.ศ. 2553-2555 มีรายได้
จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนตามล าดบั ดงัน้ี ปี พ.ศ. 2553 มีรายได ้910.67 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2554 มี
รายได ้1,119.18 ลา้นบาท และปี พ.ศ. 2555 มีรายได ้1,510.20 ลา้นบาท (ส านกังานการท่องเท่ียว
และกีฬาจงัหวดัราชบุรี, 2555ข) 
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ภาพที ่1.3 กราฟแสดงรายไดจ้ากการท่องเท่ียว (ลา้นบาท) ในจงัหวดัราชบุรี ระหวา่งปี พ.ศ. 2553-
2555 

แหล่งทีม่า: ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบุรี, 2555ข. 
 

อยา่งไรก็ตามการท่องเท่ียวของจงัหวดัราชบุรีมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วในบางพื้นท่ี ท าให้
เกิดการบุกรุกท าลายพื้นท่ีตน้น ้ าเพื่อสร้างท่ีพกัและรีสอร์ทเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะท่ีอ าเภอสวนผึ้ง 
ปัจจุบนัมีท่ีพกัและรีสอร์ทจ านวน 156 แห่ง (ขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556) (การท่องเท่ียวและ
กีฬาจงัหวดัราชบุรี, 2556) แหล่งท่องเท่ียวบางแห่งอยูใ่นสภาพใกลเ้ส่ือมโทรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อตัลกัษณ์ท่ีเป็นวิถีชีวิตและวฒันธรรมส่วนหน่ึงถูกละเลย 
ท าให้ส่ิงดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวลดลง (ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบุรี 
2556: 4-5) ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุจากการขาดการจดัการการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน การขาด
บุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจด้านการท่องเท่ียวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาการจดัการ
ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพื่อท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในระดบัทอ้งถ่ินต่อไป ยิ่งไปกวา่นั้นในอนาคต
หากมีการเปิดท่าเรือน ้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จงัหวดั
ราชบุรีจะเป็นหน่ึงในจงัหวดัภาคตะวนัตกของไทยท่ีเป็นฐานการผลิต และฮบัโลจิสติกส์ (Logistic 
Hub) และยงัเป็นประตูเช่ือมต่อ (Gateway) ของ 6 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น สาธารณรัฐแห่ง
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สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม มาเลเซีย และสาธรณรัฐสิงคโปร์ เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นโอกาสอนัดีหากมีการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน (คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ
จงัหวดัราชบุรี, 2556) โดยการศึกษาหาแนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 

1.2 ค าถามวจิัย 
 

แนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ควรเป็นอยา่งไร 

 
1.3 วตัถุประสงค์การวจิัย 
 

1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของตวัแปรดา้นประชากร ต่อผลกระทบทางสังคมและความ
คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวใน
ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

3) เพื่อศึกษาความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว
ในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

4) เพื่อเสนอแนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวน
ผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 

1.4 วธิีด าเนินการวจิัย 
 

1) ศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร ต ารา งานวิจยั ส่ืออิเลคทรอนิกส์ และส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี แนวคิดดา้นการ
ท่องเท่ียว แนวคิดการจดัการผลกระทบทางสังคม และแนวคิดความคาดหวงัของชุมชน 
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2) ศึกษารวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ 
ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

3) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานคือ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (one way-ANOVA) ดว้ยสถิติ F-test 
 

1.5 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) ข้อมูลความแตกต่างของตวัแปรด้านประชากร ต่อผลกระทบทางสังคม และความ
คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี สามารถน ามาใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็น และความ
คาดหวงัในแต่ละดา้นของประชาชน 

2) ขอ้มูลความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบล
สวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพื่อให้ทราบระดบัผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดข้ึน และน ามา
วเิคราะห์เป็นแนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคม 

3) ขอ้มูลความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวใน
ต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรี สามารถน ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการจดัการ
ผลกระทบทางสังคมต่อไป 

4) แนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพื่อใช้ในการวางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในระดบัต าบล อ าเภอ และ
จงัหวดั  
 

1.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบุรี 
สามารถน าผลการวจิยั มาก าหนดแนวทางในการท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสวนผึ้ง แผนการพฒันาอ าเภอสวนผึ้ง และแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรี ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนและนกัท่องเท่ียว เพื่อลดผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียว 
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2) ประชาชนในทอ้งถ่ิน สามารถน าแนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวเพื่อใชพ้ฒันาชุมชน  
 

1.7 ขอบเขตการวจิัย 
 

1.7.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
พื้นท่ีท าการศึกษาคน้ควา้คือ ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เน้ือท่ีประมาณ 

426 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 8 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นบ่อ บา้นทุ่งแฝก บา้นผาปก บา้นนาขุนแสน 
บา้นถ ้าหิน บา้นหว้ยคลุม บา้นหว้ยผาก และบา้นตะโกล่าง 
 

1.7.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

ทั้งหมด 8 หมู่บา้น จ านวนทั้งส้ิน 10,948 คน แยกเป็น ชาย 5,704 คน หญิง 5,244 คน (ฝ่ายทะเบียน
ราษฎร์ ท่ีวา่การอ าเภอสวนผึ้ง, ขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน 2556) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 385 คน โดยใชสู้ตร
ค านวณของ Taro Yamane (1973) เพื่อหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 

1.7.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท าวจัิย  
ระยะเวลาในการลงพื้นท่ีเพื่อแจกแบบสอบถาม ระหว่างเดือน มิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 

2557 ระยะเวลา 2 เดือน โดยลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลในวนัเสาร์-อาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. 

 
1.8 นิยามศัพท์ 
 

การจดัการการท่องเท่ียว หมายถึง การบริหารจดัการท่องเท่ียว ดา้นสภาพทางภูมิศาสตร์ วิถี
การด าเนินชีวติ สภาพศิลปวฒันธรรมและประเพณีดั้งเดิม ลกัษณะทางชาติพนัธ์ุ และความสัมพนัธ์
ทางสังคม เพื่อพฒันาความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว 

ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว หมายถึง การเปล่ียนแปลง ท่ีส่งผลต่อทศันคติ 
สุขภาพ ความปลอดภยั วิถีชีวิต โครงสร้าง แบบแผนทางเศรษฐกิจ และการเมืองท่ีส่งผลกระทบ
ตั้งแต่ระดบับุคคลถึงชุมชน ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากร การลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมนักท่องเท่ียว การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ความเช่ือ ศิลปวฒันธรรม และความสัมพนัธ์
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ระหวา่งคนในชุมชน อนัเป็นผลเน่ืองจากการพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวน
ผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

แนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว หมายถึง  กรอบการ
วางแผนและบริหารจดัการการท่องเท่ียวท่ีสังเคราะห์จากความคิดเห็นของชุมชนต าบลสวนผึ้ ง 
อ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรี เก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความ
คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 

ความคาดหวงัของชุมชน หมายถึง ความคาดหวงัต่อสภาพของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีพึง
ปรารถนา โดยความคาดหวงันั้นข้ึนอยูก่บัผลตอบแทน ความพึงพอใจ ความมัน่ใจวา่เป็นผูเ้หมาะสม
ท่ีจะได ้และโอกาสท่ีจะไดใ้นส่ิงท่ีคาดหวงั ในแต่ละบุคคลก็จะมีความคาดหวงัแตกต่างกนัออกไป
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และปัจจยัส่วนบุคคลดว้ย 
 

1.9 ตัวแปรในการวจิัย 
 

1.9.1 ตัวแปรอสิระ  
ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ศาสนา ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี 
 
1.9.2 ตัวแปรตาม  
ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของ

ชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี ทั้งหมด 26 ตวัแปร ประกอบดว้ย  

1) ดา้นประชากร 
(1) การเปล่ียนแปลงประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบ 
(2) อตัราการอพยพเขา้และออกของแรงงาน 
(3) การปรากฏของกลุ่มชัว่คร้ังชัว่คราว (ฤดูกาล)  
(4) การจ าแนกตวับุคคล และครอบครัว 
(5) ความแตกต่างในเร่ือง อาย ุเพศ เช้ือชาติ กลุ่มบุคคลท่ีเป็นส่วนประกอบ 

2) การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม  
(1) การประเมินเก่ียวกบัทศันคติของชุมชน 
(2) การประเมินส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละกลุ่ม 
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(3) การประเมินการเปล่ียนแปลงในขนาดและโครงสร้าง 
(4) การประเมินการวางแผน และการก าหนดพื้นท่ี  
(5) การประเมินความหลากหลายของอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมก่อรายไดข้อง

ชุมชนหรืออ่ืนๆ 
(6) การประเมินความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
(7) การประเมินการเปล่ียนแปลงความเสมอภาคคนกลุ่มนอ้ย  
(8) การประเมินการเปล่ียนแปลงในการประกอบอาชีพ 

3) ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่  
(1) การประเมินเก่ียวกบัปรากฏตวัขององคก์ร  
(2) การประเมินการเกิดข้ึนของชนชั้นใหม่ในสังคม  
(3) การประเมินการเปล่ียนแปลงในการคา้ อุตสาหกรรม  
(4) การประเมินการปรากฏตวัของผูอ้าศยัแบบชัว่คราว 

4) ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลและครอบครัว  
(1) การประเมินความแตกแยกในวถีิชีวติประจ าวนั  
(2) การประเมินผลกระทบต่อความแตกต่างทางศาสนา/ความเช่ือ 
(3) การประเมินการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางครอบครัว  
(4) การประเมินผลกระทบต่อเครือข่ายทางสังคม  
(5) การประเมินผลกระทบต่อการดูแลเก่ียวกบัสาธารณสุข  
(6) การประเมินการเปล่ียนแปลงโอกาสและเวลาวา่งจากการท างาน 

5) ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน  
(1) การประเมินผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน  
(2) การประเมินผลกระทบการมีสิทธ์ิ อาทิ การไดถื้อสิทธิและการจดัการท่ีดิน  
(3) การประเมินผลกระทบในความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 

 

1.10 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าตวัแปรอิสระ 7 ตวั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปร 26 ตวั ในการ
แสดงความคิดเห็นของชุมชนเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม และความความหวงัของชุมชนต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และน า
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ผลการวิจยัท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว
ในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที ่1.4  กรอบแนวคิดการวจิยั 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 
ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 
1.  เพศ  2.  อาย ุ 3.  ศาสนา  4.  ระดบัการศึกษา  5.  อาชีพ  6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  7.  ระยะเวลาท่ีอาศยัในพ้ืนท่ี 

ผลกระทบทางสังคม และความคาดหวังของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลงทางสังคม ที่เกดิจากการท่องเที่ยวในต าบลสวนผึง้ 

อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี (26 ตัวแปร) (Rabel J. Burdge (1987), เดช วฒันชยัยิง่เจริญ (2553)) 

1.  ดา้นประชากร 

2.  ก า ร จั ด ก า ร
ชุมชน สถาบัน
หรือทางสงัคม 

3.  ความขัดแย้ง
เ ก่ี ย ว กับ ชุ ม ชน
ทอ้งถ่ินและผูท่ี้มา
ใหม่ 

4.  ผลกระทบใน
ร ะ ดั บ ส่ ว น ตั ว 
บุ ค ค ล แ ล ะ
ครอบครัว 

5.  ความตอ้งการ
ในโค ร งส ร้ า ง
พื้ น ฐ า น ข อ ง
ชุมชน 

5.1 การประเมินผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน 5.2 การ
ประเมินผลกระทบการมีสิทธ์ิ อาทิ การไดถื้อสิทธิและการจดัการประเมินผลกระทบในความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีดิน 5.3 การประเมินผลกระทบในความเขา้ใจ
เก่ียวกบัวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 
 

4.1 การประเมินความแตกแยกในวิถีชีวิตประจ าวนั 4.2 การประเมินผลกระทบต่อความแตกต่าง
ทางศาสนา/ความเช่ือ 4.3 การประเมินการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางครอบครัว  
4.4 การประเมินผลกระทบต่อเครือข่ายทางสังคม 4.5 การประเมินผลกระทบต่อการดูแล
เก่ียวกบัสาธารณสุข 4.6 การประเมินการเปล่ียนแปลงโอกาสและเวลาวา่งจากการท างาน 
 

3.1 การประเมินเก่ียวกบัปรากฏตวัขององค์กร3.2 การประเมินการเกิดข้ึนของชนชั้นใหม่ใน
สงัคม 3.3 การประเมินการเปล่ียนแปลงในการคา้ อุตสาหกรรม 3.4 การประเมินการปรากฏตวั
ของผูอ้าศยัแบบชัว่คราว 
 

2.1 การประเมินเก่ียวกบัทศันคติของชุมชน 2.2 การประเมินส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละกลุ่ม  
2.3 การประเมินการเปล่ียนแปลงในขนาดและโครงสร้าง 2.4 การประเมินการวางแผน และการ
ก าหนดพ้ืนท่ี 2.5 การประเมินความหลากหลายของอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมก่อรายไดข้อง
ชุมชนหรืออ่ืนๆ 2.6 การประเมินความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจหรือสังคม 2.7 การประเมิน
การเปล่ียนแปลงความเสมอภาคคนกลุ่มนอ้ย 2.8 การประเมินการเปล่ียนแปลงในการประกอบ
อาชีพ 
 

1.1 การเปล่ียนแปลงประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบ 1.2 อตัราการอพยพเขา้และออกของแรงงาน  
1.3 การปรากฏของกลุ่มชัว่คร้ังชัว่คราว (ฤดูกาล) 1.4 การจ าแนกตวับุคคล และครอบครัว  
1.5 ความแตกต่างในเร่ือง อาย ุเพศ เช้ือชาติ กลุ่มบุคคลท่ีเป็นส่วนประกอบ 
 

แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกดิจากการท่องเที่ยวต าบลสวนผึง้ อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 
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1.11 สมมุติฐานการวจิัย 
 

จากกรอบแนวคิดในการวจิยั ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมุติฐานการวจิยัดงัน้ี 
1) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจาก

การท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวใน
ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

2) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวใน
ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

3) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีศาสนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

4) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

5) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

6) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

7) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระ 
ทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 
 



 

บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การวิจยัเร่ืองแนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวน
ผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีท่ีศึกษา ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ประกอบดว้ย 

2.1 ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
2.2 แนวคิดดา้นการท่องเท่ียว 
2.3 แนวคิดผลกระทบจากการท่องเท่ียว 
2.4 แนวคิดการจดัการผลกระทบทางสังคม 
2.5 แนวคิดความคาดหวงัของชุมชน 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

2.1 ข้อมูลเชิงพืน้ที ่
 

2.1.1 ประวตัิความเป็นมา 
อ าเภอสวนผึ้ งเดิมเป็นต าบลสวนผึ้ ง ข้ึนอยู่กับอ าเภอจอมบึง จังหวดัราชบุรี ต่อมามี

ประชาชนอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานเพิ่มมากข้ึน การปกครองดูแลไม่ทัว่ถึง กระทรวงมหาดไทย จึง
อนุมติัให้ตั้งก่ิงอ าเภอสวนผึ้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2517 จงัหวดัและอ าเภอได้ส่งเจา้หน้าท่ีไป
ปฏิบติังาน เปิดท าการบริการประชาชน เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2517 มีเขตการปกครอง 5 ต าบล 
คือ ต าบลสวนผึ้ง ต าบลป่าหวาย ต าบลบา้นบึง ต าบลท่าเคย และต าบลบา้นคา สภาพทอ้งท่ีเป็นถ่ิน
ทุรกนัดาร เป็นก่ิงอ าเภอชายแดนดา้นทิศตะวนัตกของจงัหวดัราชบุรี ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า
ไม ้มีภูเขาสลบัซบัซอ้นอยูท่ ัว่ไป ระยะทางจากอ าเภอจอมบึง 30 กิโลเมตร ห่างจากตวัจงัหวดัราชบุรี 
60 กิโลเมตร และไดป้ระกาศตั้งเป็นอ าเภอสวนผึ้งเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2525 (ส านกังานจงัหวดั
ราชบุรี, 2526: 171-172)  

อ าเภอสวนผึ้ ง ตั้ งอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้จาก
มหาสมุทรอินเดีย แต่การท่ีมีเทือกเขาตะนาวศรีบงัไวท้  าให้เป็นพื้นท่ีอบัฝน โดยมีฝนตกนอ้ย และ 
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เป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีฝนตกน้อยท่ีสุดในประเทศ ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 1,000 - 1,250 มิลลิเมตรต่อปี 
อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเดือนเมษายน - พฤษภาคม ประมาณ 36 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต ่าสุดในเดือนธนัวาคม - มกราคม ประมาณ 18 องศาเซลเซียส ฤดูฝน
เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน โดยฝนตกหนกัท่ีสุดในเดือนกนัยายน มีแม่น ้ าภาชี ซ่ึงมีตน้
น ้ าเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีในเขตก่ิงอ าเภอบา้นคา ไหลผ่านอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอจอมบึง ไป
บรรจบแม่น ้าไทรโยคในเขตจงัหวดักาญจนบุรี มีความยาวเฉพาะในเขตจงัหวดัราชบุรี 80 กิโลเมตร 
เป็นแม่น ้ าท่ีส าคญัของชุมชนสวนผึ้ง ดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศท าให้อ าเภอสวนผึ้ง
เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะส าหรับการท่องเท่ียวและพกัผอ่นไดต้ลอดปี 
 
 
 
 
  
 
 
    
   
 
 
   
 
 
ภาพที ่2.1  ต  าแหน่ง A คือ จงัหวดัราชบุรี 
แหล่งทีม่า: Google Map, 2556ก. 
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ภาพที ่2.2  แผนท่ีจงัหวดัราชบุรี 
แหล่งทีม่า: Google Map, 2556ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3  แผนท่ีอ าเภอสวนผึ้ง   
แหล่งทีม่า: Google Map, 2556ง. 
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ภาพที ่2.4  ต  าแหน่ง A คือ อบต.สวนผึ้ง 
แหล่งทีม่า: Google Map, 2556ข. 
 

2.1.2 สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึง้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้งอยูใ่นต าบลสวนผึ้ง ซ่ึงแบ่งเขตบริหารกบัเทศบาลต าบลสวนผึ้ง มี
ท่ีท าการตั้งอยูเ่ลขท่ี 147 หมู่ท่ี 2 บา้นทุ่งแฝก ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ห่างจาก
ท่ีวา่การอ าเภอสวนผึ้ง 2 กิโลเมตร ซ่ึงยกฐานะของสภาต าบลเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง 
ในวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 (องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง, 2556) 

2.1.2.1 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง 
1) อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.จระเขเ้ผอืก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 
ทิศตะวนัออก ติดกบั อบต.ป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
ทิศใต ้ ติดกบั อบต.ตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง 
ทิศตะวนัตก ติดกบั สหภาพเมียนม่าร์ (Union of Myanmar) 
2) เน้ือท่ี ประมาณ 426 ตารางกิโลเมตร หรือ 266,250 ไร่ แบ่งเป็น 
หมู่ท่ี 1 บา้นบ่อ เน้ือท่ี 3.53 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,211 ไร่ 
หมู่ท่ี 2 บา้นทุ่งแฝก เน้ือท่ี 15.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,721 ไร่ 
หมู่ท่ี 3 บา้นผาปก เน้ือท่ี 28.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,912 ไร่ 
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หมู่ท่ี 4 บา้นนาขนุแสน เน้ือท่ี 7.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,433 ไร่ 
หมู่ท่ี 5 บา้นถ ้าหิน เน้ือท่ี 18.14 ตารางกิโลเมตร หรือ11,343 ไร่ 
หมู่ท่ี 6 บา้นหว้ยคลุม เน้ือท่ี 9.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,649 ไร่ 
หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยผาก เน้ือท่ี 9.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,211 ไร่ 
หมู่ท่ี 8 บา้นตะโกล่าง เน้ือท่ี 19.26 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,042 ไร่ 
3) ภูมิประเทศ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลบัท่ีราบเชิงเขาเล็กน้อย มีป่า

โปร่งตามภูเขาในพื้นท่ีทัว่ไป มีป่าดงดิบ เฉพาะตามแนวเขตชายแดน และเป็นตน้ก าเนิดตน้น ้ าล า
ธารท่ีมีหลายสาย ในช่วงฤดูฝนจะเกิดอุทกภยัทุกปี เน่ืองจากมีพื้นท่ีป่าไมน้อ้ยไม่สามารถเก็บน ้ าได ้
ในช่วงฤดูแลง้เกิดไฟป่าและพื้นท่ีการเกษตรไดรั้บความเสียหาย 

ฤดูฝน ฝนตกประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไดรั้บอิทธิพลจากมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตป้ริมาณฝนตกไม่มาก เน่ืองจากมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู ่

ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่ตน้เดือนธนัวาคม-มกราคม จะมีอากาศเยน็ ค่อนขา้ง
หนาว 

ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่ เดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน จะมีอากาศค่อนขา้งร้อน 
4) จ านวนหมู่บา้น 8 หมู่บา้น 
จ านวนหมู่บา้นในเขต อบต. เตม็ทั้งหมู่บา้น 5 หมู่ 
หมู่ท่ี 3 บา้นผาปก (อพป.) 
หมู่ท่ี 5 บา้นถ ้าหิน (อพป.) 
หมู่ท่ี 6 บา้นหว้ยคลุม (อพป.) 
หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยผาก (อพป.) 
หมู่ท่ี 8 บา้นตะโกล่าง (ปชด.) 
จ านวนหมู่บา้นในเขต อบต. ไม่เตม็หมู่บา้น 3 หมู่ 
หมู่ท่ี 1 บา้นบ่อ 
หมู่ท่ี 2 บา้นทุ่งแฝก (อพป.) 
หมู่ท่ี 4 บา้นนาขนุแสน 
ในต าบลสวนผึ้งมี เทศบาล จ านวน 1 แห่ง 
5) ประชากร 
ราษฎรดั้งเดิมเป็นชนพื้นเมืองชาวกะเหร่ียงส่วนใหญ่ และราษฎรท่ีเขา้มา

เป็นคนท างานท าเหมืองแร่และเหมืองแร่เลิกกิจการก็อยูอ่าศยัท าต่อมา ประชากรทั้งส้ิน 10,948 คน 
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แยกเป็น ชาย 5,704 คน หญิง 5,244 คน จ านวนครัวเรือน 6, 928 หลงัคาเรือน (ไม่รวมทะเบียนบา้น
กลางจ านวน 5 หลงั) (ท่ีวา่การอ าเภอสวนผึ้ง ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ 2556, กนัยายน) 

6) สภาพทางเศรษฐกิจ 
(1) อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัซ่ึง

ประกอบดว้ย 
ก) การท าพืชไร่ยืนตน้ คือ ส้มโอ ล าไย ขนุน มะม่วง มะขามหวาน 

ยคูาลิปตสั สะเดา 
ข) การท าพืชไร่ล้มลุก คือ มนัส าปะหลัง ฟักทอง ฝ้าย ข้าวโพด 

พุทรา กลว้ย สับปะรด ออ้ย ผกักาดหวั 
ค) การท าไมป้ระดบั คือ กุหลาบ ดอกดาวเรือง 

(2) ธุรกิจภายในต าบลสวนผึ้ง ไดแ้ก่ 
ก) ท่ีพกันกัท่องเท่ียว เช่น เดอะซินเนอร่ีรีสอร์ท เดอะนากายา บวั

วฒันาฮิลลไ์ซดรี์สอร์ท บา้นริมเขา บา้นสวนหงษเ์หิร ธารน ้าร้อนบ่อคลึง บา้นสวนดารัตน์ บา้นออ้ม
กอดขุนเขา บา้นสวนยอห์น พนาลีโฮมแอนด์แคม้ป์ป้ิง เดอะแคมป์บูติก บา้นธารพฤกษา อู่หลงรี
สอร์ท รีสอร์ท J.W. ธารน ้ าร้อนบ่อคลึง ไร่กุหลาบอุษาวดี ไร่พงษ์แพทย ์ภูผาผึ้ งรีสอร์ท จสัมินรี
สอร์ท ตะโกล่างฮิลลรี์สอร์ท บา้นไร่ริมธาร อจัฉรารีสอร์ท บา้นชิชญา ดิโอโซน สวนผึ้งรีสอร์ท ไฮ
ซีนรีสอร์ท สามอนงค์รีสอร์ท คนัทรีโฮม เดอะอิมเมจ้ิน ลาทอสคาน่า โรยลักู๊ดวิวรีสอร์ทแอนด์
ฟาร์ม สวสิวลัยฮิ์พรีสอร์ท 

ข) ร้านอาหาร เ ช่น ร้านครัวตะนาวศรี 1 ร้านอาหารเจ๊ เล็ก 
ร้านอาหารธารน ้าร้อนบ่อคลึง ครัวสวนบวั ฮนัน่ีซีนสเตก็แอนดบ์าร์ ครัวม่อนไข่ เป็นตน้ 

(3) ศูนยฝึ์กอาชีพ จ านวน 4 แห่ง 
(4) สหกรณ์ จ านวน 1 แห่ง 

2.1.2.2 สภาพทางสังคม ได้แก่  การศึกษา สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
สาธารณสุข ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

1) การศึกษา โรงเรียนขั้นพื้นฐาน จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ (ณ ภาคเรียนท่ี 
1/2555) 

(1) โรงเรียนสินแร่สยาม จ านวนนกัเรียน 440 คน 
(2) โรงเรียนบา้นหว้ยผาก จ านวนนกัเรียน 307 คน 
(3) โรงเรียนบา้นตะโกล่าง จ านวนนกัเรียน 485 คน 
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(4) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง จ านวนนกัเรียน    
203 คน 

(5) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นถ ้าหิน จ านวนนกัเรียน 239 คน 
(6) โรงเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นผาปก จ านวนนกัเรียน 79 คน 

ศูนยก์ารเรียนชุมชนต าบลสวนผึ้ง 1 แห่ง จ านวนนกัเรียน 80 คน 
หอกระจายข่าว จ านวน 7 แห่ง 
ศูนยข์อ้มูลหมู่บา้น จ านวน 4 แห่ง 
ศูนยข์อ้มูลโครงการอุทยานธรรมชาติวทิยา จ  านวน 1 แห่ง 
2) สถาบนัและองคก์รทางศาสนา 

(1) วดั/ส านกัสงฆ ์จ านวน 11 แห่ง 
(2) ท่ีพกัสงฆ ์จ านวน 2 แห่ง 
(3) โบสถ ์จ านวน 4 แห่ง 

3) สาธารณสุข 
(1) สถานีอนามยัประจ าต าบล/หมู่บา้น จ านวน 4 แห่ง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3,5,7 
(2) ร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ านวน 2 แห่ง 
(3) อตัราการมีและใชส้้วมราดน ้ า  100 % 
(4) หน่วยรักษามาลาเรีย จ านวน 2 แห่ง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 8 
(5) ศูนย ์ศ.ส.ม.ช. (ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน) จ านวน 8 แห่ง 

ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1-8 
4) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

(1) สถานจุดตรวจประจ าหมู่บา้น จ านวน 3 แห่ง 
(2) สถานจุดตรวจทหารพราน จ านวน 1 แห่ง 
(3) สถานจุดตรวจทหาร จ านวน 1 แห่ง 
(4) สถานีดบัไฟป่า จ านวน 1 แห่ง 

2.1.2.3 การบริการพื้นฐาน 
1) การคมนาคม 
การคมนาคม มีถนนลาดยางสายส าคญั ถนนราชบุรี-ผาปก ซ่ึงเป็นสายหลกั

ระหว่างอ าเภอสู่จงัหวดัจะมีรถวิ่งประจ าทางสายบา้นบ่อ-ราชบุรี ทุกๆ 30 นาที แต่เส้นทางสัญจร
ระหวา่งอ าเภอสู่หมู่บา้นขาดรถประจ าทาง ส่วนเส้นทางหมู่บา้นยงัเป็นลูกรังและดิน 
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2) การโทรคมนาคม 
(1) ท่ีท  าการไปรษณียโ์ทรเลขอ าเภอสวนผึ้ง จ  านวน 1แห่ง 
(2) โทรศพัทส์าธารณะ มีครบทุกหมู่บา้น (ไม่เพียงพอ) 

3) การไฟฟ้า 
(1) ส านกังานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสวนผึ้ง 
(2) หมู่บา้นมีไฟฟ้าเขา้ถึง ทุกหมู่บา้น 

4) แหล่งน ้าธรรมชาติ 
(1) แม่น ้า 1 แห่ง 
(2) น ้าตก 5 แห่ง 
(3) ล าหว้ย 12 แห่ง 
(4) สระน ้าขนาดใหญ่จากเหมืองแร่ 7 แห่ง 
(5) ธารน ้าร้อน 1 แห่ง 

5) แหล่งน ้าท่ีสร้างข้ึน 
(1) ฝายน ้าลน้ขนาดเล็ก จ  านวน 3 แห่ง 
(2) ฝายประชาอาสา จ านวน 5 แห่ง 
(3) อ่างเก็บน ้า จ  านวน 6 แห่ง 
(4) ประปาหมู่บา้น จ านวน 17 แห่ง 
(5) บ่อน ้าต้ืน จ านวน 74 แห่ง 
(6) สระน ้าขนาดใหญ่  5 ไร่ จ  านวน 1 แห่ง 
(7) สระสาธารณะ จ านวน 2 แห่ง 

6) ทรัพยากรธรรมชาติ 
(1) ป่าไมเ้บญพรรณ เช่น ไมเ้ตง็ ไมรั้ง ไมป้ระดู่ ป่าไผ ่และกลว้ยไม้

ต่างๆ 
(2) สัตวป่์า เช่น ชา้ง เกง้ เลียงผา หมูป่า กระจง หมี ลิง ค่าง ชะนี ไก่ป่า 

และนก 
(3) น ้าตก และล าธารต่างๆ เช่น น ้าตกเกา้ชั้น น ้าตกผาแดง น ้าตกเหมือง

ผาปก ถ ้าคา้งคาวน ้าตกตะโกปิดทอง ธารน ้าร้อนบ่อคลึง น ้าตกหว้ยพลู 
(4) แร่ธาตุ เช่น ดีบุก วลุแฟรม เลสปาร์ ฟลูร์ไมกา คอวอร์ท 

7) กองทุนส่งเสริมอาชีพ 
(1) กองทุนหมู่บา้นละหน่ึงลา้น (กทบ.) มีทั้งหมด จ านวน 8 กองทุน 
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(2) กองทุนหมู่บา้นละแสน จ านวน 8 กองทุน 
(3) กลุ่มออมทรัพยส์ัจจะ จ านวน 4 กลุ่ม 
(4) กองทุน กขคจ. (280,000) จ านวน 6 กลุ่ม 

8) กลุ่มอาชีพ 
(1) กลุ่มผูป้ลูกผกั จ านวน 4 กลุ่ม 
(2) กลุ่มจกัสาน จ านวน 2 กลุ่ม 
(3) กลุ่มเล้ียงสัตว ์จ านวน 8 กลุ่ม 
(4) กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้ จ  านวน 1 กลุ่ม 
(5) กลุ่มปลูกขา้วโพดอ่อน จ านวน 2กลุ่ม 
(6) กลุ่มปลูกมนัส าปะหลงั จ านวน 3 กลุ่ม 
(7) กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า จ านวน 1 กลุ่ม 

 
2.1.3 สถานทีท่่องเทีย่ว 

1) น ้าตกเกา้ชั้น 
น ้าตกเกา้ชั้นตั้งอยูต่  าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีบนเทือกเขาตะนาวศรี 

ซ่ึงมีลกัษณะป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ช่ือเดิม เรียกวา่ น ้ าตกเกา้โจน ซ่ึงมาจากค าวา่ เกา้กระโจน เป็นน ้ าตก
ขนาดกลาง มีความสูงแบ่งไดเ้ป็น 9 ชั้น แต่เดิมน ้ าตกน้ีรู้จกักนัเฉพาะในกลุ่มชาวกะเหร่ียง ต่อมา
บริษทัต่างชาติเข้ามารับสัมปทานเหมืองแร่เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2484 เม่ือหมดสัมปทาน ทาง
ราชการจึงเขา้มาดูแล และพฒันาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนัน้ี (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนผึ้ง, ม.ป.ป.) 

2) ธารน ้าร้อนบ่อคลึง  
ตั้งอยูห่มู่ท่ี 7 บา้นหว้ยผาก ต.สวนผึ้ง ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอประมาณ 15 กม. ธารน ้ า

ร้อนบ่อคลึง เป็นบ่อแช่น ้ าแร่ของเอกชน ผูค้น้พบ คือ นายประยูร โมนยะกุล ดูแลรักษาท่ีน่ีโดย
ลูกหลาน คุณประยูร และเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล ซ่ึงไดป้รับปรุงอาณาบริเวณและสร้างส่ิง
อ านวยความสะดวกใหเ้หมาะกบัการพกัผอ่นซ่ึงมีการติดตั้งต่อท่อน ้าร้อนลงมายงัสระน ้าดา้นล่าง   

ธารน ้ าร้อนบ่อคลึง มีบริการสระอาบน ้ าร้อนอยู ่2 แบบ คือ สระธรรมชาติ เป็นสระ
ดินท่ีไม่มีหลังคาปกคลุม พื้นโรยด้วยหินและกรวด น ้ าต้ืนแค่ระดับเอว อุณหภูมิของน ้ าอยู่ท่ี
ประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส และสระกระเบ้ือง มีท่ีส าหรับลงแช่อาบน ้ าอุ่น มีขนาดเล็กกวา่สระ
ดิน เป็นสระลักษณะกลมเหมือนสระว่ายน ้ าเด็ก สามารถใส่ขาสั้ นและเส้ือลงสระได้ สระลึก
ประมาณ 60 ซ.ม. ท าเป็นท่ีใหน้ัง่แช่น ้ารอบสระ น ้าไม่ร้อนจดัอุณหภูมิประมาณ 56 องศาเซลเซียส 
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บริเวณตน้น ้ า เป็นจุดตน้ก าเนิดธารน ้ าร้อนซ่ึงอยู่ห่างจากสระน ้ าร้อนทั้งสองไปอีก
ประมาณ 150 เมตร สามารถเดินไปส ารวจตาน ้ าร้อนบริเวณท่ีน ้ าไหลซึมออกมาจากพื้นทรายได ้มี
อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส การอาบน ้ าแร่เหมือนกับการได้อบไอน ้ า ช่วยให้ระบบ
ไหลเวยีนโลหิตในร่างกายดีข้ึน เสริมสร้างความสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า และช่วยผอ่นคลายความตึง
เครียดของกลา้มเน้ือ (องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง, ม.ป.ป.) 

3) น ้ าตกห้วยผาก ตั้งอยู่หมู่ท่ี 7 บา้นห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อยูก่่อนธารน ้ าร้อนบ่อคลึง
ประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางแยกซา้ยเขา้ไปทางวดัหว้ยผาก ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นน ้าตกสายเล็กๆ 
เชิงเทือกเขาตะนาวศรี ความสูงของชั้นน ้ าตกสามารถเดินเท่ียวชมได ้ (ส านกังานจงัหวดัราชบุรี, 
ม.ป.ป.) 

4) เขากระโจม  
ตั้งอยู่หมู่ท่ี 3 บา้นผาปก ต.สวนผึ้ง ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอประมาณ 24 กม. เขา

กระโจม ตั้งอยู่ชายแดนไทย - พม่า มีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นพรมแดนระหว่างทั้งสองประเทศ เขา
กระโจม มีบางคนเรียกวา่ เขาช่องกระโจม ชาวกะเหร่ียงท่ีอยู่อาศยัในผืนแผ่นดินบริเวณน้ีมาก่อน
เรียกช่ือวา่ เขาลนัดา ซ่ึงหมายถึง ภูเขาท่ีมีท่ีราบ คนไทยรุ่นท่ีไปท าเหมืองแร่ดีบุกท่ีนัน่ยอ้นหลงัไป
เม่ือประมาณ 50 ปีก่อน เห็นรูปลกัษณะของเขาวา่คลา้ยกระโจมอินเดียนแดง ก็เลยเปล่ียนช่ือให้เป็น 
เขากระโจมในอดีตพื้นท่ีน้ีมีความเส่ียง เน่ืองจากมีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม ปัจจุบนัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว สามารถท่องเท่ียวได ้อุณหภูมิหนาวเยน็ทั้งปี 

การเดินทางตอ้งนัง่รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ข้ึน เน่ืองจากวา่เส้นทางข้ึนเขากระโจมนั้นสูง
ชนัและสมบุกสมบนั โดยเฉพาะช่วงท่ีเป็นถนนลูกรัง และบางช่วงยงัตอ้งลุยน ้าท่ีสูงถึงคร่ึงคนัรถ 

เขากระโจมห่างจากจงัหวดัราชบุรีประมาณ 80 กม. เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในจงัหวดั
ราชบุรี ประมาณ 1,045 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล มีสภาพทัว่ไปเป็นภูเขาท่ีมีสภาพป่าสมบูรณ์ 
โดยรวมคลา้ยผืนป่าบริเวณภาคเหนือ บนจุดสูงสุดเป็นเส้นแบ่งเขตแดนประเทศไทยกบัประเทศ
พม่า มีลานกวา้งส าหรับกางเตน้พกัแรม สามารถชมทิวทศัน์ไดร้อบบริเวณ แต่ความทา้ทายอยูท่ี่การ
เดินทาง เน่ืองจากถนนไม่ค่อยดี หากเดินทางฤดูฝนถนนจะเละ ระหวา่งทางมีแอ่งน ้ าท่ีรถสูงเท่านั้น
สามารถผา่นไปได ้โดยเฉพาะ เนิน 1000 ท่ีจะเป็นโคง้หกัศอก พื้นท่ีขา้งบนเหมาะส าหรับกางเต็นท ์
สามารถท าอาหารได ้และมีห้องน ้ าบริการ ในช่วงเวลาท่ีอากาศปลอดโปร่งนกัท่องเท่ียวจะมองเขา
แม่เงาะฝ่ังพม่าท่ีติดกบัแม่น ้ าสาละวิน ฐานกองก าลงัพม่า หมู่บา้นก็อตอาม่ีเก่า หรือก ามะปอ และท่ี
ส าคญันักท่องเท่ียวยงัสามารถมองเห็นทะเลฝ่ังอนัดามนัได้อย่างสวยงามในฝ่ังพม่า บรรยากาศ
ตอนกลางคืนเงียบสงบ เวลากลางคืนถา้ฟ้าโปร่งจะเห็นดาวเต็มทอ้งฟ้า ดา้นบนเขากระโจมมีต ารวจ
ตระเวนชายแดน 137 ประจ าการอยู่ตลอดเวลา จะเป็นผูดู้แลสถานท่ี ให้ความสะดวกและความ
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ปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว ดว้ยการตอ้นรับท่ีเป็นกนัเอง ถา้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลจะไม่ค่อยมีคนข้ึนไป
เน่ืองจากเดินทางล าบากตอ้งใชร้ถ 4x4 เท่านั้น (องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง, ม.ป.ป.) 

5) น ้าตกผาแดง 
ตั้งอยู่หมู่ท่ี 3 ต.สวนผึ้ง อยู่ระหว่างเส้นทางท่ีจะข้ึนไปเขากระโจม อ าเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี บริเวณฝ่ังตรงขา้มกบัจุดตรวจบุษราคมัของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 จะ
มีทางแยกเดินเทา้เขา้ไปท่ีน ้ าตกผาแดง ซ่ึงถา้ตั้งใจจะไปชมหมอกหยอกตะวนับนยอดเขากระโจม
ข้ึนมาแต่เช้ามืด ก็ค่อยกลบัมาแวะเท่ียวตอนขาลงจากยอดเขากระโจมลงมาท่ีจุดตรวจบุษราคมั
ระยะทาง  2 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ปากทางเดินเขา้น ้ าตกมีป้ายบอกระยะทางถึงน ้ าตก 
200 เมตร สภาพเส้นทางเดินกลางผืนป่าเหมือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทางเดินเทา้มีความต่าง
ระดบั แต่เป็นการลงจากท่ีสูงสู่ท่ีต ่า จะมีจุดพกัใหแ้วะ แต่เม่ือถึงจุดปลายทางสุดของทางเดิน จะเป็น
แก่งหินผาท่ีสูงเหนือข้ึนไปจะเห็นทางน ้ าตกใสไหลสาดกระเซ็นลงมาเบ้ืองล่าง ช่ือ ผาแดง ของ
น ้ าตก คนท่ีตั้งให้คงคิดให้จากหินผาใหญ่สีแดงท่ีน ้ าตก ซ่ึงเม่ือเอามือไปสัมผสัตอ้ง ตะกอนดินสี
แดงนั้นก็จะหลุดติดมือมา น ้ าตกผาแดง มีตน้น ้ าเกิดจากห้วยลนัดา ซ่ึงน ้ าจากหลายๆ ล าห้วยบนเขา
กระโจมไหลมารวมตวักนั (องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง, ม.ป.ป.) 

6) บา้นหอมเทียน  
บา้นหอมเทียน ตั้งอยูต่  าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง กิโลเมตรท่ี 33 เป็นทั้งร้านอาหาร

และท่ีพกั และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมากในดา้นเทียนแฟนซี สัญลกัษณ์ของความโร
แมนติกสวยงาม หลากหลายและแปลกตา ผูท่ี้มาเยือนนอกจากจะไดเ้ลือกซ้ือเทียนคุณภาพระดบัพรี
เม่ียมไปเป็นของฝากแลว้ ยงัได้รับความอ่ิมใจในบรรยากาศท่ีแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติ และศิลปะ 
พร้อมรูปถ่ายสวยๆ นอกจากนั้นในส่วนของร้านอาหารท่ีจดับริการแบบมีเอกลกัษณ์ยอ้นอดีตสไตล์
ร่วมสมยั ใชภ้าชนะสังกะสี ตกแต่งดว้ยตะเกียงโบราณ ของเล่นเก่า ท่ีแลดูมีเสน่ห์ อีกทั้งของท่ีระลึก
ประเภทเส้ือเพ้นท์สด ร้านกาแฟสด กาแฟโบราณ ไอศกรีมรสดี และของกิน ของใช้อ่ืนๆ อีก
มากมาย 

บ้านหอมเทียนจะมีอยู่ 2 โซน คือร้านขายของท่ีระลึกและร้านอาหารซ่ึงตั้ งอยู่
ดา้นหน้า โซนน้ีไม่เสียค่าเขา้ชม บริการอาหารไทย เปิดบริการทุกวนั เวลา 7.00-18.00 น. อีกโซน
เสียค่าเขา้ชม คนละ 40 บาทโดย 10 บาทสามารถน าไปใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือของได ้โซนน้ีมีร้าน
และจุดถ่ายภาพ ตกแต่งสวยงามส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบการถ่ายภาพ เสียค่าเขา้คนละ 40 บาทแบ่งเป็น
ร้านคา้ ได้แก่ ร้านกาแฟซ่ึงเป็นจุดชมวิว ร้านขายของ วินเทจ ร้านขายของท่ีระลึกแนวโบราณ 
กิจกรรมท าเทียนดว้ยตวัเอง (องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง, ม.ป.ป.) 
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7) อุทยานธรรมชาติวทิยา  
อุทยานธรรมชาติวิทยา ตั้งอยู่ต  าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง สร้างข้ึนโดยพระด าริใน

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  มีเน้ือท่ีรวม 132,905 ไร่ วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ทางดา้นธรรมชาติวทิยา และจดัเป็นสถานท่ีเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยา ดา้นหนา้อุทยาน
มีอาคารรับรอง และนิทรรศการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัอุทยาน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มีห้องสมุด
ส่ิงแวดลอ้มท่ีรวบรวมหนงัสือ เอกสาร วารสาร ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ส่ือทางคอมพิวเตอร์ วีดีโอ รวมทั้ง
เร่ืองราวของอ าเภอสวนผึ้ง และมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ พร้อมป้ายส่ือความหมายธรรมชาติ
ตลอดเส้นทาง 5,800 เมตร นอกจากน้ียงัมีบริการค่ายส่ิงแวดลอ้มศึกษาส าหรับเยาวชน พร้อมทั้ง
ให้บริการสถานท่ีพกัแรมเพื่อการศึกษา โดยขณะน้ีเปิดให้บริการเป็นบา้นพกัขนาด 3 ห้องนอน 
บา้นพกั ขนาด 6 ห้องนอน (ส าหรับพกัได้ 30 คน) และเต็นท์ ขนาด 2 คน นอกจากน้ีมีสถานท่ี
จ าหน่ายของท่ีระลึก อาหารวา่ง และสินคา้ของชุมชนบริเวณของศาลาขอ้มูลธรรมชาติวิทยามีร้าน
มองลันตา โดยเป็นร้านสวสัดิการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของกลุ่มอาชีพจากชุมชนในพื้นท่ีอุทยาน
ธรรมชาติวิทยา ซ่ึงได้รับการส่งเสริม และฝึกอบรมเพิ่มทักษะจากโครงการ นอกจากน้ียงัมี
ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ อีก เช่น หนงัสือพระราชนิพนธ์ ของท่ีระลึก ผลิตภณัฑ์จากร้านภูฟ้า และเคร่ืองด่ืม
นานาชนิด (องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง, ม.ป.ป.) 

8) เดอะซีนเนอร่ี วนิเทจ ฟาร์ม 
ตั้งอยูต่  าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง อยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอสวนผึ้ง 9 กิโลเมตร เป็น

แหล่งท่องเท่ียวภาพลกัษณ์ของอ าเภอสวนผึ้ง จากเดิมท่ีเป็นท่ีพกัสไตล์แปลกตาปัจจุบนัปรับเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวแบบวนัเดยท์ริป มีทั้งหมู่บา้นชาวไร่สไตลอ์งักฤษ ฟาร์มแกะท่ีมีกิจกรรมครบวงจร
ตั้งแต่การให้อาหารแกะ ถ่ายรูปกบัแกะและมุมเก๋ไก๋ ยิงธนูและเกมต่างๆ ร้านอาหารหลากหลาย
สไตล์ กาแฟสด กาแฟโบราณ ของขวญั ของฝาก ของท่ีระลึก  เปิดบริการทุกวนั จนัทร์-ศุกร์ เวลา 
10.00-18.00 น. เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์เวลา 8.30-18.30 น. ค่าเขา้ชม ผูใ้หญ่ 40 บาท 
เด็กต ่ากวา่ 120 เซนติเมตร 20 บาท (องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง, ม.ป.ป.) 

9) นิวแลนด ์สวนผึ้ง 
นิวแลนด์ สวนผึ้ง ตั้งอยูต่  าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่

ของสวนผึ้ง ลกัษณะสวนสนุกท่ีมีกิจกรรมท่ีน่าต่ืนเตน้เร้าใจ เช่น นัง่รถไฟเล็กเราะริมร้ัวชมทุ่ง ให้
อาหารแกะ ป้อนนมแกะ ข่ีรถ ATV เป็นตน้ นบัไดว้า่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเปรียบไดก้บัดินแดนแห่ง
ความสุขสนุกสนานโดยเฉพาะเด็กๆ ท่ีอาจคุน้เคยกบัท่ีเท่ียวแบบอ่ืน นอกจากนั้นยงัมีร้านอาหารรถ
ดีและของท่ีระลึกใหเ้ลือกอยา่งมากมาย (องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง, ม.ป.ป.) 
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10) ไร่กุหลาบอุษาวดี 
ไร่กุหลาบอุษาวดี ตั้งอยูต่  าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 200 กิโลเมตร เป็นไร่เอกชนซ่ึงปลูกกุหลาบพนัธ์ต่างๆ พื้นท่ีไร่อยูบ่นพื้นท่ีสูงและหุบเขา
ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจดั ท่ีไร่ยงัมีรีสอร์ทส าหรับนกัท่องเท่ียว (องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวน
ผึ้ง, ม.ป.ป.) 
 

2.1.4 งานเทศกาลและประเพณี 
1) งานประเพณีผกูแขนเรียกขวญักินขา้วห่อ จดัข้ึนในเดือนสิงหาคม สถานท่ีจดังาน

สนามกีฬาชุมชนบา้นบ่อ อ าเภอสวนผึ้ง ความเป็นมาเป็นประเพณีเรียกขวญัเดือนเกา้ของชาวกระเห
ร่ียง สืบทอดกนัมายาวนานตามความเช่ือท่ีว่า ความเจ็บป่วยเกิดจากการท่ีคนกะเหร่ียงไดท้  าผิดกฎขอ้
ห้ามของบรรพบุรุษ หรือถูกผีป่า ผีน ้ า เจา้ท่ีเจา้ทางรบกวน จึงไดมี้ประเพณีผกูแขนเรียกขวญั เพื่อ
ขจดัความเจ็บไขไ้ดป่้วยของลูกหลาน และเรียกขวญัสมาชิกในครอบครัว และบรรดาลูกหลานท่ี
ออกจากบา้นไปท างานท่ีอ่ืน กิจกรรมประเพณีกินขา้วห่อ หรืออั้งหม่ีถ่อง พิธีเรียกขวญัโดยผูสู้งอายุ
ของหมู่บา้น (ส านกังานเกษตรอ าเภอสวนผึ้ง, ม.ป.ป.) 

2) งานประเพณีไทยตะนาวศรี 
จดัในเดือนธันวาคม สถานท่ีจดังานบริเวณโดยรอบท่ีว่าการอ าเภอสวนผึ้ง ความ

เป็นมา เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองจากประเพณีเรียกขวญักินขา้วห่อของชาวไทยเช้ือสายกะเหร่ียงซ่ึงยงัไม่
ครอบคลุมประเพณีของทุกชนเผ่าในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จึงจดังานน้ีข้ึนเพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูวฒันธรรม
ประเพณีอนัเก่าแก่ ท่ีควรค่าแก่การรักษาไวข้องชนพื้นเมืองเดิม กิจกรรม การแสดงวิถีชนเผ่า การ
แสดงวฒันธรรมประเพณีของชาวไทยเช้ือสายต่างๆ การแข่งขนักีฬาพื้นบา้น การประกวดธิดาไทย
ตะนาวศรี การประกวดพืชผล และผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร มหรสพต่างๆ และชมนิทรรศการ
ประวติัความเป็นมาของอ าเภอสวนผึ้ง (ส านกังานเกษตรอ าเภอสวนผึ้ง, ม.ป.ป.) 

3) งานส่งเสริมการท่องเท่ียวอ าเภอสวนผึ้ง (So in Art So in Love) จดัในเดือน
ธนัวาคม สถานท่ีจดังานซีนารี วินเทจ ฟาร์ม สวนผึ้ง รีสอร์ทแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ (ตามโอกาสและ
ความพร้อม) ความเป็นมา เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัแพร่หลายมากข้ึน 
กิจกรรมการแสดงดนตรี ในบรรยากาศแสงสีโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา (ส านกังาน
เกษตรอ าเภอสวนผึ้ง, ม.ป.ป.) 

4) งานประเพณีลอยกระทง จดัในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 12 ของทุกปี สถานท่ีจดัคือ 
อ่างเก็บน ้ าชัฎป่าหวาย วดับา้นก่อ นอกจากน้ีใน พ.ศ. 2556 มีการจดังาน “กระทงเทียนแห่งแรง
อธิษฐาน” ข้ึนระหวา่งวนัท่ี 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลาเร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00 น. ณ ตลาดน ้ า
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สวนผึ้ง เวเนโต จงัหวดัราชบุรี ในงานมีกิจกรรม เช่น วงดนตรี ซุ้มอาหาร เคร่ืองด่ืม ลานเบียร์ ซุ้ม
กิจกรรมจากบา้นหอมเทียน ผูเ้ขา้ร่วมสามารถประดิษฐ์กระทงไดด้ว้ยตวัเอง บตัรเขา้งานราคา 100 
บาท สามารถน าบตัรเขา้งาน ไปแลกรับกระทงเทียน ณ จุดบริการ บตัรเขา้งาน 1 ใบ แลกกระทง
เทียน 1 ใบ (“เชิญท่ียวงาน “ลอยกระทงเทียนแห่งแรงอธิษฐาน””, 2556) 

5) งานประเพณีออกพรรษาของชนเผ่ากะเหร่ียง จดัในวนัแรม 1 ค  ่า เดือน 11 ท่ี
สนามกีฬาชุมชนบา้นบ่อ (ส านกังานเกษตรอ าเภอสวนผึ้ง, ม.ป.ป.) 
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ภาพที ่2.5  แผนท่ีท่องเท่ียว อ าเภอสวนผึ้ง 
แหล่งทีม่า: แผนท่ีท่องเท่ียว อ าเภอสวนผึ้ง, ม.ป.ป. 
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2.2 แนวคดิด้านการท่องเทีย่ว 

 
2.2.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
Gee and Choy (1989: 98-101 อา้งถึงใน นิศา ชชักุล, 2554: 2-5) กล่าววา่ การท่องเท่ียวเป็น

การเดินทางท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวมีความเพลิดเพลินสนุกสนาน โดยท่ีนกัเดินทางนั้นคือนกัท่องเท่ียว
นัน่เอง 

สหพนัธ์องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Union of Official 
Travel Organization หรือ IUOTO) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียววา่ จะตอ้งเป็นการท่องเท่ียว
ท่ีมีเง่ือนไขตามหลกัสากลดงัต่อไปน้ี คือ Goelder and Ritchie (2006: 7 อา้งถึงใน นิศา ชชักุล, 2554: 
2-5) 

1) ตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
2) ตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ 
3) ตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงค์ใดๆ ก็ตามท่ีมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือ

หารายไดใ้นการนั้น 
อยา่งไรก็ตามมีขอ้ถกเถียงวา่ "ผูเ้ดินทาง" จะเรียกวา่อยา่งไร เพราะบทนิยามของแต่ละค าท่ี

เรียกนั้นในแต่ละองคก์ารแตกต่างกนั ซ่ึงท าให้เกิดความไม่สะดวกหลายประการโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
เม่ือตอ้งการจะรวบรวมสถิตินกัท่องเท่ียวของโลกหรือในพิธีการทางการเมือง ทางศุลกากร ฯลฯ ท า
ใหป้ระสบปัญหานานาประการ 

สหพนัธ์องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Union of Official 
Travel Organization หรือ IUOTO (ซ่ึงต่อมาพฒันามาเป็นองค์การการท่องเท่ียวโลก (World 
Tourism Organization หรือ WTO)) ไดเ้ร่ิมเสนอบทนิยามข้ึนใหม่ เพื่อให้ทุกประเทศทัว่โลกรับเอา
ไปใชอ้ยา่งเดียวกนั โดยในปี พ.ศ. 2506 องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัประชุมวา่ดว้ยการเดินทางและ
การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศข้ึนท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี และไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ "การ
ท่องเท่ียว" การเดินทางเพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลกัเป็นฐานหรือไปพ านกัอยูเ่ป็นการถาวร และ
ยงัไดใ้หค้  าจ  ากดัความของค าต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว คือ 

ผูม้าเยือน (Visitors) เป็นค าทัว่ไป ให้หมายถึงบุคคลผูซ่ึ้งมา (หรือไป) ยงัประเทศหน่ึงซ่ึง
มิใช่การอยู่อาศยัถาวร ดว้ยเหตุจูงใจใดก็ได ้ซ่ึงมิใช่เป็นการไปประกอบอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้งตอบ
แทน และเขา้มาอยูอ่ยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงและอยา่งมากไม่เกิน 6 เดือน 

และในบทนิยามยงับญัญติัให้มี "ผูม้าเยือน" 2 ประเภท คือ "นกัท่องเท่ียว" (Tourists) และ 
“นกัทศันาจร” (Excursionists) ดงัน้ี 
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1) นกัท่องเท่ียว (Tourists) คือ ผูม้าเยือนชัว่คราวท่ีมาพกัอาศยัอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 
ในประเทศท่ีไปเยอืนและมีเหตุจูงใจในการเยอืนเพื่อ 

(1) เพื่อเป็นการพกัผ่อน เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อสุขภาพ เพื่อการศึกษา การ
กีฬา และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

(2) เพื่อการปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย การปฏิบติัเก่ียวกบัครอบครัวและ
การประชุมต่างๆ 

2) นักทัศนาจร (Excursionists) คือ ผู ้ท่ี เดินทางมาเยือนชั่วคราวท่ีเข้าไปอยู่ใน
ประเทศเพียงวนัเดียว (น้อยกว่า 24 ชัว่โมง) และมิไดพ้กัคา้งคืน รวมทั้งผูโ้ดยสารพาหนะทางเรือ
ประเภทเรือส าราญ (Cruise) ดว้ย 

ส าหรับ “นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ” (Domestic Tourists) คือ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไป
ไหนก็ตามโดยใช้เส้นทางท่ีมิได้ใช้อยู่เป็นปกติประจ าวนั และมีระยะทางไม่ต ่ากว่า 60 กิโลเมตร 
หรือออกไปนอกเขตจงัหวดัท่ีเป็นภูมิล าเนาของตน ตุย้ ชุมสาย และคณะ (2527: 55 อา้งถึงใน นิศา 
ชชักุล, 2554: 2-5) แต่ตามบทนิยามของประเทศสหรัฐอเมริกาถือวา่ตอ้งมีระยะทาง 100 ไมล์หรือ
มากกว่า จากภูมิล าเนาของตน หรือมีการพกัค้างแรมหน่ึงคืน หรือมากกว่าหน่ึงคืน Mill and 
Morrison (1985: 139 อา้งถึงใน นิศา ชชักุล, 2554: 2-5) 

และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ให้ค  าจ  ากดัความตามท่ีองค์การการท่องเท่ียวโลก
ก าหนดข้ึนท่ีกรุงโรม เป็นหลักในการจดบันทึกรวบรวมสถิติจ านวน “นักท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศ” (International Tourist) หมายถึง ชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยและ
พ านกัอยูค่ร้ังหน่ึงๆ ไม่นอ้ยกวา่ 1 คืน และไม่มากกวา่ 90 วนั (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2536: 
1 (อา้งถึงใน นิศา ชชักุล, 2554: 2-5)) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพื่อ 

1) มาท่องเท่ียว พกัผอ่น มาเยีย่มญาติ หรือมาเพื่อการพกัฟ้ืน 
2) มาร่วมประชุมหรือเป็นตวัแทนของสมาคม ผูแ้ทนศาสนา นกักีฬา ฯลฯ 
3) มาเพื่อติดต่อธุรกิจ แต่ไม่ใช่เพื่อมาท างานหารายได ้
4) มากบัเรือเดินสมุทรท่ีแวะจอด ณ ท่าเรือ แมว้า่จะแวะนอ้ยกวา่ 1 คืน  

Burkart and Medlik (1981 อา้งถึงใน มาฆะ ขิตตะสังคะ, 2549: 24-25) ไดส้รุปคุณลกัษณะ
ของการท่องเท่ียวไว ้5 ประการ ดงัน้ี 

1) การท่องเท่ียวเกิดจากการเคล่ือนยา้ยของประชาชนจากท่ีหน่ึงไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง 

2) องค์ประกอบ 2 ประการของการท่องเท่ียวทุกประเภทได้แก่ การเดินทางไปสู่
จุดหมายปลายทางและการพกัแรมท่ีรวมถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ณ จุดหมายปลายทางนั้น 
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3) การเดินทางและการพกัแรมเกิดข้ึนนอกสถานท่ีพักปกติและท่ีท างาน การ
ท่องเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมท่ีแตกต่างจากกิจกรรมของประชาชนในส่วนท่ีพกัอาศยัหรือการท างาน
จากกิจวตัรปกติ 

4) การเคล่ือนยา้ยไปสู่จุดหมายปลายทางชัว่คราว มีระยะเวลาสั้น ภายในเวลา 2-3 
วนั หน่ึงอาทิตยห์รือ หน่ึงเดือน มีความมุ่งหมายเพื่อเดินทางกลบั 

5) จุดหมายปลายทางมีเป้าหมายเพื่อการท่องเท่ียวไม่ใช่การแสวงหาท่ีพกัอยู่ถาวร 
หรือเพื่อการจา้งงานในสถานท่ีนั้น 

สรุป การท่องเท่ียว คือ การเดินทางจากภูมิล าเนาดว้ยความสมคัรใจ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อ
พกัผ่อน เยี่ยมญาติ ประชุม การศึกษา การกีฬา ซ่ึงตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัการหารายได ้และตอ้งพกั
อาศยั ณ จุดหมายปลายทางนั้นอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 
 

2.2.2 ความส าคัญของการท่องเทีย่ว 
การท่องเท่ียวไดส่้งผลต่อผูป้ระกอบการทางธุรกิจหลายประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจการขนส่ง ท่ี

พกัแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจบริการอ่ืนๆ ทั้ งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น การผลิตสินค้า
เกษตรกรรมและหัตถกรรม การก่อสร้าง รวมทั้งกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ นอกจากน้ียงัมี
ความส าคญัต่อสังคมในทอ้งถ่ินท่ีมีการท่องเท่ียวและยงัขยายผลไปถึงระดบัประเทศและโลกดว้ยซ่ึง
สามารถแยกใหเ้ห็นความส าคญัเป็นดา้นๆ ดงัน้ี (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2548: 34-35) 

2.2.2.1 ความส าคญัต่อเศรษฐกิจ 
1) ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มข้ึน การท่องเท่ียวจากนักท่องเท่ียวต่างประเทศมี

ส่วนช่วยให้ประเทศได้รับรายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศ และรายได้ดังกล่าวก็มีลกัษณะ
เช่นเดียวกบัการส่งสินคา้ออกไปขายในต่างประเทศ แต่เป็นสินคา้ออกประเภท “ไม่เห็นตวัสินคา้” 
(Invisible Export) ซ่ึงมีผลใหก้ารเงินระหวา่งประเทศดียิง่ข้ึน เช่น ประเทศเม็กซิโก สเปน ออสเตรีย 
สหรัฐอเมริกา และบางประเทศก็สามารถน าเงินมาพฒันาประเทศจนสามารถทดัเทียมกบัประเทศ
ขา้งเคียง เช่น อิตาลี ลกัเซมเบิร์ก เป็นตน้ 

2) การช่วยให้คนมีงานท ามากข้ึน รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็น
รายไดท่ี้กระจายไปสู่ประชากรทัว่ประเทศ ดงันั้นภูมิภาคต่างๆ ก็มีการพฒันาเพิ่มข้ึนมีการสร้างส่ิง
ใหม่ เกิดอาชีพใหม่และมีความตอ้งการแรงงานจ านวนมาก 

3) ช่วยใหฐ้านะการเงินระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะในดา้นดุลการช าระเงิน
ดียิ่งข้ึน เพราะรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเป็นไปในรูปของการขายสินคา้และบริการ
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ภายในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวของชาวไทยท่ีท่องเท่ียวภายในประเทศก็มี
ความส าคญัเช่นเดียวกนัในการช่วยลดปัญหาการน าเงินตราออกไปใชน้อกประเทศ 

4) การท่องเท่ียวมีบทบาทในการกระตุน้ให้เกิดการผลิต และยงัก่อให้เกิด
การน าทรัพยากรของประเทศมาใช ้และการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่ส้ินเปลืองวตัถุดิบมาก
นกั 

5) การท่องเท่ียวมีบทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ 
เป็นตวัน าใหเ้กิดการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งการพฒันาแถบภูมิภาคของรัฐบาลใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ทั้ งสาธารณูปโภค ถนนหนทาง การประปา การ
ติดต่อส่ือสาร ไฟฟ้า เป็นตน้ 

2.2.2.2 ความส าคญัต่อสังคมและวฒันธรรม 
1) ช่วยให้สภาพแวดล้อมของทอ้งถ่ินดียิ่งข้ึน หากสถานท่ีใดมีปัญหาใน

เร่ืองเก่ียวกบัสภาพความเส่ือมโทรม ความสกปรก หรือความไม่ปลอดภยั ก็จะไม่เป็นท่ีประสงค์ท่ี
นกัท่องเท่ียวจะเดินทางไป เพราะนกัท่องเท่ียวประสงค์จะไปสัมผสัสภาพธรรมชาติของทอ้งถ่ิน 
ความสะดวกสบายท่ีพอควรและมีความปลอดภยั 

2) ช่วยให้ประชาชนไดเ้ห็นความส าคญัของศิลปวฒันธรรมประเพณีของ
แต่ละทอ้งถ่ินท่ีเดินทางไปถึง ซ่ึงเปรียบเสมือนการท าใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนและ
มีส่วนในการเสริมสร้างสัมพนัธไมตรีความเขา้ใจอนัดีระหว่างเจา้ของประเทศและผูม้าเยือน เช่น 
การให้การต้อนรับตามประเพณีไทย การช่วยเหลือนักท่องเท่ียว การจดัเทศกาลประเพณีต่างๆ 
นอกจากน้ีการท่องเท่ียวท าให้รับทราบถึงอารยธรรมท่ีแตกต่างออกไป ขณะเดียวกันผูท่ี้อยู่ใน
ทอ้งถ่ินก็ไดรั้บทราบถึงส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีคนเดินทางไปมีพฤติกรรมหรืออารยธรรมเป็นเช่นไร
เพื่อน าเอาส่วนท่ีดีมาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

3) การท่องเท่ียวช่วยขจดัปัญหาความแตกต่างเหล่ือมล ้าระหวา่งสังคมเมือง
และสังคมชนบท เป็นการลดปัญหาการยา้ยถ่ินท่ีอยู่อพยพเขา้มาหางานท า หรือเส่ียงโชคในเมือง
ใหญ่ๆ ของประชาชนจากชนบท 

ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้่าการท่องเท่ียวมีส่วนเสริมสร้างฐานะและพฒันาความก้าวหน้าให้กบั
ประเทศ ทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมประเพณีไทย 
 

2.2.3 ทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resource) เป็นสินคา้หลกัทางการท่องเท่ียวท่ีจะขายหรือ

สร้างแรงดึงดูดใจให้แก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงรวมถึง แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมและศิลปวฒันธรรม
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ประเพณีท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอารยธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเด่นเป็นท่ีน่าสนใจ ซ่ึงอาจแบ่งไดด้งัน้ี 
(เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552: 7-8) 

2.2.3.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ หมายถึง สภาพภูมิประเทศ
รวมทั้งอากาศและทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น น ้ าตก ภูเขา ทะเล ป่าไม ้ชายหาด เกาะ
แก่ง สัตวป่์า เป็นตน้ 

2.2.3.2 ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
และศาสนสถาน หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและมีความส าคญัในฐานะเป็นหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และศาสนาท่ีแสดงถึงอารยธรรมของท้องถ่ิน มีผลดึงดูดใจให้
นักท่องเท่ียวไปเยือน เช่น เมืองโบราณ พระราชวงั ปราสาทหิน สุสาน หอไตร พิพิธภัณฑ ์
อนุสาวรีย ์อุทยานประวติัศาสตร์ อนุสรณ์สถาน สมรภูมิ บา้นบุคคลส าคญั วดั โบสถ์ วิหาร เทวรูป 
รูปป้ัน พระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนงั เป็นตน้ 

2.2.3.3 ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรมและประเพณี หมายถึง 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีเอกลกัษณ์ 
และถ่ายทอดกนัมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตของมนุษย ์เช่น วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพบา้นเรือน ภาษา การแต่งกาย การละเล่น ดนตรี กวี ศิลปะ ประเพณี งาน
เทศกาล พิธีกรรม ความเช่ือ ค่านิยม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

2.2.3.4 ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทมนุษยส์ร้างข้ึน หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ี
มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว โดยการสร้างกิจกรรมใหม่หรือ
ปรับปรุงดดัแปลงให้สถานท่ีมีความหลากหลายในการท ากิจกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ สวนสัตว ์
ศูนยว์ิจยัเกษตร สวนส้ม สวนกล้วยไม้ สวนสนุก สถานท่ีชมทิวทศัน์ สถานบนัเทิง สถานท่ีซ้ือ
สินคา้ สถานท่ีเล่นกีฬา พิพิธภณัฑสถานของเอกชน เป็นตน้  
 

2.2.4 ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) 
อุตสาหกรรม ความหมายตามพจนานุกรมไทย คือ การประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอ้งใช้

แรงงานและทุนมาก แต่ในปัจจุบันน้ีมีความหมายมากไปกว่านั้ น คือ อุตสาหกรรม หมายถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีระบบ ด้านการพาณิชย์หรือการผลิตสาขาใดสาขาหน่ึง ซ่ึงมี
องคป์ระกอบของการจดัการในอุตสาหกรรม 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปัจจยัน าเขา้หรือวตัถุดิบท่ีใชใ้น
การผลิต (Input) กระบวนการผลิต (Process) และผลผลิตท่ีไดรั้บ (Output)  

ส่วนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) หมายถึงธุรกิจท่องเท่ียวขนาดใหญ่ท่ี
ตอ้งอาศยัแรงงานและการลงทุนสูงใชเ้ทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน (Planning) การจดัการ
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องคก์าร (Organizing) การควบคุม (Controlling) และการตลาด (Marketing) และครอบคลุมธุรกิจ
หลายประเภททั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวโดยตรงและโดยออ้ม (นิศา ชชักุล, 2554: 6-7) 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ี "ไร้ตวัตน" เพราะเกิดจากการรวมตวัของอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ นั่นหมายความว่า หากจะจดัการการท่องเท่ียวให้ย ัง่ยืนก็ตอ้งจดัการองค์ประกอบต่างๆ ให้
ย ัง่ยนืดว้ย องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีดงัน้ี 

2.2.4.1 ท่ีพกั (Accommodation) หมายถึง สถานท่ีท่ีจดัไวเ้พื่อให้คนเดินทางหรือ
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้พกั พร้อมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงปัจจุบนัธุรกิจท่ีพกัไดพ้ฒันาเร่ือยมา
โดยมีรูปแบบการจัดการบริการต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด มีการ
บริหารงานในระบบเครือข่ายทั้งในรูปของเครือข่ายทอ้งถ่ินและเครือข่ายระหว่างประเทศมากข้ึน 
ทั้งน้ีการพฒันาธุรกิจท่ีพกัรูปแบบต่างๆ ยงัเป็นแรงผลกัใหมี้การแข่งขนักนัสูงข้ึนทั้งระบบมาตรฐาน
การบริการท่ีสูงข้ึน และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบัการบริหารจดัการท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
นักท่องเท่ียว ระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติและความย ัง่ยืนของการท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท บูติกโฮเทล บงักะโล เกสทเ์ฮาท ์โฮมสเตย ์โมเทล ลอร์จ เป็นตน้ 

2.2.4.2 การคมนาคม (Accessibility) เป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัเน่ืองจากมี
บทบาทในการเคล่ือนยา้ยนักท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ทั่วโลกซ่ึงการคมนาคมใน
ปัจจุบนัไดถู้กพฒันาใหส้ามารถตอบสนองการเดินทางท่องเท่ียวไดห้ลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจการบิน 
การเดินเรือและการคมนาคมขนส่งทางรถยนต ์รถโดยสาร รถไฟ รถไฟฟ้า เป็นตน้ 

2.2.4.3 ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีสามารถดึง
ให้นกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวได ้เช่น ส่ิงดึงดูดใจประเภทแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
ทะเล ภูเขา น ้ าตก เกาะ แม่น ้ า หาดทราย ฯลฯ ส่ิงดึงดูดใจประเภทวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ไดแ้ก่ ประเพณีสงกรานต ์ลอยกระทง งานแห่เทียนพรรษา เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงดึงดูดใจน้ีหมาย
รวมถึง ส่ิงดึงดูดใจท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือมีความโดดเด่นและเป็นท่ีสนใจกว่าแหล่งอ่ืนๆ 
เช่น ทะเลหมอก ทะเลแหวก บ่อน ้าพุร้อน เป็นตน้ 

2.2.4.4 ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง ส่ิงท่ีจดัข้ึนเพื่อใหเ้อ้ือประโยชน์
และอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว เช่น ถนน ไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศพัท ์แผนท่ี อินเตอร์เน็ต 
ศูนยใ์หข้อ้มูลทางการท่องเท่ียว ระบบป้องกนัความปลอดภยัทางทะเล เป็นตน้ 

2.2.4.5 กิจกรรมต่างๆ ด้านการท่องเท่ียว (Activity) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ทางการ
ท่องเท่ียวท่ีถูกสร้างข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้เกิดการท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากการไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวเท่านั้น โดยรูปแบบของกิจกรรม
ต่างๆจะแตกต่างกันตามประเภทของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ กิจกรรมการท่องเท่ียวทาง
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ธรรมชาติ เช่น การเดินป่า การนัง่ชา้ง การดูนก ฯลฯ กิจกรรมการท่องเท่ียวทางทะเล เช่น การด าน ้ า 
การตกปลา เป็นตน้ 

นอกจากน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัคงตอ้งพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียว 
(Infrastructure) ประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภคท่ีอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวในการ
เดินทางและท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกและปลอดภยั 
ไดแ้ก่ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบการส่ือสาร ระบบสาธารณสุข ระบบ
ระบายน ้ าและก าจดัน ้ าเสีย ระบบก าจดัขยะ เป็นตน้ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ไม่ใช่อุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงดา้นการท่องเท่ียวเท่านั้น หากแต่ประกอบดว้ยอุตสาหกรรม
หลากหลาย ดังนั้ นกลไกการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้พียงล าพงั แต่ตอ้งด าเนินการโดยค านึงถึงอุตสาหกรรมแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย (เทิด
ชาย ช่วยบ ารุง, 2552: 14-16) 
 

2.2.5 แนวคิดการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื  
นกัพฒันาการท่องเท่ียวจากองคก์ารท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization: WTO) 

และสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Assosiation: PATA) 
ไดคิ้ดรูปแบบการบริการท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวในแต่ละทอ้งถ่ิน โดยใช้
หลกัการของแผนแม่บทของโลกหรือ Agenda 21 เป็นกรอบการจดัการ ดังนั้นการพฒันาการ
ท่องเท่ียวในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Tourism 
Development) แนวคิดต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนน้ีมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยรวม 
ปรับเปล่ียนแนวคิดการจดัการเขา้กบักระแสโลกท่ีเปล่ียนไปจากสังคมบริโภคนิยมเขา้สู่สังคมท่ี
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั ดงันั้น ขอบเขตของการพฒันา จึงครอบคลุมทุกองค์ประกอบของ
การท่องเท่ียวหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การพฒันาการท่องเท่ียวทั้งหมดตอ้งมุ่งสู่ความย ัง่ยืน (All 
Tourism should be Sustainable Tourism: Dowling, 1995) โดยค านึงหลกัการปฏิบติั 4 ประการคือ 

1) การด าเนินกิจการการท่องเท่ียวในขอบเขตความสามารถการรองรับของ
ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่อ
กิจกรรมการท่องเท่ียว 

2) การตระหนกัในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน (เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์) 
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3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียว ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งผูเ้ป็นพนัธมิตรและผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียต้องประสานการจัดการร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม และวถีิชีวติท่ีมีต่อการท่องเท่ียว 

4) การประสานความตอ้งการและก าหนดแผนงาน ทางเศรษฐกิจ การด ารงอยู่ของ
สังคม และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน คือ หลักการจัดการเพื่อให้รูปแบบและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวสามารถด ารงอยูไ่ด ้มีนกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยือนอยา่งสม ่าเสมอ แมมี้จ านวนเพิ่มมากก็ตาม 
แต่ทรัพยากรการท่องเท่ียวยงัคงรักษาไวอ้ย่างคงมีเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ดั้งเดิม ไม่เส่ือมคลาย 
เป็นธุรกิจบริการท่ีมีผลก าไร แม้ต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการให้บริการอยู่เสมอก็ตาม 
ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติ สังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินจะตอ้งไม่เกิดข้ึน หรือ
หากมีตอ้งเป็นผลกระทบน้อยท่ีสุด จึงสามารถคงความย ัง่ยืนของการท่องเท่ียวไวไ้ดย้าวนานท่ีสุด 
(ร าไพพรรณ แกว้สุริยะ, 2545) 

การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืมาจากแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงท าให้นกัวิชาการ
ทางการท่องเท่ียวน ามาประยุกต์ใช้กับแนวคิดการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัส่ิงแวดลอ้มเป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียว หาก
ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกท าลายถึงขั้นวิกฤติ การท่องเท่ียวก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได ้ดว้ยเหตุน้ีท า
ใหก้ารท่องเท่ียวค านึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื แมว้า่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจะไม่ก่อผลกระทบทางลบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มเท่ากบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ก็ตาม 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548: 352) ไดใ้ห้ความหมายการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainable 
Tourism) ว่าหมายถึง การท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กท่ีมีการจดัการอย่างดีเยี่ยม เพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มโดยให้การท่องเท่ียวมุ่งหารายไดท้าง
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกนัก็ให้การท่องเท่ียวช่วยอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนั
ไปดว้ย 

มาฆะ ขิตตะสังคะ (2549: 44) กล่าวว่า การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ี
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวและสถานภาพการเป็นเจ้าของท้องถ่ินภายใต้ขีด
ความสามารถของธรรมชาติท่ีจะรองรับได ้และตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีต่อกระบวนการท่องเท่ียว อีกทั้ งประชาชนทุกส่วนต้องได้รับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคกนั รวมถึงมีการจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ียงัสามารถรักษา
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศของทอ้งถ่ินนั้นไวไ้ด ้
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จากความหมายของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้สรุปไดว้า่ การท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียว โดยเน้น
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งผลของการท่องเท่ียวตอ้งก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อชุมชนน้อยท่ีสุด เพื่อรักษาไวใ้ห้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสใช้ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวต่างๆ ได ้
 

2.2.6 หลกัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื มีหลกัการดงัน้ี (อุษาวดี พลูพิพฒัน์, 2545: 38-48) 

2.2.6.1 การอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรอยา่งพอดี (Using Resource Sustainable) 
ทั้งในส่วนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมเป็นส่ิงส าคญัและเน้นการท าธุรกิจใน
ระยะยาว 

2.2.6.2 การลดการบริโภคท่ีเกินความจ าเป็นและการลดของเสีย (Reducing Over-
Consumption and Waste) จะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการท านุบ ารุงส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายในระยะยาว 
และเป็นการเพิ่มคุณภาพของการท่องเท่ียวดว้ย 

2.2.6.3 การรักษาและส่งเส ริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ 
(Maintaining Diversity) สังคมและวฒันธรรม จะช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อนาคต 

2.2.6.4 การประสานการพฒันาการท่องเท่ียว (Integrating Tourism into Planning) 
เข้ากับกรอบแผนกลยุทธ์การพฒันาแห่งชาติ การพฒันาท้องถ่ิน และการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มจะช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียว 

2.2.6.5 การท่องเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมในทอ้งถ่ิน (Supporting Local Economic) 
โดยค านึงถึงราคาและพฒันาคุณค่าของส่ิงแวดล้อมไว ้ไม่เพียงแต่ท าให้เกิดการประหยดั แต่ยงั
ป้องกนัส่ิงแวดลอ้มไม่ใหถู้กท าลายอีกดว้ย 

2.2.6.6 เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ( Involving Local Communities) ใน
ดา้นการจดัการผลตอบแทนของประชาชน และส่ิงแวดลอ้มเพื่อช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตและการ
จดัการการท่องเท่ียว 

2.2.6.7การประสานความร่วมมือระหวา่งผูป้ระกอบการ ประชาชนทอ้งถ่ิน องค์กร
และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง (Consulting Stakeholders and the Public) เพื่อลดขอ้ขดัแยง้และร่วม
แกปั้ญหา 
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2.2.6.8 เป็นการฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธี
ปฏิบติัในการพฒันาแบบยัง่ยนืแก่บุคลากรทอ้งถ่ินทุกๆระดบั เพื่อยกระดบัการบริการการท่องเท่ียว 

2.2.6.9 ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่ือใหก้บันกัท่องเท่ียว โดยมุ่งสร้างความเขา้ใจในการเคารพ
ต่อธรรม ชาติ สังคม และวฒันธรรมท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) อีกทั้ง
เป็นการช่วยยกระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวอีกทางหน่ึง 

2.2.6.10 การวิจัยและติดตามผล (Undertaking Research) เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อน าไปสู่แนวทางการแกไ้ขท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

จากหลกัการของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนดงักล่าวขา้งตน้ท าให้สรุปไดว้า่หลกัการของการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เป็นขั้นตอนในการวางแผนการจัดการต่อทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมีระบบ  ตั้งแต่กระบวนการคิดอย่างมีจิตส านึกต่อธรรมชาติ การปฏิบติั
อยา่งมีจิตส านึกต่อทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วม
ในการบริหารการจดัการ อีกทั้งพฒันาบุคลากรและคู่มือขอ้มูลบริการใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
จะไดห้าทางป้องกนัผลกระทบดา้นลบท่ีอาจเกิดข้ึนหรือก าลงัเกิดข้ึนให้น้อยท่ีสุด และย ัง่ยืนท่ีสุด 
บนพื้นฐานของความสมดุลของทุกภาคส่วน 
 

2.3 แนวคดิผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 
 

ผลกระทบ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหน่ึงทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน ส่งผลใหเ้กิดผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 

 
2.3.1 ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 
ศรัญยา วรากุลวทิย ์(2546: 21-36) ผลกระทบจากการท่องเท่ียวแบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี  

1)  ผลกระทบของการท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจ 
ถ้าพิจารณาประเทศในฐานะเจ้าของบ้านหรือแหล่งท่องเท่ียวแล้ว ปริมาณของ

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศมากเพียงใด ย่อมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีกระตุน้และ
สนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมทั้ งทางตรง และทางอ้อมท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวให้เจริญเติบโต ส่งผลให้เกิดการผลิตสินคา้และบริการ เพื่อรองรับหรือตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ก่อใหเ้กิดการกระจายรายไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ อาทิ การท่องเท่ียวมีผลต่อการเพิ่มรายได้ประชาชาติ และเป็นแหล่งท่ีมาของเงินตรา
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ต่างประเทศ ท าให้เกิดเสถียรภาพของดุลการช าระเงิน และเป็นเคร่ืองมือท่ีจะแก้ไขปัญหา
ดุลการช าระเงินไดเ้ป็นอยา่งดีส าหรับประเทศก าลงัพฒันา มีการสร้างงานและอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 
เกิดการกระจายรายไดต่้อเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน กระตุน้ให้เกิดการลงทุนในการผลิตสาขาต่างๆ เพื่อ
ผลิตสินคา้และบริการรองรับและตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจสถานท่ีพกั
แรม การขนส่ง การน าเท่ียว อาหารและเคร่ืองด่ืม และการผลิตสินคา้ประเภทต่างๆ ท าให้รัฐบาลได้
ประโยชน์จากการเก็บภาษี ภาษีท่ีรัฐบาลจดัเก็บเน่ืองจากผลของการพฒันาการท่องเท่ียวมีทั้งภาษีท่ี
เก็บไดโ้ดยตรง เช่น ภาษีเงินได ้และภาษีท่ีเก็บโดยออ้ม 

ในทางตรงขา้มการท่องเท่ียวท าให้ค่าครองชีพในแหล่งท่องเท่ียวสูงข้ึน เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวมีเป็นจ านวนมาก ท าให้ราคาสินคา้และบริการสูงข้ึนกว่าทอ้งถ่ินอ่ืน มูลค่าของท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้างมีราคาแพงข้ึน ซ่ึงถ้าพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนรายได้ส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวไม่กระจายสู่ประชาชนในชุมชนเท่าท่ีควรจะเป็น 

2) ผลกระทบของการท่องเท่ียวดา้นสังคม 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวส่งผลให้เกิดการพฒันาท้องถ่ิน ประชาชนในแหล่ง

ท่องเท่ียวนั้นน าเงินรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนในการท างานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว พฒันาคุณภาพชีวิต
ของตนใหดี้ข้ึน มีการจา้งแรงงานผูห้ญิงเพิ่มข้ึน โดยประชากรในแหล่งท่องเท่ียวมีโอกาสเลือกงาน
ให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ เกิดการจดัตั้งสถานบนัการศึกษาในระดบัต่างๆ มากข้ึนเพื่อ
รองรับขนาดของประชากรท่ีเพิ่มอีกทั้ งเสริมสร้างสัมพนัธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง
มนุษยชาติ นกัท่องเท่ียว เจา้ของบา้นและประชาชนในทอ้งถ่ิน ได้มีโอกาสเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
แลกเปล่ียนความคิดก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างกนั มีการขยายตวัของชุมชนเน่ืองจากการ
อพยพของประชากรจากชุมชนอ่ืน เพื่อมาประกอบอาชีพในชุมชนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว ใน
ขณะเดียวกนัอตัราการเคล่ือนยา้ยถ่ินท่ีอยู่อาศยัของประชากรไปยงัถ่ินอ่ืนน้อยลง และมีมาตรการ
ส่งเสริมความมัน่คงปลอดภยัในพื้นท่ีท่ีไดรั้บการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ส่วนผลกระทบด้านลบของการท่องเท่ียวด้านสังคม คือ ท าให้ปริมาณของ
อาชญากรรมเพิ่มสูงข้ึน เป็นแหล่งยาเสพติดซ่ึงเป็นอนัตรายอยา่งมากโดยเฉพาะเยาวชนในทอ้งถ่ิน 
มีความแออนัของจ านวนประชากรท่ีหลัง่ไหลเขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะปริมาณ
ของหญิงขายบริการท่ีมีจ  านวนสูงข้ึนเร่ือยๆ ท าใหภ้าพพจน์ของแหล่งท่องเท่ียวเปล่ียนไป 

3) ผลกระทบของการท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรม 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท าให้เกิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งเจา้บา้น คือ

ผูค้นในทอ้งถ่ิน และผูม้าเยือน คือ นกัท่องเท่ียว ก่อให้เกิดความเขา้ใจระหวา่งกนั เกิดการฟ้ืนฟูและ
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เผยแพร่วฒันธรรมท้องถ่ิน เพิ่มปริมาณการติดต่อส่ือสารระหว่างประชาชนในท้องถ่ินกับ
ชาวต่างชาติ และส่งเสริมการฟ้ืนฟูหตัถกรรมพื้นบา้นท่ีแสดงถึงวถีิชีวติของผูค้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ 

อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวก็ส่งผลต่อการบิดเบือนวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ทอ้งถ่ินเน่ืองจากมีการดดัแปลงเพื่อแสวงหาผลก าไรและรายไดเ้พียงอย่างเดียว ท าให้วฒันธรรม
ผดิเพี้ยนไปจากความเป็นจริง และมีการลอกเลียนงานศิลปะเพื่อการคา้ อีกทั้งเกิดการเปล่ียนค่านิยม
ของคนในสังคมโดยให้ความส าคญักบัค่านิยมต่างๆ ของสังคมตะวนัตกมากกว่าชนชาติท่ีมีอารย
ธรรม ท าให้เกิดการละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมดั้งเดิม เช่น วฒันธรรมการแต่ง
กายและวฒันธรรมการกิน 

4) ผลกระทบของการท่องเท่ียวดา้นสภาพแวดลอ้ม 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท าให้มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออ านวยความ

สะดวกแก่นักท่องเท่ียว เช่น ถนน ประปา โทรศัพท์ ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับ
ประโยชน์ในการใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ีดว้ยมีการกระตุน้ให้เกิดธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
นกัท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจสถานท่ีพกัแรมประเภทต่างๆ สถานท่ีพกัผอ่นและบนัเทิง โดยมีการพฒันา
สภาพแวดลอ้มโดยการรักษาส่ิงแวดลอ้มให้สะอาดสวยงาม และมีการสร้างพิพิธภณัฑ์สถาน ซ่ึง
นอกจากดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมแลว้ ยงัเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของประชาชน
ในทอ้งถ่ินดว้ย 

ในขณะเดียวกนัการท่องเท่ียวท่ีน ารายไดม้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมาก ก็มีผลกระทบ
ดา้นลบต่อสภาพแวดลอ้ม อาทิ ทรัพยากรการท่องเท่ียวเส่ือมโทรมเน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียว
มากข้ึนท าให้การดูแลตรวจตรา การปฏิบติัตามค าแนะน าในการชมสถานท่ีท่องเท่ียวไม่ทัว่ถึงและ
ครอบคลุม มีการท าลายธรรมชาติอนัเน่ืองมาจากการพฒันาสาธารณูปโภคเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่นกัท่องเท่ียว อาทิเช่นการตดัถนน ก่อใหเ้กิดการท าลายพื้นท่ีป่าไม ้และการปลูกสร้างส่ิงก่อสร้าง 
ไดแ้ก่ สถานท่ีพกัแรม ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึกเหล่าน้ีจะบดบงัทศันียภาพของแหล่งท่องเท่ียวท า
ให้ความงามลดคุณค่าลง รวมถึงมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศ จากการใช้ยานยนต์บริเวณ
แหล่งท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับบุญเลิศ จิตตั้ งวฒันา (2548: 156-160) ท่ีจ  าแนก
ผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อชุมชนทอ้งถ่ินออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้น
วฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
 
 
 
 



39 

ตารางที ่2.1  ผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อชุมชนทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ 
 
ผลกระทบของการท่องเทีย่วต่อชุมชนท้องถิ่น

ด้านเศรษฐกจิด้านผลบวก 
ผลกระทบของการท่องเทีย่วต่อชุมชนท้องถิ่น

ด้านเศรษฐกจิด้านผลลบ 
1.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
2.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
ขยายตวัของธุรกิจท่องเท่ียวในชุมชนทอ้งถ่ิน 
3.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
สร้างสรรคอ์าชีพและการจา้งงานแก่ชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
4.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการน า
รายไดสู่้ชุมชนทอ้งถ่ิน 
5.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
กระจายรายไดสู่้ภูมิภาค 
6.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการเพิ่ม
รายไดต่้อหวัของชุมชนทอ้งถ่ิน 
7.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
กระตุน้การผลิตของชุมชนทอ้งถ่ิน 
8.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการช่วย
แกปั้ญหาดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ 

1.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหารายไดใ้น
นอกฤดูกาลท่องเท่ียวแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
2.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาคุณภาพของ
แรงงานแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
3.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาค่าครองชีพ
สูงแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
4.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการสั่งซ้ือ
สินคา้จากต่างประเทศแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
5.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาแก่งแยง่
ผลประโยชน์ชุมชนทอ้งถ่ิน 
6.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์อนัควรไดข้องชุมชนทอ้งถ่ิน 
7.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาค่าใชจ่้ายการ
จดัการชุมชนทอ้งถ่ิน 
8.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาราคาท่ีดินแก่
ชุมชนทอ้งถ่ิน 

 
แหล่งทีม่า: บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548. 
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ตารางที ่2.2  ผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อชุมชนทอ้งถ่ินดา้นสังคม 
 
ผลกระทบจากการท่องเทีย่วต่อชุมชนท้องถิ่น

ด้านสังคมทางด้านบวก 
ผลกระทบจากการท่องเทีย่วต่อชุมชนท้องถิ่น

ด้านสังคมทางด้านลบ 
1.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
เปล่ียนแปลงแบบแผนประกอบอาชีพของชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

1.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติและค่านิยมของสังคม
ชุมชนทอ้งถ่ิน 

2.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
สร้างสรรคค์วามเจริญทางสังคมแก่ชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
3.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการช่วย
ยกมาตรฐานการครองชีพของชุมชนทอ้งถ่ิน 
4.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างครอบครัวของชุมชนทอ้งถ่ิน 
5.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
สร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบั
ชุมชนทอ้งถ่ิน 
6.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
สร้างความสามคัคีแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
7.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
ป้องกนัการอพยพยา้ยถ่ินของชุมชนทอ้งถ่ิน 
8.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
เสริมสร้างการศึกษาแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 

2.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาความผกูพนั
ภายในชุมชนทอ้งถ่ิน 
3.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาความไม่เป็น
ธรรมในสังคมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
4.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการ
เปล่ียนแปลงอุปนิสัยอนัดีของชุมชน 
5.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการอพยพ
ยา้ยถ่ินของชุมชนทอ้งถ่ิน 
6.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการ
หลอกลวงเอาเปรียบนกัท่องเท่ียวของชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
7.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม
ข้ึนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
8.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้
ระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

 
แหล่งทีม่า: บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548. 
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ตารางที ่2.3  ผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อชุมชนทอ้งถ่ินดา้นวฒันธรรม 
 
ผลกระทบของการท่องเทีย่วต่อชุมชนท้องถิ่น

ด้านวฒันธรรมทางด้านผลบวก 
ผลกระทบของการท่องเทีย่วต่อชุมชนท้องถิ่น

ด้านวฒันธรรมทางด้านผลลบ 
1.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการใช้
วฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส่ิงดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียว 
2.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
สร้างความเขา้ใจแก่นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบั
วฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

1.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้
ทางวฒันธรรมระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
2.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการ
เปล่ียนแปลงค่านิยมทางวฒันธรรมของชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

3.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการช่วย
ฟ้ืนฟูสืบทอดวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
4.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
สร้างความรักความหวงแหน และความ
ภาคภูมิใจของวฒันธรรมประเพณีแก่ชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
5.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
ร่วมมือร่วมใจช่วยอนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
6.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมอนัดีระหวา่งชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
7.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายงาน
ศิลปวฒันธรรมแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 

3.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบวฒันธรรมอยา่งรวดเร็ว
แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
4.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการลดคุณค่า
ของวฒันธรรมในชุมชนทอ้งถ่ิน 
5.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการลดคุณค่า
งานศิลปหตัถกรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
6.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการท าลาย
ศิลปวตัถุของชุมชนทอ้งถ่ิน 

 
แหล่งทีม่า: บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548. 
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ตารางที ่2.4  ผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อชุมชนทอ้งถ่ินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
ผลกระทบของการท่องเทีย่วต่อชุมชนท้องถิ่น

ด้านส่ิงแวดล้อมทางด้านผลบวก 
ผลกระทบของการท่องเทีย่วต่อชุมชนท้องถิ่น

ด้านส่ิงแวดล้อมทางด้านผลลบ 
1.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
สร้างความตระหนกัถึงคุณค่าส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน 
2.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการช่วย
รักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ิน 

1.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนทอ้งถ่ิน 
2.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาทรัพยากรน ้า
ของชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

3.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการช่วย
ฟ้ืนฟูและเสริมคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มในชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
4.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
พฒันาและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
5.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
คน้ควา้หาแนวทางรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
ทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาท าลาย
ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนทอ้งถ่ิน 
4.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหามลภาวะใน
ชุมชนทอ้งถ่ิน 
5.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการทรุดตวั
ของทรัพยากรดินในชุมชนทอ้งถ่ิน 
6.  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาท าลายภูมิ
ทศัน์ของชุมชนทอ้งถ่ิน 

 
แหล่งทีม่า: บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548. 
 

2.3.2 ผลกระทบทางสังคมจากการท่องเทีย่ว 
จากท่ีไดท้บทวนแนวคิดผลกระทบจากการท่องเท่ียวพอสรุปเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม

จากการท่องเท่ียวไดด้งัน้ี 
นิคม จารุมณี (2544: 247-248) ได้กล่าวว่า ผลกระทบทางสังคมเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลจะต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบ รัฐบาลจะต้องตดัสินใจว่ากลยุทธ์ใดทางความเติบโตของเศรษฐกิจท่ี
ตอ้งการ รวมทั้งผลกระทบทางดา้นสังคมอนัเกิดจากการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในความ
เป็นจริงนั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหน่ึงของสังคมนัน่เอง ในฐานะท่ีเป็นส่วนของความ
ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัโดยตรงต่อการสร้างงานใหม่ๆ ในบริเวณใดบริเวณหน่ึงท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
และยงัรวมทั้งการก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินสดด้วย ดังตวัอย่างเช่น การสร้างระบบการ
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ท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดงานใหม่ๆ ส าหรับประชาชนในชุมชนและยงัดึงดูดให้ประชาชนจากภายนอกซ่ึง
ก าลงัแสวงหางานใหม่เขา้มาสู่ชุมนุมดว้ย คนจากภายนอกท่ีเขา้มาในชุมชนน้ีจะแข่งขนักบัคนจาก
ภายในชุมชนในการหางานท า แต่ในขณะเดียวกนัก็จะสร้างความตอ้งการในดา้นการแสวงหาท่ีพกั
เพื่อการพกัอาศยัเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งบริการอ่ืนๆ ท่ีชุมชนจะตอ้งจดัหา ทั้งหมดเหล่าน้ีจะกลายเป็น
แรงกดดนัทางสังคมท่ีมีต่อชุมชนไปในท่ีสุด ดงันั้น แนวโนม้ของอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรจึง
เป็นส่ิงท่ีตอ้งตระหนกัเม่ือเร่ิมท าการพฒันาเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเร่ิมข้ึนการเขา้
มาของคนภายนอกในชุมชนยงัมีผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนใกลเ้คียงดว้ย ดงัจะเห็นตวัอยา่งจาก
การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในบริเวณทอ้งถ่ินหรือชุมชนก็จะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
คือการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม เน่ืองจากผูค้นจากชนบทไดห้ลัง่ไหลกนัเขา้ไปท างาน
บริการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเสียเป็นส่วนใหญ่ 

บุษบา สิทธิการ และคณะ (2549: ง) ท  าการศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อสังคม
และวฒันธรรมในชุมชนการท่องเท่ียว จงัหวดัเชียงราย จากการศึกษาผลกระทบของการท่องเท่ียว
ต่อสภาพสังคมและวฒันธรรมของชุมชนท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายพบทั้งผลกระทบในดา้นบวก
และดา้นลบ โดยผลกระทบดา้นบวก ไดแ้ก่ ผลกระทบดา้นรายไดแ้ละอาชีพ เน่ืองจากในภาพรวม
การท่องเท่ียวจะมีผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการท่องเท่ียวและการประกอบอาชีพท่ี
หลากหลายโดยเฉพาะการบริการทางการท่องเท่ียว ส่วนผลกระทบในดา้นลบ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์
ทางสังคมท่ีมกัเปล่ียนแปลงไปจากการพึ่งพาอาศยักนัและกนัของชุมชน เป็นการเอาตวัรอดและเอา
เปรียบซ่ึงกันและกันเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตวั ท่ีก่อให้เกิดลักษณะของสังคมท่ีไร้
ระเบียบ นอกจากนั้นยงัเกิดการกระจายรายไดท่ี้กระจุกอยูเ่ฉพาะในกลุ่มผูมี้อ  านาจทางการเงินและมี
อิทธิพลท าให้ชาวบ้านได้รับส่วนแบ่งไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต เช่นเดียวกับผลกระทบต่อ
ศิลปวฒันธรรมดั้งเดิม ท่ีถือเป็นเคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจของชาวบา้นให้อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่ง
ปกติสุข 

เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552: 10-13) กล่าววา่การท่องเท่ียวเป็นไดท้ั้ง "มิตร" และ "ศตัรู" หาก
ขาดการจดัการท่ีดีผลกระทบทางสังคมดา้นลบต่างๆ ก็ตามมา ดงัน้ี 

1) ปัญหาเพศพาณิชย ์เม่ือมีการท่องเท่ียวเขา้มาท าให้ธุรกิจด้านน้ีพฒันาข้ึนอย่าง
รวดเร็วเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางเพศของนกัท่องเท่ียวบางกลุ่มซ่ึงเกิดปัญหาตามมา เช่น 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การล่อลวงเด็กและผูห้ญิงเพื่อคา้ประเวณี ยาเสพติด เป็นตน้ 

2) ปัญหาอาชญากรรม เช่น นกัท่องเท่ียวถูกหลอกลวง ถูกข่มขืน ถูกฆ่า ถูกจ้ีปล้น
หรือขโมยทรัพยสิ์นตามสถานท่ีต่างๆ ก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีแก่นานาประเทศ 
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3) ปัญหาค่าครองชีพ ในพื้นท่ีท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว มกัประสบปัญหา
ค่าครองชีพท่ีสูงกวา่พื้นท่ีอ่ืน จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีมีรายไดน้อ้ย 

4) ปัญหาความไม่เสมอภาคในการมุ่งเน้นพฒันาเฉพาะพื้นท่ี ในการพฒันาส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน มกัจะด าเนินการในพื้นท่ีท่ีมีการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว แต่ในพื้นท่ีท่ีไม่เป็นแหล่งท่องเท่ียวกลบัไดรั้บการพฒันาน้อย ประชาชนจึง
เกิดความรู้สึกไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

5) ปัญหาค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงมุ่งให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจและเงินตรา อีกทั้ง
พฤติกรรมเลียนแบบนักท่องเท่ียวทั้ งด้านการแต่งกาย ภาษาและการด ารงชีวิตจนละทิ้ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม 

6) ปัญหาการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณี การน าขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมความเป็นไทยมาเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียว โดยมุ่งหวงัผลประโยชน์ดา้นการคา้ แต่กลบั
ลดความประณีต ตดัทอนขั้นตอนท่ีเป็นหัวใจหรือเน้ือหาของวฒันธรรม การด าเนินงานมกัจะเน้น
การแสดงเพื่อโชว์ความต่ืนตาต่ืนใจ โดยละเลยเน้ือหาสาระเก่ียวกับวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน 
รวมทั้งคุณค่าท่ีแทจ้ริงในสังคม 

7) ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างเจ้าของท้องถ่ินกับนักท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากความ
แตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงนกัท่องเท่ียวอาจจะเปลือยกายอาบแดด กอดจูบกนัในท่ี
สาธารณะหรือแต่งกายไม่สุภาพในการเขา้ชมสถานท่ีส าคญัทางศาสนาหรือปูชนียสถาน จึงท าให้
เจา้ของทอ้งถ่ินไม่พอใจ จนบางคร้ังอาจเกิดการต่อตา้นและไม่ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 

8) ปัญหาการลดคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรม เกิดจากความเห็นแก่ตวัของผูผ้ลิต
และจ าหน่าย โดยลดมาตรฐานเพื่อให้ได้ก าไรสูงสุด มีการลอกเลียนแบบศิลปหัตถกรรม โดยไม่
ค  านึงถึงความประณีตและคุณภาพของสินคา้ ท าใหคุ้ณค่าทางศิลปะหดหายไป 

ฉนัทชั วรรณถนอม (2552: 107-110) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบทางสังคมจากการท่องเท่ียว ทั้ง
ดา้นบวกและดา้นลบไวด้งัน้ี 

ผลกระทบดา้นบวกทางสังคมจากการท่องเท่ียว 
1) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเปล่ียนแปลงแบบแผนการประกอบ

อาชีพของประชาชน กล่าวคือ เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึน ยอ่มเกิดธุรกิจการท่องเท่ียว เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ท าใหป้ระชาชนในสถานท่ีท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในธุรกิจท่องเท่ียวใน
ลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวหรือเป็นผูรั้บจา้งในธุรกิจ ซ่ึงมีบทบาทส าคญัต่อการ
เปล่ียนแปลงแบบแผนการประกอบอาชีพของประชาชนในทอ้งถ่ิน จากเดิมท าการเกษตร ไปสู่
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อาชีพดา้นการท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัท าให้ประชาชนมีโอกาสเล่ือนฐานะทางสังคม เน่ืองจากมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

2) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคม 
กล่าวคือ เม่ือเกิดการท่องเท่ียว ยอ่มตอ้งสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียว ก่อใหเ้กิดการลงทุนทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว 
อนัเป็นการสร้างสรรคค์วามเจริญให้แก่สังคมในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 

3) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยยกมาตรฐานการครองชีพ กล่าวคือ 
เม่ือการท่องเท่ียวก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ มีการสร้างอาชีพ และการจา้งงานมากข้ึนใน
ชุมชนแหล่งท่องเท่ียว ท าใหค้นในชุมชนมีรายไดแ้ละอ านาจซ้ือมากข้ึน ท าให้ความเป็นอยูดี่ข้ึน อนั
เป็นการช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวให้ดีข้ึน 

4) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศชาติ ศาสนา การ
ท่องเท่ียวย่อมเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวมีการแลกเปล่ียนท าความเข้าใจต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแต่ละชาติ อนัก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนไทย และ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

5) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความสามคัคีให้แก่สังคมชุมชน 
การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณค่า ความรัก และความหวงแหน
ทรัพยากรการท่องเท่ียวของคนในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ยงัผลให้เกิดความสามคัคีเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัในการร่วมมือพฒันาและอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ ให้คงอยู่
อย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ียงัส่งเสริมเกียรติภูมิของท้องถ่ิน ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้มีการ
ติดต่อส่ือสารกัน อันมีผลต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในกลุ่มชนท่ีมีภูมิหลังท่ี
หลากหลาย และแตกต่างกนั 

6) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกนัการอพยพยา้ยถ่ินของชุมชน
ทอ้งถ่ิน กล่าวคือ เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชนทอ้งถ่ิน ยอ่มก่อให้เกิดการสร้างอาชีพการจา้ง
งานภายในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ จึงท าให้คนในชุมชนไม่อยากยา้ยถ่ินไปท างานในเมือง
ใหญ่ๆ อนัเป็นการป้องกนัการอพยพยา้ยถ่ินของคนในชุมชนไดอ้ยา่งดี 

7) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างการศึกษา กล่าวคือ เม่ือมีการ
ท่องเท่ียวย่อมท าให้ประชาชนในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ มีความตอ้งการดา้นการศึกษามากข้ึน เพื่อ
พฒันาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถมากข้ึน และมีโลกทัศน์กวา้งขวางยิ่งข้ึน ยอมรับความ
แตกต่างทางสังคม อันน าไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านการท่องเท่ียว และการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของชุมชนตนเองใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 
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8) การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความปลอดภยั กล่าวคือ เม่ือมี
การท่องเท่ียวเกิดข้ึน จึงตอ้งมีการเสริมสร้างความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวจะเลือก
เดินทางท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นชุมชนในแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นๆ จึงตอ้งเสริมสร้างความปลอดภยัให้เพียงพอ อนัเป็นการดีต่อคนในชุมชนแหล่ง
ท่องเท่ียวอีกดว้ย 

9) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความสุขลดความตึงเครียด 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวทั้งประเภทความสวยงามตามธรรมชาติหรือโบราณสถาน ศิลปวฒันธรรม
สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปพกัผ่อนหย่อนใจให้หายจากความตึง
เครียดจากภาระหนา้ท่ีประจ าได ้

ผลกระทบดา้นลบทางสังคมจากการท่องเท่ียว 
1) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมของคนใน

สังคม กล่าวคือชุมชนทอ้งถ่ินเคยมีชีวิตความเป็นอยู่อยา่งเรียบง่าย เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึน อาจ
เป็นเหตุใหป้ระชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินช่ืนชมและเลียนแบบนกัท่องเท่ียว ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
วถีิชีวติและค่านิยมแบบดั้งเดิมมาเป็นแบบสมยัใหม่ 

2) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาความผูกพนัทางครอบครัว กล่าวคือ เม่ือมีการ
ท่องเท่ียวเกิดข้ึน ย่อมเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวมีงานท าในธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึงธุรกิจท่องเท่ียวมกัมี
วนัหยุดไม่แน่นอน และเป็นวนัหยุดท่ีไม่เหมือนภาคธุรกิจอ่ืนๆ จึงอาจท าให้เกิดการห่างเหินจาก
ครอบครัว ท าใหค้วามผกูพนัทางครอบครัวลดนอ้ยลง 

3) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม และการเอาเปรียบ
นักท่องเท่ียว หรือแรงงานในทอ้งถ่ิน เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึน ย่อมท าให้ประชาชนบางส่วน
มองเห็นความแตกต่างในการด ารงชีวิตของตนเม่ือเปรียบเทียบกับนักท่องเท่ียว โดยเห็นว่า
นกัท่องเท่ียวเป็นผูมี้ฐานะดี จึงมุ่งหวงัหาผลประโยชน์จากนกัท่องเท่ียวมากเกินไป โดยไม่ค  านึงถึง
คุณธรรมและคุณค่าของความเป็นมิตรซ่ึงเป็นอุปนิสัยพื้นฐานอนัดีของคนในสังคมไทย นอกจากน้ี
ยงัมีการหลอกลวง เอาเปรียบ ฉ้อโกงนักท่องเท่ียว และก่ออาชญากรรม ท าให้ภาพพจน์การ
ท่องเท่ียวเส่ือมเสีย นอกจากน้ียงัไม่มีค  าตอบท่ีชดัเจนวา่ ตวัเลขรายไดจ้ากการท่องเท่ียวนั้น จะมีการ
กระจายไปสู่บุคคลหรือท้องถ่ินท่ีเ ก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างเป็นธรรมหรือไม่  และ
ผูป้ระกอบการอาจเป็นผูก้  าหนดสัดส่วนค่าแรงงานซ่ึงยงัต ่ากวา่อตัราค่าจา้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 
นอกจากนั้น แรงงานฝีมือ หรือระดบัผูบ้ริหารส่วนมากจะเป็นคนนอกทอ้งถ่ิน หรือเป็นชาวต่างชาติ 
และลูกจา้งในทอ้งถ่ินมกัเป็นแรงงานไร้ฝีมือ และเป็นแรงงานท่ีมาจากภาคเกษตรกรรม 
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4) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาเพศพาณิชย ์กล่าวคือ เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึน 
ยอ่มท าใหเ้กิดธุรกิจการขายบริการทางเพศเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อศีลธรรม
แลว้ยงัเกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกดว้ย เช่น ปัญหาโรคติดต่อ การล่อลวงผูห้ญิงและเด็ก ปัญหายาเสพ
ติดปัญหาน้ีโดยมากมกัจะมีพื้นฐานควบคู่กบัปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 

5) การท่องเท่ียวอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ของคนในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวกับ
นกัท่องเท่ียว กล่าวคือเม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึน ย่อมท าให้สถานท่ีบางแห่งตอ้งสงวนไวส้ าหรับ
นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ ท าให้ประชาชนในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ รู้สึกไม่พอใจท่ีถูกกีดกนั
ไม่ให้ใชส้ถานท่ีเหล่านั้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นมิตรกบันกัท่องเท่ียว เกิดการแบ่งผลประโยชน์ไม่
ลงรอยกันระหว่างคนในพื้นท่ีหรือระหว่างคนในพื้นท่ีกับนายทุน นอกจากน้ีพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวบางอย่างอาจขดัแยง้กบัความรู้สึกของคนในชุมชน อาจถึงขั้นต่อตา้นและไม่ตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวได ้เช่น การเปลือยกายอาบแดด การแต่งกายไม่สุภาพเขา้ไปยงัศาสนสถาน การกอดจูบ
ในท่ีสาธารณะ เป็นตน้ 

6) การท่องเท่ียวอาจท าให้สถาบนัชุมชนไม่สามารถรักษาขีดความสามารถในการ
บริหารคุณภาพของส่ิงมีคุณค่าต่างๆ ในชุมชนนั้นไดต้ลอดไป โดยความมีคุณค่าต่างๆ จะเส่ือมสลาย 
อนัเน่ืองมาจากการใช้ประโยชน์ท่ีเกินพอดี นอกจากน้ี เกิดลกัษณะความแออดัยดัเยียดและปัญหา
การจราจรติดขดั ลกัษณะดงักล่าวเป็นการสร้างความไม่สะดวกใหก้บัทอ้งถ่ิน และจะมองวา่คุณภาพ
ชีวติท่ีดีท่ีมีอยูเ่ดิมเปล่ียนแปลงไป 

7) การท่องเท่ียวอาจก่อให้เกิดอาชญากรรม เน่ืองจากในพื้นท่ีท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาก
มกัจะเป็นท่ีดึงดูดมิจฉาชีพ หรือผูท่ี้คอยหาโอกาสฉาบฉวยผลประโยชน์โดยสร้างความเดือดร้อนให้
ผูอ่ื้น นักท่องเท่ียวท่ีดีจึงควรศึกษาหาขอ้มูลก่อนเดินทาง ตลอดจนรัฐบาลเจา้ของพื้นท่ีก็ควรให้
ความรู้แนะน าสร้างระบบใหค้วามปลอดภยั ใหเ้ขารู้สึกวา่มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

จากการสังเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบทางสังคมจากการท่องเท่ียวมีความ
สอดคลอ้งกนัในดา้นบวกคือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดอาชีพ และรายไดแ้ก่ชุมชน ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน  รองลงมาคือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัชุมชน และการท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกนัการอพยพยา้ย
ถ่ินของชุมชน ส่วนในดา้นลบมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุดคือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาความ
ไม่เป็นธรรมในสังคมของชุมชน รองลงมาคือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาความผูกพนัภายใน
ชุมชน และการท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมข้ึนในชุมชน 
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ตารางที่ 2.5  ผลการสังเคราะห์ผลกระทบทางสังคมจากการท่องเท่ียว 
 

ผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยว  
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ดา้นบวก 
1.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดอาชีพและรายได้แก่ชุมชน 
ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน (2.5)* 

√ √ √ √ √ 

 

√ 

2.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์
ความเจริญทางสงัคม (5.1)* 

√ √   √ 
 

√ 

3.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ครอบครัวของชุมชน (4.3)* 

 √   √ 
 

√ 

4.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัชุมชน (3.1)* 

√ √   √ 
 

√ 

5.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความ
สามคัคีแก่ชุมชน (4.4)* 

 √   √ 
 

√ 

6.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกนัการ
อพยพ ยา้ยถ่ินของชุมชน (1.4)* 

√ √   √ 
 

√ 

7.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้าง
การศึกษาแก่ชุมชน 

√ √   √ 
 

 

8.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความปลอดภยั (4.5)* 

√    √ 
 √ 

 

9.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการจดัตั้ งกลุ่มเก่ียวกบัการ
สนบัสนุนการท่องเท่ียว (1.3)* 

     
 

√ 

10.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียน แปลงขนาดและ
โครงสร้างขององคก์รรัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน (2.3)* 

     
 

√ 

11.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดเวลาว่าง และโอกาสในการ
พกัผอ่นแก่ชุมชน (4.6)* 

     
 

√ 

12.  การท่องเท่ียวก่อให้ชุมชนมีการวางแผน และการ
ก าหนดพ้ืนท่ีท่ีดี (2.4)* 

     
 

√ 

13.  ชุมชนเห็นด้วยท่ีต  าบลสวนผ้ึงมีการท่องเท่ียว 
(2.1)* 

     
 

√ 

14.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความแตกต่างทางศาสนา
และวฒันธรรม (4.2)* 

     
 

√ 

ดา้นลบ 
1.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และ
ค่านิยมของสงัคมชุมชน (4.1)* 

 √   √ √ √ 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยว  
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2.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาความผูกพนัภายใน
ชุมชน (3.2)* 

√ √  √ √  √ 

3.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมใน
สงัคมของชุมชน (2.2)* 

√ √  √ √ √ √ 

4.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรม และการลดคุณค่างานศิลปหตัถกรรม(5.3)* 

   √  √ √ 

5.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมข้ึนใน
ชุมชน (3.4)* 

√ √   √ √ 
√ 
 

6.  การท่องเ ท่ียวก่อให้ เ กิดการเปล่ียนแปลงการ
ประกอบอาชีพ และวิถีชีวิต (2.8)* 

  √    √ 

7.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาเพศพาณิชย(์2.7)* √    √ √ √  
8.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาค่าครองชีพ(2.6)*      √ √ 
9.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการอพยพของประชากรจาก
ชุมชนอ่ืน เพ่ือเขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียว (1.2)* 

√  √    √ 

10.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียน แปลงในการคา้ 
และอุตสาหกรรมของชุมชน (3.3)* 

      √ 

11.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการเปล่ียนแปลง
จ านวนประชากรในสงัคมของชุมชน (1.1)* 

      √ 

12.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความหลากหลายดา้นอาย ุ
เพศ เช้ือชาติของชุมชน (1.5)* 

      √ 

13.  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดผลกระทบการมีสิทธ์ิ การ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และการถือครองท่ีดิน (5.2)* 

      √ 

 
หมายเหตุ: *ตัว เลขท่ีอยู่ด้านหลังประเด็นผลกระทบทางสังคม คือ หัวข้อค าถามท่ีใช้ใน

แบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี 
 

จากตารางท่ี 2.5 แสดงผลการสังเคราะห์ผลกระทบทางสังคมจากการท่องเท่ียว พบว่า
งานวจิยัของเดช วฒันชยัยิง่เจริญ มีความสอดคลอ้งและครอบคลุมในประเด็นต่างๆ มากท่ีสุด 
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2.4 แนวคดิการจัดการผลกระทบทางสังคม 
 

ขั้นตอนในการจดัการผลกระทบทางสังคมจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการประเมินผลกระทบทาง
สังคม ดงัน้ี 
 

2.4.1 การประเมินผลกระทบทางสังคม 
การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) มีจุดก าเนิดในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยถูกก าหนดไวเ้ป็นขั้นตอนท่ีตอ้งมีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐฯ (US National Environmental Policy Act: NEPA) ในปี พ.ศ. 2512 ซ่ึงมี
นกัวชิาการใหค้  านิยามไว ้ดงัน้ี 

Joyce and MacFarlane (2001 อา้งถึงใน เดช วฒันชยัยิ่งเจริญ, 2553: 155) เสนอวา่ SIA เป็น
กระบวนการท่ีมีการเคล่ือนไหวต่อเน่ืองของการประสานองคค์วามรู้ท่ีมีศกัยภาพ ในการวิเคราะห์
ผลกระทบทางสังคมท่ีแทจ้ริงในช่วงเวลาหน่ึงๆ (Real Social Impact) น าไปสู่การตดัสินใจและ
ปฏิบติัการแกไ้ขปัญหา 

การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) คือ วธีิการวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการกระท า
หรือโครงการพฒันาของรัฐ ท่ีมีผลต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม NEPA (2005 อา้งถึงใน เดช 
วฒันชยัยิง่เจริญ, 2553: 155) 

แต่มีนกัวิชาการบางกลุ่มไดแ้ยกย่อย เป็น 1) การประเมินทางสังคม (Social Assessment : 
SA) หมายถึง การวิเคราะห์ชุมชน (Community) เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างองค์กร ความสัมพนัธ์
กระบวนการตดัสินใจ ปัจจยัทางสังคมและเง่ือนไขสังคมในสภาพนั้นๆ 2) การประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจสังคมและขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีประเมินได ้แลว้หาผลกระทบจากโครงการและเสนอ
แนวทางเลือกในการด าเนินโครงการ (NEPA, 2005 อา้งถึงใน เดช วฒันชยัยิง่เจริญ, 2553: 155) 

SIA (Social Impact Assessment) เป็นเคร่ืองมือทางนโยบาย การวางแผน การพฒันา การ
ปฏิบติัท่ีถูกก าหนดตามมิติทางสังคมของมนุษย์ ซ่ึงให้ความส าคญัเร่ืองของ บุคคล ครอบครัว 
ร่างกาย จิตใจ ความตอ้งการทางสังคม ความขดัแยง้ และความสัมพนัธ์ทางสังคมกบัส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่
รายรอบ ไปสู่สถานภาพของสังคมใหม่ท่ีทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมก าหนดและพฒันา ดงันั้น "การ
ประเมินผลกระทบทางสังคมเพื่อก ากบับริหารจดัการการเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมท่ีเราตอ้งการ" 
(SIA : The Social Changes We Need) ไปพร้อมกบัการพฒันาสังคมเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค ์
(Creative Economy)  
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สรุปคือ SIA เป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัสังคม อนัเน่ืองมาจากการ
วางแผน นโยบาย หรือโครงการต่างๆ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาหาแนวทางลดผลกระทบทาง
สังคมเพื่อน าไปสู่ความย ัง่ยนื (Sustainability) 
 

2.4.2 ความส าคัญของการประเมินผลกระทบทางสังคม  
การประเมินผลกระทบทางสังคมมีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งต่อความส าเร็จของโครงการ ถา้ขาด

ส่ิงเหล่าน้ีแล้ว หลายโครงการของรัฐตอ้งยุติหรือไม่ก็เกิดการคดัคา้นและความขดัแยง้ท่ีรุนแรง 
เน่ืองจากโครงการท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมของมนุษย ์หรือแมก้ระทัง่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเองก็
ยงัส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อชุมชน เม่ือเกิดผลกระทบกบัชุมชนท่ีเป็นผลกระทบทางตรง 
(Direct Impact) และผลกระทบทางออ้ม (Indirect Impact) ก่อผลกระทบทางบวกหรือผลกระทบ
ทางลบกบัชุมชน ท าให้เกิดการตอบสนองของประชาชนในชุมชนกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
(เดช วฒันชยัยิง่เจริญ, 2553: 8) 

การประเมินผลกระทบทางสังคมต้องเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อมของโครงการต่างๆ ข้อเสียของการประเมินผลกระทบในแต่ละโครงการคือมกัไม่
พิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อความสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกชนในสังคม ท าให้วิถีชุมชนไม่ได้รับ
น ้าหนกัในการพิจารณาในส่วนของตน้ทุนโครงการ การประเมินผลกระทบทางสังคมเป็นส่วนหน่ึง
ของการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม เป็นการศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีเกิดข้ึนกับ
ชุมชน คนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนและสังคม และสามารถคาดคะเนการเปล่ียนแปลงด้านสังคม 
เศรษฐกิจ วฒันธรรมและคุณภาพชีวติท่ีเกิดข้ึน พร้อมกบัน าเสนอมาตรการในการลดผลกระทบทาง
สังคม เพื่อพิจารณาทางเลือกโครงการและปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสภาพชุมชน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์รวมถึงผลกระทบทางลบแก่ชุมชนและสังคมใหม้ากท่ีสุด (สถาบนันโยบายศึกษา, 2539) 

ศิรานุช สุวรรณ์ (2551: 13) กล่าววา่การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในสังคมไทยทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ซ่ึงแรงผลกัดนัทางเศรษฐกิจท าให้มีโครงการ
ลงทุนและโครงการพฒันาต่างๆ เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในทุกพื้นท่ีของประเทศ ท าให้โครงการพฒันา
เหล่าน้ีส่งผลกระทบทางสังคมเท่าผลกระทบด้านอ่ืนๆ จนท าให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ข้ึนใน
โครงการต่างๆ แมใ้นโครงการท่ีไม่มีการต่อตา้นหรือความขดัแยง้ ก็อาจพบวา่เกิดมีผลกระทบทาง
ลบตามมา จึงท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาไม่คุ ้มค่าเท่าท่ีควร การ
ประเมินผลกระทบทางสังคมจึงเป็นการคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชนหลงัเกิดการเปล่ียนแปลง
จากการก าหนดนโยบายและโครงการพฒันาข้ึนในชุมชนนั้น 
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จากการทบทวนงานวจิยัเก่ียวกบัความส าคญัของการประเมินผลกระทบทางสังคม พบวา่มี
ความสอดคล้องกนั การประเมินผลกระทบทางสังคมมีความส าคญัต่อการท าโครงการหรือการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากนโยบายของรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อให้เกิดความราบร่ืน และเป็นการลด
ผลกระทบดา้นลบท่ีจะเกิดข้ึนทั้งระหว่างการด าเนินการโครงการและส้ินสุดโครงการ ดงันั้นการ
ประเมินผลกระทบทางสังคมจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยลดความขดัแยง้ และยงัท าให้ทราบความคิดเห็น
จากชุมชนในพื้นท่ี จากขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนนัน่เอง 
 

2.4.3 ขั้นตอนหลักที่ส าคัญในการประเมินผลกระทบทางสังคม  (Joyce and NEPA, 2005; 
MacFarlane, 2001; Vanclay, 2000 อา้งถึงใน เดช วฒันชยัยิง่เจริญ, 2551: 8-9) 

1) มีแผนและการจัดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ท่ี มีประสิทธิภาพ (Public 
Involvement) 

2) จดัท าแผนทางเลือก (Identify Alternative) เพื่อลดปัญหาและผลกระทบ 
3) จดัท าเง่ือนไขพื้นฐาน (Define Baseline Conditions) ในการประเมินผลกระทบ 
4) การก าหนดขอบเขตและหวัขอ้ (Scoping) เพื่อการประเมินและก าหนดมาตรการ

ทางสังคม 
5) คาดการณ์ผลกระทบทางสังคม (Projection) เพือ่การลดผลกระทบ 
6) คาดการณ์การตอบสนองต่อผลกระทบ (Predict Responses) เพื่อลดผลจากการ

เปล่ียนแปลง 
7) พิจารณาผลกระทบทางออ้มและผลกระทบสะสม (Indirect & Cumulative 

Impacts) ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาระยะยาว 
8) เสนอทางเลือกใหม่ตามความตอ้งการและความเป็นไปได ้(Alternative: Needed: 

Feasible) เพื่อใหผู้ไ้ดรั้บผลกระทบไดรั้บความพึงพอใจต่อการเยยีวยาและชดเชยความเสียหาย 
9) พฒันาแผนการลดผลกระทบ (Mitigation Plan) เพื่อการบริหารจดัการในระยะ

ยาวอยา่งเป็นระบบ 
เกรียงไกร หน่อแกว้ (2553: 31-32) ไดเ้สนอขั้นตอนในการจดัท าการประเมินผลกระทบ

แบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 
1) การจดัท าการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
2) การจัดระบบและด าเนินการให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้เข้ามีส่วนร่วมใน

กระบวนการ 
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3) การใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกเทคนิคการให้ข้อมูล เก็บข้อมูล การหารือท่ี
เหมาะสมกบัสภาพของชุมชนและทอ้งท่ี 

4) การจดัระบบการบนัทึกขอ้มูลโดยเฉพาะจากการหารือ เก็บขอ้มูล โดยแยกเป็น
ประเด็นท่ีส าคญัๆ 

5) การวเิคราะห์ขอ้มูลและประเมินระดบัความส าคญัของขอ้มูลท่ีไดม้า 
6) การพฒันาแผนการลดผลกระทบทางสังคมร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
7) การจดัท าการเสริมสร้างขีดความสามารถของผูมี้ส่วนไดเ้สียใหส้ามารถเขา้มีส่วน

ร่วมไดอ้ยา่งพอเพียง 
8) การปรับขั้นตอนและโครงการใหเ้อ้ือต่อการมีส่วนร่วม 
9) การจดัใหมี้การติดตามประเมินผลอยา่งมีส่วนร่วม 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ขั้นตอนในการประเมินผลกระทบทางสังคมจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับผลกระทบไม่ว่าจะจากทางตรงหรือ
ทางออ้มก็ตาม ควรมีขอบเขตหรือหัวข้อในการประเมินท่ีชัดเจน น าข้อมูลจากการประเมินผล
กระทบมาวิเคราะห์ จดัท าแผนลดผลกระทบ และมีการติดตามประเมินผลเพื่อน ามาพฒันาแผนใน
การลดผลกระทบต่อไป 

เดช วฒันชยัยิ่งเจริญ (2553: 75-76) ไดก้ล่าวถึงการก าหนดมาตรการในการแกไ้ขปัญหา
ผลกระทบทางสังคมโดยใชห้ลกั 4C + 3P ดงัน้ี 

Control คือ การสร้างมาตรการควบคุมสภาพปัญหาท่ีชดัเจน ไม่ให้ก่อปัญหาเพิ่มเติมเพื่อ 
การบริหารจดัการขั้นตอนต่อไป 

Concentration คือ การสร้างมาตรการเขม้งวดข้ึนเพื่อจ ากดัขอบเขตหรือสภาพปัญหาหรือ
ลดขนาดและพื้นท่ีของผลกระทบ ไม่ใหข้ยายปัญหาไปแหล่งอ่ืน 

Clean Up คือ การสร้างมาตรการฟ้ืนฟู ปรับปรุงใหม่ หรือขจดัสภาพปัญหาหรือผลกระทบ
ในทางลบใหห้มดไป 

Conservation คือ มาตรการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
Prevention คือ มาตรการป้องกนัก่อนเกิดปัญหา หรือยุติผลกระทบ หรือปัญหา ณ จุดก่อ

เกิดปัญหา หรือผลกระทบนั้นๆ (Source) 
Protection คือ เม่ือเกิดปัญหาแลว้หรือมีผลกระทบทางสังคม การสร้างมาตรการป้องกนั

สังคม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงตามมา อาทิ มาตรการในรูปแบบหักล้างสภาพของ
ผลกระทบ มาตรการบรรเทาหรือเยยีวยาและชดเชย ฯลฯ 

Promotion คือ การประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมขยายผลดีของกิจกรรมดา้นต่างๆ 



54 

Burdge (1987) (อา้งถึงใน เปล่งศรี ตองอ่อน, 2551: 12-13) ไดส้รุปการระบุตวัแปรทาง
สังคมในการศึกษา SIA ดงัน้ี 

1) ผลกระทบทางดา้นประชากร 
(1) การเปล่ียนแปลงดา้นประชากร 
(2) การอพยพแรงงานชัว่คราว 
(3) คนท่ีวา่งงานตามฤดูกาล 
(4) การโยกยา้ยปัจเจกชนและครอบครัว 
(5) ความแตกต่างดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติ และความแตกต่างดา้นชาติพนัธ์ุ 

2) การจดัการดา้นชุมชนและสถาบนั 
 (1) ทศันคติต่อโครงการ 
 (2) กิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ 
 (3) การเปล่ียนแปลงเร่ืองขนาด และโครงสร้างของรัฐบาลทอ้งถ่ิน 
 (4) การวางแผนและก าหนดพื้นท่ีส าหรับกิจกรรมต่างๆ 
 (5) ความหลากหลายของอุตสาหกรรม 
 (6) ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ 
 (7) ความเปล่ียนแปลงในเร่ืองการให้ความยุติธรรมในการจา้งงานแก่ชนกลุ่ม

นอ้ย 
 (8) โอกาสในการประกอบอาชีพ 
3) ความขดัแยง้ระหวา่งคนทอ้งถ่ินและผูม้าอยูใ่หม่ 
 (1) องคก์รภายนอกทอ้งถ่ิน 
 (2) การเกิดชนชั้นใหม่ในสังคม 
 (3) การเปล่ียนแปลงดา้นการคา้และอุตสาหกรรมในชุมชน 
 (4) การท่ีคนต่างถ่ินมาพกัร้อนสุดสัปดาห์ในทอ้งถ่ิน 
4) ผลกระทบท่ีมีต่อปัจเจกบุคคลและครอบครัว 
 (1) วถีิชีวติประจ าวนัถูกท าลายลง 
 (2) ความแตกต่างกนัในดา้นการปฏิบติัของศาสนา 
 (3) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัว 
 (4) การล่มสลายของเครือข่ายสังคม 
 (5) ความรับรู้ถึงความปลอดภยัและการรักษาสุขภาพของตน 
 (6) โอกาสดา้นสันทนาการ 
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5) ความตอ้งการโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
 (1) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
 (2) การครอบครองท่ีดินและอ านาจในการจดัการใชส้อยท่ีดิน 
 (3) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อวฒันธรรม ประวติัศาสตร์แหล่งโบราณคดี 

ซ่ึงแนวคิดน้ีมีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบั (เดช วฒันชยัยิ่งเจริญ, 2553: 24-25) ท่ีเสนอ
ตวัแปรหลกั 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ผลกระทบต่อประชากรของประชาชน 
 (1) การเปล่ียนแปลงประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 (2) อตัราการอพยพเขา้และออกของแรงงาน 
 (3) การปรากฏของกลุ่มชัว่คร้ังชัว่คราว (ฤดูกาล) 
 (4) การจ าแนกตวับุคคล และครอบครัว 
 (5) ความแตกต่างในเร่ือง อาย ุเพศ เช้ือชาติ กลุ่มบุคคลท่ีเป็นส่วนประกอบ 
2) การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม 
 (1) การประเมินเก่ียวกบัทศันคติของชุมชน 
 (2) การประเมินส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละกลุ่ม 
 (3) การประเมินการเปล่ียนแปลงในขนาดและโครงสร้าง 
 (4) การประเมินการวางแผน และการก าหนดพื้นท่ี 
 (5) การประเมินความหลากหลายของอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมก่อรายไดข้อง

ชุมชนหรืออ่ืนๆ 
 (6) การประเมินความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
 (7) การประเมินการเปล่ียนแปลงความเสมอภาคคนกลุ่มนอ้ย 
 (8) การประเมินการเปล่ียนแปลงในการประกอบอาชีพ 
3) ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ 
 (1) การประเมินเก่ียวกบัปรากฏตวัขององคก์ร 
 (2) การประเมินการเกิดข้ึนของชนชั้นใหม่ในสังคม 
 (3) การประเมินการเปล่ียนแปลงในการคา้ อุตสาหกรรม 
 (4) การประเมินการปรากฏตวัของผูอ้าศยัแบบชัว่คราว 
4) ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลและครอบครัว 
 (1) การประเมินความแตกแยกในวถีิชีวติประจ าวนั 
 (2) การประเมินผลกระทบต่อความแตกต่างทางศาสนา/ความเช่ือ 
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 (3) การประเมินการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางครอบครัว 
 (4) การประเมินผลกระทบต่อเครือข่ายทางสังคม 
 (5) การประเมินผลกระทบต่อการดูแลเก่ียวกบัสาธารณสุข 
 (6) การประเมินการเปล่ียนแปลงโอกาสและเวลาวา่งจากการท างาน 
5) ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
 (1) การประเมินผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
 (2) การประเมินผลกระทบการมีสิทธ์ิ อาทิ การไดถื้อสิทธิและการจดัการท่ีดิน 
 (3) การประเมินผลกระทบในความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 

 

2.5 แนวคดิความคาดหวงัของชุมชน 
 

ไดมี้ผูก้ล่าวถึงความหมายของความคาดหวงัไวห้ลากหลายดงัต่อไปน้ี  
Finn and Jeremy (1962: 390) ไดก้ล่าววา่ ความคาดหวงั หมายถึง การประเมินค่าของบุคคล

หรือตนเองด้านจิตรู้ส านึกและจิตใตส้ านึก และความคาดหวงันั้นจะเป็นแนวทางในการก าหนด
พฤติกรรมท่ีมีผลต่อบุคคลท่ีตนคาดหวงั หรือต่อตนเองในลกัษณะท่ีตนคิดวา่ถูกตอ้ง   

ทิพรัตน์ วรกลัยากุล (2551: 5) กล่าววา่ ความคาดหวงั หมายถึง การคาดหมายท่ีตอ้งการไว้
ล่วงหน้าหรือการมุ่งหวงัถึงส่ิงท่ีต้องการจะให้เกิดข้ึนในอนาคตโดยอาศยัข้อมูลจากอดีตและ
ปัจจุบนัมาใช้ในการตดัสินใจ ซ่ึงจะแตกต่างกันตามลกัษณะของบุคคล ความต้องการ บทบาท 
หนา้ท่ี และเป้าหมายในการกระท านั้นๆ ซ่ึงความคาดหวงักบัความเป็นจริงอาจไม่ตรงกนัเสมอไป 

คมพชัญ์ ทกัษิณ (2550: 18) กล่าวว่า ความคาดหวงั เป็นความหวงัหรือความเช่ือมัน่ซ่ึงเกิด
จากการไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล วา่ตนจะไดรั้บส่ิงท่ีตอบสนองความพึงพอใจตามความเหมาะสมใน
สถานการณ์นั้น 

จุฑามาศ จิเจริญ (2545: 26) กล่าววา่ ผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีในองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุกคนจะมี
ความคาดหวงัในการแสดงพฤติกรรมในการพฒันาการท่องเท่ียวมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบั ความ
พอใจ ผลตอบแทน และโอกาสท่ีแต่ละบุคคลจะได้รับผลตอบแทนในด้านการแสดงบทบาทท่ี
คาดหวงัในการพฒันาการท่องเท่ียวนั้น หากผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีในองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความ
พอใจในผลตอบแทน และมีโอกาสท่ีเหมาะสม บุคคลนั้นมีแนวโน้มท่ีจะแสดงบทบาทในการ
พฒันาการท่องเท่ียวของตนเองมากข้ึน 

อุดมศกัด์ิ แนวจิตร (2544: 27) กล่าวว่า ความคาดหวงัของบุคคล เป็นแรงกระตุน้ท่ีท าให้
บุคคลนั้ นพยายามท่ีจะท าในส่ิงท่ีจะท าให้ตนเองได้รับความสมหวังตามความคาดหวงั จึง
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เปรียบเสมือนความต้องการท่ียงัไม่ได้รับการตอบสนองมนุษย์ต้องการท่ีจะตอบสนองความ
คาดหวงัของตนเอง 

Dodge and Ramsey (1980: 43-54) กล่าววา่ องคป์ระกอบใหญ่ๆ ของทฤษฎีความคาดหวงั 
คือ ความพยายาม การปฏิบติังาน ส่ิงตอบแทน (Outcome) ความพอใจ (Valence) ความคาดหวงั 
(Expectancies) และเคร่ืองมือต่างๆ (Intrumentalities) 

และกล่าวถึงความพึงพอใจ (Satisfaction) ว่าบุคคลคาดหวงัท่ีจะได้รับความพอใจ โดย
แสดงออก และรับผลท่ีแสดงนั้น โดยการตอบสนองความตอ้งการของบุคคลหรือความพึงพอใจ
ของบุคคลจะเป็นผลต่อแรงจูงใจในอนาคต คือ ก่อนท่ีจะออกมาเป็นความพึงพอใจนั้น จะตอ้งมี
ความพยายามเกิดการปฏิบติังาน และมีผลลพัธ์หรือตอบแทนออกมา และส่ิงท่ีสนองความตอ้งการ
ของบุคคลใหเ้กิดความพอใจน้ี จะตอ้งมีความยุติธรรมเป็นส าคญั และมีผลต่อความพอใจในอนาคต 
ซ่ึงมีการเรียนรู้จากประสบการณ์  

Vroom (1964: 91-103) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวงัไวว้า่ การท่ีบุคคลจะกระท าการ
ใดๆ ก็ตาม ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 4 ประการ คือ 

1) ผลตอบแทนท่ีเขาไดรั้บนั้นเหมาะสมกบับทบาทท่ีเขาครอบครองเพียงใด 
2) ความพอใจหรือไม่พอใจต่อผลท่ีเขาไดรั้บ 
3) เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นแลว้เขาเช่ือวา่เขาตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลอนันั้น 
4) เขามีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนตามความคาดหวงั 

องคป์ระกอบของความคาดหวงั ของ Victor H. Vroom 
ความคาดหวงัมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยู ่3 ประการ ไดอ้ธิบายไวว้า่ การคาดหวงัเป็นทฤษฎี

ของ Victor H. Vroom ท่ีเรียกยอ่ๆ วา่ ทฤษฎี V.I.E. หรือ V.I.E. Theory ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

1) V มาจากค าวา่ Valence ซ่ึงหมายถึง ความพึงพอใจ 
2) I มาจากค าว่า Instrumentality ซ่ึงหมายถึง ส่ือ เคร่ืองมืออุปกรณ์ วิธีทางท่ีจะ

น าไปสู่ความพึงพอใจ 
3) E มาจากค าว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวงัภายในตวับุคคลนั้น บุคคล

หรืออินทรียมี์ความตอ้งการหลายส่ิงหลายอยา่ง ทุกชีวิตพยายามด้ินรนแสวงหาอยา่งนอ้ยท่ีสุด ก็คือ
ตอ้งการอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค เม่ือชีวปัจจยัเหล่านั้น ไดรั้บการสนองตอบแลว้ก็
มีความตอ้งการระดบัสูงข้ึนไปเร่ือยๆ จากความตอ้งการหลายส่ิงหลายอย่างน้ีเอง ท าให้เกิดความ
พยายามกระท าด าเนินการดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงดว้ยส่ือ หรือเคร่ืองมืออย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้บรรลุ
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ความพอใจ หรือเพื่อใหไ้ดรั้บผลของการด าเนินการนั้น ตามท่ีไดแ้สดงความพยายามนั้นเอง เรียกวา่
ความคาดหวงั และความพอใจส่ิงต่างๆ ความหวงัอาจจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ได ้

ดงันั้นความคาดหวงัของชุมชนต่อการจดัการสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว จึงเป็น
ความคาดหวงัต่อสภาพของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีพึงปรารถนา โดยความคาดหวงันั้นข้ึนอยู่กบั
ผลตอบแทน ความพึงพอใจ ความมัน่ใจว่าเป็นผูเ้หมาะสมท่ีจะได้ และโอกาสท่ีจะได้ในส่ิงท่ี
คาดหวงั ในแต่ละบุคคลก็จะมีความคาดหวงัแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบัประสบการณ์และปัจจยั
ส่วนบุคคลดว้ย 
 
2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ศุภวรรณ โพธ์ินาค (2545: 40) มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีคือ การศึกษาถึงผลกระทบของ
การท่องเท่ียวต่อวถีิชีวติของชุมชนเพื่อดูความเปล่ียนแปลงของชุมชนท่ีมีผลมาจากการท่องเท่ียว ซ่ึง
เก่ียวขอ้งในดา้นสังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป จากการศึกษาพบวา่ การท่องเท่ียวของเกาะ
ลา้นไดก่้อให้เกิดผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดา้นบวก คือ การ
ท่องเท่ียวท าให้มีความหลากหลายของทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึนและก่อให้เกิดรายได้
แก่ ครัวเรือนและชุมชนมากข้ึนซ่ึงเป็นทางเลือกนอกเหนือจากการท าประมงรายยอ่ย ส่วนดา้นลบ 
คือ จ านวนแรงงานต่างถ่ินท่ีเขา้มาในชุมชนอาจก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ การแกไ้ข คือการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมและการสร้างจิตส านึกในการเป็นเจา้ของ
ชุมชน ส่วนปัญหาใหญ่อีกปัญหาหน่ึงคือ เร่ืองขยะและน ้ าเสีย ท่ีมาจากนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากยงัไม่
มีการจดัการและวางแผนจากทางภาครัฐ เอกชนและประชาชนในชุมชน เพื่อหาแนวทางในการ
ก าหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
ชายหาดและใต้ทะเล มีการก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนหลักไวแ้ละออกแผนรองรับปรับตาม
สถานการณ์ 

วิลาวลัย ์บุญศรีและคณะ (2550: 47) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในกระบวนการวางแผนและพฒันาการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัอีสานใต ้ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบังานวจิยัน้ีคือ ไดเ้สนอแนวคิดและทฤษฎีในการมีส่วนร่วม เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือให้ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้โอกาส
ประชาชนเป็นฝ่ายการตดัสินใจ ก าหนดปัญหาความตอ้งการของตนเองอยา่งแทจ้ริง เป็นการเสริม
พลงัอ านาจให้แก่ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชนให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจดัการ
ทรัพยากร การตดัสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน สามารถก าหนดการด ารงชีวิตได้
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ดว้ยตนเองใหมี้ชีวติมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนตามความจ าเป็นอยา่งมีศกัด์ิศรีและสามารถพฒันาศกัยภาพ
ของประชาชน/ชุมชนในดา้นภูมิปัญญา ทกัษะ ความรู้ ความสามารถและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง
ของโลกได้ จากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความส าคญัในการ
ประเมินผลกระทบด้านสังคม เน่ืองจากการประเมินผลกระทบดา้นสังคมจ าเป็นตอ้งไดรั้บความ
ร่วมมือจากชุมชน 

เกศประภา วะนาพนัธ์ (2553: 140) ศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมและวฒันธรรมอนัเป็น
ผลมาจากการท่องเท่ียวในชุมชนบา้นท่าล้ง เขตอุทยานแห่งชาติผาแตม้ อ าเภอโขงเจียม จงัหวดั
อุบลราชธานี มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีคือ การเปล่ียนแปลงด้านสังคมอนัเป็นผลมาจากการ
ท่องเท่ียวในชุมชนบา้นท่าลง้ เขตอุทยานแห่งชาติผาแตม้ อ าเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี ท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร มีการยา้ยเข้า ยา้ยออกเพิ่มข้ึนภายในชุมชน ทั้ ง
ประชากรในทะเบียนราษฎร์และนอกทะเบียน เกิดการเปล่ียนแปลงด้านความสัมพนัธ์ของคน
ภายในชุมชนและคนนอกชุมชน ชุมชนมีกิจกรรมทางสังคมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐเร่ิม
เข้ามามีบทบาท กลุ่มวยัแรงงานต้องออกไปท างานรับจ้างตามสถานประกอบการ การเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมของชุมชนลดนอ้ยลงไป ผูอ้าวโุสในชุมชนเร่ิมมีบทบาททางครอบครัวและสังคม
นอ้ยลงไป ส่งผลกระทบต่อค่านิยมและความเช่ือของชุมชนท่ีเคยยึดถือปฏิบติัสืบทอดกนั เกิดการ
ยอมรับค่านิยมตามกระแสสังคมภายนอก และเกิดการไหลบ่าเข้ามาของวฒันธรรมท่ีมีความ
หลากหลาย เกิดปัญหาความเส่ือมถอยทางดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของชุมชนทอ้งถ่ิน 

อธิฏฐาน พงศพ์ิศาล (2549: 89-132) ศึกษาเร่ืองผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรมจากการ
พฒันาการท่องเท่ียวภายใตโ้ครงการสามเหล่ียมเศรษฐกิจ: กรณีศึกษา บา้นไทย-จงัโหลน อ าเภอ
สะเดา จงัหวดัสงขลา โดยมีความเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีคือ การท่ีบริเวณพื้นท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของบา้น
ไทย-จงัโหลน เกิดการติดต่อสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่างนักท่องเท่ียวและประชาชนในแหล่ง
ท่องเท่ียว เรียกว่า อิทธิพลของการท่องเท่ียวก่อให้เกิดผลกระทบ ซ่ึงเกิดข้ึนในชุมชนทั้งดา้นบวก
และดา้นลบ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วนั้น ส่งผลกระทบดา้นบวกท่ีเห็นไดช้ดัเจน
ท่ีสุด คือ รายไดข้องคนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกนัผลกระทบดา้นลบพบวา่ ปัญหาทางสังคมและ
วฒันธรรมนั้นเพิ่มมากข้ึน ทั้งเร่ืองหญิงบริการ ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การฉ้อโกง การ
ปลน้ทรัพย ์การพนนัและยาเสพติดใหโ้ทษ นอกจากน้ียงัพบวา่ราคาท่ีดินสูงข้ึน วิถีชีวิตของชาวบา้น
เปล่ียนไป ความสัมพนัธ์ของชาวบา้นเปล่ียนไปจากความสัมพนัธ์แบบเพื่อนเป็นนายจา้งกบัลูกจา้ง
ความรู้สึกผกูพนัและรักทอ้งถ่ินลดลง รวมถึงค่านิยมทางสังคมของเด็กและเยาวชนเปล่ียนแปลงเป็น
การลอกเลียนแบบพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวและหญิงบริการ ผลกระทบเหล่าน้ีเกิดข้ึนจาก
อิทธิพลของการท่องเท่ียว และไม่ได้รับการควบคุมจากทางภาครัฐ ในเร่ืองของแผนพฒันาของ
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โครงการสามเหล่ียมเศรษฐกิจ ความเจริญดงักล่าวจึงสวนทางกบัความเจริญทางด้านสังคมและ
วฒันธรรม หากปล่อยไวอ้าจกลายเป็นสังคมท่ีเส่ือมโทรมและล่มสลายไปในท่ีสุด 

เกรียงไกร หน่อแกว้ (2553: 81-88) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลกระทบดา้นสังคมจากโครงการ
กระเช้าลอยฟ้าเช่ือมเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน: กรณีศึกษาบา้นหนองตอง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีคือ ผลกระทบทางสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนเป็น 2 ดา้น 1) ดา้น
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์พบว่าหากมีโครงการเกิดข้ึนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบมากนกัแต่ควรระวงัการเกิดดินถล่มหรือการกดัเซาะหนา้ดินในบริเวณพื้นท่ีตั้งเสา และ
จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพท่ีอยู ่การถือครองท่ีดิน วถีิชีวติ จากชีวติแบบเกษตรกรรมไปเป็น
วิถีชีวิตแบบเมือง 2) ดา้นคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ใน
หมู่บา้นท าการเกษตรกรรม หากมีโครงการเกิดข้ึนอาจมีการจา้งงานท าให้ชาวบา้นมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
คุณค่าทางดา้นประเพณีและวฒันธรรมไม่กระทบมากแต่ควรหลีกเล่ียงการก่อสร้างพาดผา่นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิของหมู่บา้น นอกจากนั้นการท่องเท่ียว และความงดงามของทิวทศัน์ธรรมชาติ ไม่ไดรั้บ
ผลกระทบมากนกัเน่ืองจากไม่ไดพ้าดผา่นภายในหมู่บา้น แต่กลบัจะส่งผลดีในการดึงนกัท่องเท่ียว
มายงัหมู่บา้น 

อรรถพล จนัทร์เพญ็ (2554: 81-86) ศึกษาผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อชุมชนบริเวณคลอง
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม แบ่งประชากรออกเป็น    2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีอยูร่อบคลองอมัพวา และกลุ่มท่ีอยูร่อบนอกคลองอมัพวา ผลการศึกษาท่ีไดคื้อผลกระทบ
ดา้นบวก ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวท าให้เกิดธุรกิจในชุมชนมากข้ึน เกิดการสร้างอาชีพและการจา้งงาน
เพิ่มข้ึน และส่งผลใหชุ้มชนพฒันามากข้ึน ดา้นลบ ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวท าให้ค่าครองชีพสูงข้ึน เกิด
ปัญหาความขดัแยง้มากข้ึน เกิดปัญหาการจราจร เกิดผลกระทบทางเสียงเพิ่มข้ึน และเกิดปัญหาขยะ
เพิ่มข้ึน 

คลอ้งขวญั อดุลยว์โิรจน์ (2554: 111)  ศึกษาผลกระทบของการท่องเท่ียวในอ าเภอเกาะสมุย 
ในความคิดเห็นของประชาชนอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ต่อผลกระทบของการท่องเท่ียว 
ประกอบดว้ยดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สรุปผลดา้นสังคมและวฒันธรรมไดว้า่ประชาชนอ าเภอเกาะสมุยมีระดบัความคิดเห็นต่อผลกระทบ
ของการท่องเท่ียวในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับเชิงบวก ได้แก่      
การท่องเท่ียวท าให้มีการเปิดสถานประกอบการประเภทแหล่งบนัเทิง เช่น ผบั ดิสโกเ้ทค บาร์เบียร์     
คาราโอเกะ ก่อให้เกิดปัญหาการขายบริการทางเพศปัญหาโสเภณี รองลงมาคือ การท่องเท่ียว
ก่อใหเ้กิดปัญหาในสังคมทั้งดา้นโจรกรรม (การลกัทรัพย ์การลกัเล็กขโมยนอ้ย) การปลน้จ้ีชิงทรัพย ์
การขโมยทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวตามสถานท่ีและด้านอาชญากรรม การล่อลวงข่มขืน
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นกัท่องเท่ียว และขอ้ท่ีมีคะแนนต ่าสุด ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวท าให้เกิดการส านึกรักบา้นเกิด เกิดความ
สามคัคี และความร่วมมือกนัของประชาชนในพื้นท่ี 

ธวชัชัย มานิตย ์(2550: 152-157) ศึกษาผลกระทบจากการพฒันาการท่องเท่ียวต่อชุมชน
ทอ้งถ่ิน: กรณีศึกษาต าบล เวียงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลกระทบดา้นบวกทางสังคมมี
ดงัน้ี การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากรจากการยา้ยเขา้ของผูป้ระกอบการ นกัท่องเท่ียวและ
แรงงานต่างถ่ินท าใหร้ะบบเศรษฐกิจชุมชนขบัเคล่ือนไปได ้แรงงานในภาคการเกษตรหนัไปท างาน
ในภาคบริการการท่องเท่ียวมากข้ึน การส่งเสริมการท่องเท่ียวท าให้ชุมชนได้รับโอกาสจากการ
พฒันาส่ิงบริการทางสังคมมากข้ึน เช่น โอกาสทางการศึกษา สุขภาพอนามยั ส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ชาวบ้านเร่ิมมีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง มีการเปล่ียนแปลงด้านกิจกรรมทางสังคม
เพิ่มข้ึน หน่วยงานรัฐเขา้มามีบทบาทกระตุน้ใหช้าวบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาชุมชนในดา้น
ต่างๆ ผลกระทบด้านลบ ได้แก่ การอพยพยา้ยถ่ินของคนภายนอกเข้าสู่ชุมชน เน่ืองจากเป็น
ศูนยก์ลางการบริการดา้นการท่องเท่ียวจึงท าให้ชุมชนปายมีอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลกระทบในหลายด้าน เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่สามารถให้บริการ
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วได้ เกิดปัญหาแรงงานอพยพหนีเขา้เมือง ก่อปัญหาทะเลาะวิวาท 
ปัญหาลักทรัพย์นักท่องเท่ียว ปัญหาโรคติดต่อ เช่น ไข้มาลาเรีย วณัโรค การท่องเท่ียวท าให้
ความสัมพนัธ์ของคนภายในชุมชนลดนอ้ยลง เกิดความสัมพนัธ์กบัคนภายนอกมากข้ึนโดยเฉพาะ
ความสัมพนัธ์ลักษณะนายจ้างกับลูกจ้าง มีการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากข้ึน ท าให้เกิดการ
แพร่กระจายของวฒันธรรมจากภายนอกเขา้สู่สังคมปายอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความเส่ือมถอย
ทางวฒันธรรมเร็วข้ึน นอกจากน้ีการท่องเท่ียวท าใหเ้กิดปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มข้ึน  เกิดความ
ขดัแยง้ภายในชุมชน ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการใหค้วามร่วมมือในการพฒันาชุมชน 

ทบัทิม สุวรรณประภา (2541: 82) ศึกษาความคาดหวงัและความตอ้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวถ ้าเชียงดาว มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีคือ การศึกษาความ
คาดหวงัของประชาชนต่อสภาพของแหล่งท่องเท่ียวถ ้ าเชียงดาวท่ีพึงปรารถนา พบวา่คาดหวงัท่ีจะ
ให้มีการพัฒนาและฟ้ืนฟูถ ้ าเชียงดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม ด้าน
สาธารณูปโภค และด้านนโยบายการจัดการ ส่วนในด้านสวสัดิภาพและความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวและด้านกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวตวัอย่างท่ีก าหนดศึกษายงัไม่คาดหวงัให้มีการ
พฒันาและฟ้ืนฟูถ ้าเชียงดาว เน่ืองจากเห็นวา่สภาพปัญหายงัไม่มีความรุนแรง 

ดาราธร รักความชอบ (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาระดับความคาดหวงัของประชาชนและ
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานพฒันาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอโป่งน ้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยัพบว่าระดบัความคาดหวงัของ
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ประชาชนต่อการด าเนินงานพฒันาตามยทุธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอโป่งน ้ าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมมีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความคาดหวงัในดา้นเศรษฐกิจ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นกีฬาและนนัทนาการและดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

กนิษฐา สุทธิเจริญ (2552: บทคดัยอ่) ศึกษาความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวงัสรรพรส อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยั
พบวา่ ความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสรรพ
รส อ าเภอขลุง จังหวดัจนัทบุรี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและ
สาธารณูปโภค ดา้นการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นการพฒันาโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและผลิตเกษตรอินทรีย ์ดา้นการพฒันาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ และดา้นการบริหารจดัการท่ีดียึดมัน่ธรรมาภิบาลภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้ง 5 ดา้น 
และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลวงัสรรพรส อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี พบว่าประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี รายได ้และสถานภาพทางสังคมท่ีต่างกนั มีความคาดหวงัท่ีมีต่อ
การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสรรพรสไม่แตกต่างกนั 

กฤษดา ยะการ (2543: บทคดัยอ่) ศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศของประชาชนต าบลแม่ทราย และเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศระหวา่งประชาชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง ผลการวิจยัพบวา่ 1) ประชาชน
ต าบลแม่ทรายมีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในระดบัมาก 2) ประชาชน
ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่แตกต่างกนั 
3) ประชาชนท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนัมีความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การวจิยัเร่ือง แนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวน
ผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว ความคาดหวงัของชุมชนต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และเสนอแนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โดยไดก้ าหนดแนวทางการวิจยั 
กลุ่มประชากรตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

3.1 วธิีการวจิัย 
 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดวิธีในการศึกษาเพื่อให้ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั  
ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของตัวแปรด้านประชากร ต่อ
ผลกระทบทางสังคมและความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิโดยการรวบรวมเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูล
ปฐมภูมิโดยการใชแ้บบสอบถามแนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวใน
ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

วตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบทางสังคมท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิโดยการรวบรวมเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูล
ปฐมภูมิโดยการใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวน
ผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

วตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
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ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิโดยการรวบรวมเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลปฐมภูมิ
โดยการใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

วตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 4 เพื่อเสนอแนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากการรวบรวมเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูล
ปฐมภูมิ โดยการใชแ้บบสอบถามตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 และ3 มาวิเคราะห์ รวมทั้งแบบสอบถาม
ในส่วนท่ี 4 ท่ีเป็นขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอยา่งในการท าวิจยัคร้ังน้ี จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัท า
แนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง 
จงัหวดัราชบุรี  
 

3.2 ประชากร 
 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 8 
หมู่บา้น ประกอบดว้ยหมู่ท่ี 1 บา้นบ่อ หมู่ท่ี 2 บา้นทุ่งแฝก หมู่ท่ี 3 บา้นผาปก หมู่ท่ี 4 บา้นนาขุน
แสน หมู่ท่ี 5 บา้นถ ้าหิน หมู่ท่ี 6 บา้นห้วยคลุม หมู่ท่ี 7 บา้นห้วยผาก หมู่ท่ี 8 บา้นตะโกล่าง รวม
จ านวนประชากร ทั้งส้ิน 10,948 คน แยกเป็น ชาย 5,704 คน หญิง 5,244 คน จ านวน 6,928 
ครัวเรือน (ไม่รวมทะเบียนบา้นกลางจ านวน 5 หลงั) (ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ ท่ีว่าการอ าเภอสวนผึ้ง, 
2556) 
 

3.3 กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งโดยการใชห้ลกัค านวณของ Taro Yamane (1973) 
เพื่อหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ในการตอบแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 
 ขั้นตอนท่ี 1 การค านวณหาขนาดตวัอยา่ง (Sample size) โดยใชห้ลกัการค านวณของ Taro 
Yamane ดงัต่อไปน้ี 
    n  = N 
            1 + N (e2) 
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 เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N = จ านวนประชากรทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษา 
  e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้(ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 
0.05) 
 แทนค่า   n =          10,948 
     1 + 10,948 (0.052) 
    n =  385  

ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี = 385 คน 
 

ขั้นตอนท่ี 2 แบ่งจ านวนตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ดว้ยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้นภูมิและตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยมีวธีิการดงัน้ี 
 
จ านวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม/ชั้น =  จ  านวนตวัอยา่งทั้งหมด X จ  านวนประชากรในแต่ละหมู่บา้น 
      จ านวนประชากรทั้งหมด 
  

จากสูตรการค านวณขา้งตน้ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 385 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 
 

ตารางที ่3.1  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามหมู่บา้นในต าบลสวนผึ้ง 
 

หมู่บ้าน ประชากร 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

หมู่ท่ี 1 บา้นบ่อ 
หมู่ท่ี 2 บา้นทุ่งแฝก 
หมู่ท่ี 3 บา้นผาปก 

354 
1,077 
3,108 

13 
38 

109 
หมู่ท่ี 4 บา้นนาขนุแสน 
หมู่ท่ี 5 บา้นถ ้าหิน 
หมู่ท่ี 6 บา้นหว้ยคลุม 
หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยผาก 
หมู่ท่ี 8 บา้นตะโกล่าง 

368 
889 
627 

1995 
2530 

13 
31 
22 
70 
89 

รวม 10,948 385 
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3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

การวจิยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยแจก
ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพื่อให้ไดข้อ้มูลจากความคิดเห็น
เก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รวมทั้งขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการ
ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการจดัการการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ศาสนา
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวน
ผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จ านวน 26 ขอ้ ประกอบดว้ย 

ผลกระทบดา้นประชากร    จ านวน  5 ขอ้ 
การจดัการชุมชน สถาบนั หรือทางสังคม  จ านวน  8 ขอ้ 
ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนและบุคคลภายนอก จ านวน  4 ขอ้ 
ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว จ านวน  6 ขอ้ 
ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน จ านวน  3 ขอ้ 
มีลกัษณะค าถามเป็นแบบ Rating Scale โดยปรับวิธีการจาก คล้องขวญั อดุลย์

วิโรจน์ (2554: 63) ให้คะแนนเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
                เชิงบวก           เชิงลบ 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด  5   1 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก  4   2 คะแนน 
เห็นดว้ยปานกลาง  3   3 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ย  2   4 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  1   5 คะแนน 
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เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแลว้ จะไดค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่ง
ระดบัผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว ออกเป็น 3 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 

ช่องวา่งของคะแนนระหวา่งชั้น =  คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 
       จ านวนชั้น 
      =  5 - 1 =  0.80 
             5 

ค่าเฉล่ีย  แปลความหมาย   
1.00 - 1.80 หมายถึงความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมเชิงลบมากท่ีสุด 
1.81 - 2.60 หมายถึง ความคิดเห็นต่อผลกระทบเชิงลบมาก 
2.61 - 3.40 หมายถึงความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมปานกลาง 
3.41 - 4.20 หมายถึง ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกมาก 
4.21 - 5.00 หมายถึงความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกมากท่ีสุด 
จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่3.2  ระดบัผลกระทบเชิงบวก 
 

ผลกระทบเชิงบวก 
คะแนน ความกว้างของอตัรภาคช้ัน ระดับผลกระทบ 

5 4.21 - 5.00 มากท่ีสุด 
4 3.41 - 4.20 มาก 
3 2.61 - 3.40 ปานกลาง 
2 1.81 - 2.60 นอ้ย 
1 1.00 - 1.80 นอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่3.3  ระดบัผลกระทบเชิงลบ 
 

ผลกระทบเชิงลบ 
คะแนน ความกว้างของอตัรภาคช้ัน ระดับผลกระทบ 

1 1.00 - 1.80 มากท่ีสุด 
2 1.81 - 2.60 มาก 
3 2.61 - 3.40 ปานกลาง 
4 3.41 - 4.20 นอ้ย 
5 4.21 - 5.00 นอ้ยท่ีสุด 

 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ี

เกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จ  านวน 26 ขอ้  
ความคาดหวงัดา้นประชากร   จ านวน  5 ขอ้ 
การจดัการชุมชน สถาบนั หรือทางสังคม  จ านวน  8 ขอ้ 
ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนและบุคคลภายนอก จ านวน  4 ขอ้ 
ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว จ านวน  6 ขอ้ 
ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน จ านวน  3 ขอ้ 
มีลกัษณะค าถามเป็นแบบ Rating Scale โดยปรับวิธีการจาก ทิพรัตน์ วรกลัยากุล 

(2551: 39-40) ให้คะแนนเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยท่ีสุด ก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี 

ระดบัความคาดหวงั  ระดบัคะแนน 
ความคาดหวงัมากท่ีสุด  5 คะแนน 
ความคาดหวงัมาก   4 คะแนน 
ความคาดหวงัปานกลาง  3 คะแนน 
ความคาดหวงันอ้ย   2 คะแนน 
ความคาดหวงันอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน 
เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแลว้ จะไดค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่ง

ระดบัความคาดหวงัของชุมชนท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว ออกเป็น 3 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณา 
ดงัน้ี 
 



69 

ช่องวา่งของคะแนนระหวา่งชั้น =  คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 
       จ านวนชั้น 
      =  5 - 1 =  0.80 
            5 

ค่าเฉล่ีย ความคาดหวงัของชุมชน ระดบัความคาดหวงัของ
ชุมชน 

1.00 - 1.80 ความคาดหวงัของชุมชนนอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด 
1.81 - 2.60 ความคาดหวงัของชุมชนนอ้ย อยูใ่นระดบัต ่า 
2.61 - 3.40 ความคาดหวงัของชุมชนปานกลาง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
3.41 - 4.20 ความคาดหวงัของชุมชนมาก อยูใ่นระดบัสูง 
4.21 - 5.00 ความคาดหวงัของชุมชนมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 
จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 

 
ตารางที่ 3.4  ระดบัความคาดหวงั 
 

ความคาดหวงั 
คะแนน ความกว้างของอตัรภาคช้ัน ระดับความคาดหวงั 

5 4.21 - 5.00 มากท่ีสุด 
4 3.41 - 4.20 มาก 
3 2.61 - 3.40 ปานกลาง 
2 1.81 - 2.60 นอ้ย 
1 1.00 - 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จากความคิดเห็นของชุมชน 

 
 
 
 



70 

3.5 การทดสอบเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

เพื่อให้แบบสอบถามมีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบ
ความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือดงัน้ี 

1) ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนขอค าแนะน าจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบเน้ือหา ความเหมาะสมของค าถามรวมทั้ งภาษาท่ีใช้ และ
ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั จากนั้นส่งแบบตรวจสอบเคร่ืองมือการท าวิทยานิพนธ์ (IOC) 
ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่านประเมินความสอดคลอ้งตามเน้ือหา 

2) การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-Out) 
กบัประชาชนท่ีมิได้เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษาจ านวน 30 คน จากนั้นน าไปวิเคราะห์ และหาค่า
ความเช่ือมัน่แบบสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ เท่ากบั 0.793 
    =       n              1 -∑ S2

i 
   n-1    S2

t 
  α  คือ สัมประสิทธ์ิความเท่ียงของเคร่ืองมือ 
  n  คือ จ านวนขอ้ในเคร่ืองมือ 
  S2

i  คือ ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละขอ้ 
  S2

t  คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบทั้งหมด 
 

3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นกระบวนการให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเพื่อตอบค าถามวตัถุประสงคก์าร
วิจยัท่ีก าหนดไว ้โดยแบ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Data Collection) และการรวบรวมขอ้มูล (Data 
Compilation) ดงัน้ี 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเชิงพื้นท่ี แนวคิดการท่องเท่ียว แนวคิดการจดัการผลกระทบทางสังคม และ
แนวคิดความคาดหวงัของชุมชน 

2) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดท้  าการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลประเภทการส ารวจภาคสนาม (Field Survey) โดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอย่างอยู่ในพื้นท่ีต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรีโดยประสานงาน และขอความ
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ร่วมมือจากผูน้ าชุมชนเก่ียวกบัแผนท่ี และเส้นทางการเขา้ถึงพื้นท่ีกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 385 คน ตาม
ขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของท่ีวา่การอ าเภอสวนผึ้ง ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือน
มิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2557 

 
3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะน ามาตรวจสอบความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ทุกชุด และน ามาลงรหสัประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยน าแบบสอบถามทั้งหมดท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งมาท าการวเิคราะห์ประมวลผลโดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ส าหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี 

2) ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับอธิบาย
เก่ียวกบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความ
คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 

3) ใชส้ถิติ t-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งสองกลุ่ม เก่ียวกบัความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของ
ชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว  

4) ใช้สถิติ F-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในกรณีท่ีมีสามกลุ่มหรือ
มากกวา่ โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) 
โดยทดสอบตวัแปรอิสระแต่ละตวัไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาท่ี
อาศยัอยู่ในชุมชน และเม่ือพบความแตกต่าง จะใช้วิธีของ LSD (Least Significant Difference) 
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ 
 ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ก าหนดไวท่ี้ระดบั .05 
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กจิกรรม ปี 2556 ปี 2557 

 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.  ก าหนดหวัขอ้การวิจยั                                     

2. ทบทวนวรรณกรรม                                      

3. ติดต่อเพื่อขอขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีวิจยั ท่ีสวนผึ้ง                                     

4. เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสร้างเคร่ืองมือ                                     

5. ตรวจสอบเคร่ืองมือ และแกไ้ขเคร่ืองมือ                                     

6. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์                                     

7. แก้ไขโครงร่างวทิยานิพนธ์                                     

8. ทดสอบและแก้ไขเคร่ืองมอื                                     

9. ตดิต่อกบัชุมชนเพือ่ขอเส้นทางเพือ่เกบ็ข้อมูล                                     

10. ลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ข้อมูล (แบบสอบถาม)                                     

11. ประมวลผล วเิคราะห์และแปรผลข้อมูล                                     

12. เขยีนรายงานการวจิัย                                     

กจิกรรม ปี 2558 ปี 2559 

 ม.ค.-ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.        

13. แก้ไขตามค าแนะน าและส่งรูปเล่ม                                     

14. เขยีนบทความและเผยแพร่งานวจิัย                                     

15. สอบป้องกนัวทิยานิพนธ์                                     

 
ภาพที ่3.1  ระยะเวลาการท าวจิยั 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

งานวจิยัเร่ือง แนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวน
ผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี เป็นการศึกษาความแตกต่างของตัวแปรด้านประชากร ต่อ
ผลกระทบทางสังคมและความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบ
ทางสังคม ศึกษาความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวใน
ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และเสนอแนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี โดยศึกษาในด้านต่างๆ 
ประกอบดว้ย 1. ดา้นประชากร 2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม 3. ความขดัแยง้เก่ียวกบั
ชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ 4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลและครอบครัว 5. ความตอ้งการ
ในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จากการใช้แบบสอบถามกบัประชาชน
จ านวน 385 คน และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 
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4.1 ข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ จ  านวน ร้อยละของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน 

 

ข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 

158 41 

หญิง 227 59 
2. อายุ   
ต ่ากวา่ 20 ปี 59 15.3 
20-30 ปี 117 30.4 
2. อายุ 
30-40 ปี 

101 26.2 

40-50 ปี 79 20.5 
มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 29 7.5 
3. ศาสนา   
พุทธ 320 83.1 
คริสต ์ 65 16.9 
4. ระดับการศึกษา   
ไม่ไดศึ้กษา 28 7.3 
ประถมศึกษา 190 49.4 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 69 17.9 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 61 15.8 
ปวส. 13 3.4 
ปริญญาตรี 19 4.9 
สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไปและอ่ืนๆ 5 1.3 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

5. อาชีพ   
เกษตรกร 64 16.6 
รับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง 211 54.8 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 67 17.4 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการบ านาญ 12 3.1 
อ่ืนๆ 31 8.1 
6. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 278 72.2 
10,000-20,000 บาท 65 16.9 
20,000-30,000 บาท 31 8.1 
30,000-40,000 บาท 4 1.0 
40,000 บาทข้ึนไป 7 1.8 
7. ระยะเวลาทีอ่ยู่อาศัยในชุมชน   
ต ่ากวา่ 5 ปี 13 3.4 
5-10 ปี 40 10.4 
10-15 ปี 44 11.4 
15-20 ปี 76 19.7 
20-25 ปี 52 13.5 
25-30 ปี 76 19.7 
มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป 84 21.8 
รวม 385 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามเพศ อายุ ศาสนา ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน ไดด้งัต่อไปน้ี 
1) จ าแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนท่ีเป็นเพศชายร้อยละ 41 และประชาชนเพศหญิงร้อย

ละ 59  
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2) จ าแนกตามอายุ พบวา่ ประชาชนร้อยละ 30.4 มีอายุ 20-30 ปี รองลงมาร้อยละ 26.2 มี
อาย ุ30-40 ปี และจ านวนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือมากกวา่ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 7.5  

3) จ าแนกตามศาสนา พบวา่ ประชาชนนบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 83.1 และประชาชนนบั
ถือศาสนาคริสต ์ร้อยละ 16.9 

4) จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ประชาชนร้อยละ 49.4 อยู่ในระดบัประถมศึกษา 
รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 17.9 และจ านวนท่ี นอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัสูง
กวา่ปริญญาตรีข้ึนไปและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.3 

5) จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ ประชาชนร้อยละ 54.8 มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง 
รองลงมาไดแ้ก่ อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  คิดเป็นร้อยละ 17.4  และอาชีพท่ีนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ อาชีพ
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการบ านาญ คิดเป็นร้อยละ3.1 

6) จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ประชาชนร้อยละ 72.2 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่า
กว่า 10,000 บาท รองลงมาคือผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.9  
และผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 

7) จ าแนกตามระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นชุมชน พบวา่ ประชาชนร้อยละ 21.8 มีระยะเวลาท่ี
อาศยัอยู่ในชุมชนมากกว่า 30 ปีข้ึนไป รองลงมาไดแ้ก่ ผูมี้ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน15-20 ปี 
และ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.7 และนอ้ยท่ีสุดคือ ผูมี้ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนต ่ากวา่ 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 3.4 
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4.2 ความคดิเห็นของชุมชนต่อผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วในต าบลสวน
ผึง้ อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 

 
ตารางที ่4.2 ความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวน

ผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
  

ผลกระทบ 

เห็
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ะท
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1.  ด้านประชากร 
1.1  การท่องเท่ียวท าให้เกิดการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรใน
สงัคมของชุมชน 

104 
(27%) 

110 
(28.6%) 

88 
(22.9%) 

27 
(7%) 

56 
(14.5%) 

2.54 1.344 มาก 

1.2  การท่องเท่ียวท าให้ประชากร
จากชุมชนอ่ืน เขา้มาหางานใน
แหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 

98 
(25.5%) 

105 
(27.3%) 

92 
(23.9%) 

35 
(9.1%) 

55 
(14.3%) 

2.59 1.339 มาก 

1.3  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดกลุ่ม 
ชมรม เก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

57 
(14.8%) 

125 
(32.5%) 

109 
(28.3%) 

43 
(11.2%) 

51 
(13.2%) 

3.24 1.226 ปานกลาง 

1.4  การท่องเท่ียวก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการป้องกนัการ
อพยพ ยา้ยถ่ินของชุมชน 

80 
(20.8%) 

103 
(26.8%) 

95 
(24.7%) 

56 
(14.5%) 

51 
(13.2%) 

3.27 1.305 ปานกลาง 

1.5  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความ
แตกต่างดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติของ
ชุมชน 

50 
(13%) 

74 
(19.2%) 

107 
(27.8%) 

69 
(17.9%) 

85 
(22.1%) 

3.17 1.323 ปานกลาง 

รวม  2.96 0.505 ปานกลาง 

2.  การจัดการชุมชน สถาบันหรือทางสังคม 
2.1  ชุมชนเห็นดว้ยท่ีต  าบลสวนผ้ึง
มีการท่องเท่ียว 

129 
(33.5%) 

99 
(25.7%) 

73 
(19%) 

30 
(7.8%) 

54 
(14%) 

3.57 1.385 มาก 

2.2  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเอา
เปรียบกนัในชุมชน 

73 
(19%) 

91 
(23.6%) 

118 
(30.6%) 

63 
(16.4%) 

40 
(10.4%) 

2.76 1.232 
 

ปานกลาง 

2.3  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงขนาดและโครงสร้าง
ขององคก์รรัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน 

67 
(17.4%) 

106 
(27.5%) 

119 
(30.9%) 

37 
(9.6%) 

56 
(14.5%) 

3.24 1.264 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
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2.4  การท่องเท่ียวก่อใหชุ้มชนมีการ
วางแผน และการก าหนดพื้นท่ีอยา่ง
เป็นสดัส่วน 

56 
(14.5%) 

129 
(33.5%) 

102 
(26.5%) 

55 
(14.3%) 

43 
(11.2%) 

3.26 1.201 ปานกลาง 

2.5  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดอาชีพและ
รายไดแ้ก่ชุมชน 

100 
(26%) 

136 
(35.3%) 

99 
(25.7%) 

30 
(7.8%) 

20 
(5.2%) 

3.69 1.097 มาก 

2.6  การท่องเท่ียวท าใหค้่าครองชีพมี
ความเหมาะสมแก่ชุมชน 

79 
(20.5%) 

122 
(31.7%) 

116 
(30.1%) 

45 
(11.7%) 

23 
(6%) 

3.49 1.121 มาก 

2.7  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการ
ขายบริการทางเพศ 

72 
(18.7%) 

69 
(17.9%) 

81 
(21%) 

68 
(17.7%) 

95 
(24.7%) 

3.12 1.443 ปานกลาง 

2.8  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน 

92 
(23.9%) 

135 
(35.1%) 

84 
(21.8%) 

33 
(8.6%) 

41 
(10.6%) 

2.47 1.242 มาก 

รวม      2.94 0.855 ปานกลาง 

3.  ความขัดแย้งเกีย่วกบัชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่มาใหม่       

3.1  การท่องเท่ียวท าให้เกิดความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบั
ชุมชน 

63 
(16.4%) 

105 
(27.3%) 

118 
(30.6%) 

49 
(12.7%) 

50 
(13%) 

3.21 1.238 ปานกลาง 

3.2  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความ
ผกูพนัภายในชุมชน 

47 
(12.2%) 

124 
(32.2%) 

109 
(28.3%) 

52 
(13.5%) 

53 
(13.8%) 

3.16 1.215 ปานกลาง 

3.3  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในการคา้ และ
อุตสาหกรรมของชุมชน 

67 
(17.4%) 

123 
(31.9%) 

91 
(23.6%) 

40 
(10.4%) 

64 
(16.6%) 

2.77 1.317 ปานกลาง 

3.4  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความ
สงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน 

64 
(16.6%) 

96 
(24.9%) 

109 
(28.3%) 

51 
(13.2%) 

65 
(16.9%) 

3.11 1.309 ปานกลาง 

รวม      3.06 0.634 ปานกลาง 

4.  ผลกระทบในระดบัส่วนตัว บุคคล และครอบครัว       

4.1  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และค่านิยม
ของสงัคมชุมชน 

80 
(20.8%) 

115 
(29.9%) 

98 
(25.5%) 

39 
(10.1%) 

53 
(13.8%) 

2.66 1.293 ปานกลาง 

4.2  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความ
แตกต่างทางศาสนาและความเช่ือ 

37 
(9.6%) 

66 
(17.1%) 

113 
(29.4%) 

78 
(20.3%) 

91 
(23.6%) 

2.69 1.269 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
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4.3  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัว
ของชุมชน 

38 
(9.9%) 

100 
(26%) 

124 
(32.2%) 

57 
(14.8%) 

66 
(17.1%) 

2.97 1.221 ปานกลาง 

4.4  การท่องเท่ียวก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างความ
สามคัคีแก่ชุมชน 

52 
(13.5%) 

122 
(31.7%) 

113 
(29.4%) 

50 
(13%) 

48 
(12.5%) 

3.21 1.203 ปานกลาง 

4.5  การท่องเท่ียวก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความ
ปลอดภยั 

54 
(14%) 

118 
(30.6%) 

95 
(24.7%) 

58 
(15.1%) 

60 
(15.6%) 

3.12 1.277 ปานกลาง 

4.6  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดเวลา
วา่ง และโอกาสในการพกัผอ่นของ
ชุมชน 

40 
(10.4%) 

58 
(15.1%) 

143 
(37.1%) 

70 
(18.2%) 

74 
(19.2%) 

2.79 1.216 ปานกลาง 

รวม      2.90 0.729 ปานกลาง 

5.  ความต้องการในโครงสร้างพืน้ฐานของชุมชน       

5.1  การท่องเท่ียวก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างสรรคค์วาม
เจริญทางสงัคม 

74 
(19.2%) 

133 
(34.5%) 

90 
(23.4%) 

45 
(11.7%) 

43 
(11.2%) 

3.39 1.237 ปานกลาง 

5.2  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการ
เปล่ียนเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิใน
ท่ีดิน และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

134 
(34.8%) 

85 
(22.1%) 

81 
(21%) 

54 
(14%) 

31 
(8.1%) 

2.38 1.304 มาก 

5.3  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหา
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และ
คุณค่างานศิลปหตัถกรรม 

35 
(9.1%) 

87 
(22.6%) 

125 
(32.5%) 

64 
(16.6%) 

74 
(19.2%) 

3.14 1.228 ปานกลาง 

รวม      2.97 0.761 ปานกลาง 

โดยรวมทุกดา้น      2.97 0.341 ปานกลาง 

 
หมายเหตุ: n = 385 

 
จากตารางท่ี 4.2 ความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวใน

ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ท าใหท้ราบระดบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี  
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ดา้นท่ี 1 ด้านประชากร ประกอบด้วย 1.1 การท่องเท่ียวท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของจ านวน
ประชากรในสังคมของชุมชน เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 2.54 ระดบัผลกระทบมาก 1.2 การท่องเท่ียว
ท าให้ประชากรจากชุมชนอ่ืน เขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 
2.59 ระดับผลกระทบมาก 1.3 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดกลุ่ม ชมรมเก่ียวกับการท่องเท่ียว เป็น
ผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.24 ระดบัผลกระทบปานกลาง 1.4 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ป้องกนัการอพยพ ยา้ยถ่ินของชุมชน เป็นผลระทบเชิงบวก x̄ 3.27 ระดบัผลกระทบปานกลาง 1.5 
การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความแตกต่างดา้นอายุ เพศ เช้ือชาติของชุมชน เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 3.17 
ระดบัผลกระทบปานกลาง สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมของดา้นท่ี 1 ผลกระทบต่อประชากรของประชาชน
x̄ 2.96 ระดบัผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นท่ี 2 การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม ประกอบดว้ย 2.1 ชุมชนเห็นดว้ยท่ีต าบล
สวนผึ้ งมีการท่องเท่ียว เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.57 ระดับผลกระทบมาก 2.2 การท่องเท่ียว
ก่อให้เกิดการเอาเปรียบกนัในชุมชน เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 2.76 ระดบัผลกระทบปานกลาง 2.3 
การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนาดและโครงสร้างขององคก์รรัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน เป็น
ผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.24 ระดบัผลกระทบปานกลาง 2.4 การท่องเท่ียวก่อให้ชุมชนมีการวางแผน 
และการก าหนดพื้นท่ีอยา่งเป็นสัดส่วน เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.26 ระดบัผลกระทบปานกลาง 2.5 
การท่องเท่ียวก่อให้เกิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.69 ระดบัผลกระทบ
มาก 2.6 การท่องเท่ียวท าให้ค่าครองชีพมีความเหมาะสมแก่ชุมชน เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.49 
ระดบัผลกระทบมาก 2.7 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการขายบริการทางเพศ เป็นผลกระทบเชิง
ลบ x̄ 3.12 ระดบัผลกระทบปานกลาง 2.8 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน 
เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 2.47 ระดบัผลกระทบมาก สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมของด้านท่ี 2 การจดัการ
ชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม x̄ 2.94 ระดบัผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นท่ี 3 ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ ประกอบดว้ย 3.1 การท่องเท่ียว
ท าให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่างนักท่องเท่ียวกับชุมชน เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.21 ระดับ
ผลกระทบปานกลาง 3.2 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความผูกพนัภายในชุมชน x̄ 3.16 ระดบัผลกระทบ
ปานกลาง 3.3 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการคา้ และอุตสาหกรรมของชุมชน เป็น
ผลกระทบเชิงลบ x̄ 2.77 ระดบัผลกระทบปานกลาง 3.4 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย 
ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄  3.11 ระดบัผลกระทบปานกลาง 
สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมของดา้นท่ี 3 ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ x̄ 3.06 ระดบั
ผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ดา้นท่ี 4 ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัวประกอบดว้ย 4.1 การท่องเท่ียว
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมของสังคมชุมชน เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 2.66 ระดบั
ผลกระทบปานกลาง 4.2 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความแตกต่างทางศาสนาและความเช่ือ เป็น
ผลกระทบเชิงบวก x̄ 2.69 ระดบัผลกระทบปานกลาง 4.3 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างครอบครัวของชุมชน เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 2.97 ระดบัผลกระทบปานกลาง 4.4 การ
ท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความสามคัคีแก่ชุมชน เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.21 
ระดบัผลกระทบปานกลาง 4.5 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความปลอดภยั 
เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.12 ระดบัผลกระทบปานกลาง 4.6 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดเวลาว่างและ
โอกาสในการพกัผ่อนของชุมชน เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 2.79  ระดบัผลกระทบปานกลาง สรุป
ค่าเฉล่ียโดยรวมของดา้นท่ี 4 ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล x̄ 2.90 ระดบัผลกระทบอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 

ดา้นท่ี 5 ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ประกอบดว้ย 5.1 การท่องเท่ียว
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคม เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.39 ระดบั
ผลกระทบปานกลาง 5.2 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 2.38 ระดับผลกระทบมาก 5.3 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างานศิลปหตัถกรรม เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 3.14 ผลกระทบปาน
กลาง สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมของดา้นท่ี 5 ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน x̄ 2.97 ระดบั
ผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง 

จากการศึกษาวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ี 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี สามารถสรุปผลกระทบ
ทางสังคม ท่ีมีระดบัผลกระทบมาก ตามตารางท่ี 4.3 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.3  สรุปผลกระทบทางสังคม ระดบัผลกระทบมาก 
 
สรุปผลกระทบทางสังคม ระดับผลกระทบมาก  

ล าดับ ผลกระทบทางสังคมด้านบวก Mean 
1 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน 3.69 
2 ชุมชนเห็นดว้ยท่ีต าบลสวนผึ้งมีการท่องเท่ียว 3.57 
3 การท่องเท่ียวท าใหค้่าครองชีพมีความเหมาะสมแก่ชุมชน 3.49 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

สรุปผลกระทบทางสังคม ระดับผลกระทบมาก  
ล าดับ ผลกระทบทางสังคมด้านบวก Mean 

1 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน 
และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

2.38 

2 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน 2.47 
3 การท่องเท่ียวท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรในสังคม

ของชุมชน 
2.54 

4 การท่องเท่ียวท าใหป้ระชากรจากชุมชนอ่ืน เขา้มาหางานในแหล่ง
ท่องเท่ียวของชุมชน 

2.59 

 
จากตารางท่ี 4.3 สรุปผลกระทบทางสังคม ระดบัผลกระทบมาก มีประเด็นท่ีมีผลกระทบ

ทางสังคมในระดบัมาก ดา้นบวก ไดแ้ก่ ประเด็นการท่องเท่ียวก่อให้เกิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน 
ประเด็นชุมชนเห็นดว้ยท่ีต าบลสวนผึ้งมีการท่องเท่ียว และประเด็นการท่องเท่ียวท าให้ค่าครองชีพมี
ความเหมาะสมแก่ชุมชน  

และมีประเด็นท่ีมีผลกระทบทางสังคมในระดบัมาก ดา้นลบ ไดแ้ก่ ประเด็นการท่องเท่ียว
ก่อให้เกิดการเปล่ียนเจ้าของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประเด็นการ
ท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน ประเด็นการท่องเท่ียวท าให้เกิดการเพิ่มข้ึน
ของจ านวนประชากรในสังคมของชุมชน และประเด็นการท่องเท่ียวท าให้ประชากรจากชุมชนอ่ืน 
เขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 
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4.3 ความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลงทางสังคมทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วใน
ต าบลสวนผึง้ อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 

 
ตารางที ่4.4 ความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวใน

ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 

ความคาดหวัง 
มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

M
ea

n 

S.D
. 

ระ
ดบั

คว
าม

คา
ดห

วัง
 

1.  ด้านประชากร 
1.1  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของ
จ านวนประชากรในสงัคมของชุมชน 

79 
(20.5%) 

90 
(23.4%) 

83 
(21.6%) 

66 
(17.1%) 

67 
(17.4%) 

3.12 1.383 ปานกลาง 

1.2  ท่านคาดหวงัให้ประชากรจากชุมชน
อ่ืน เขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียวของ
ชุมชน 

67 
(17.4%) 

76 
(19.7%) 

105 
(27.3%) 

71 
(18.4%) 

66 
(17.1%) 

3.02 1.330 ปานกลาง 

1.3  ท่านคาดหวงัให้เกิดกลุ่ม ชมรม 
เก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

89 
(23.1%) 

98 
(25.5%) 

94 
(24.4%) 

51 
(13.2%) 

53 
(13.8%) 

3.31 1.331 ปานกลาง 

1.4  ท่านคาดหวงัให้เกิดการป้องกนัการ
อพยพ ยา้ยถ่ินของชุมชน 

140 
(36.4%) 

80 
(20.8%) 

86 
(22.3%) 

48 
(12.5%) 

31 
(8.1%) 

3.65 1.301 มาก 

1.5  ท่านคาดหวงัให้เกิดความแตกต่าง
ดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติของชุมชน 

35 
(9.1%) 

37 
(9.6%) 

87 
(22.6%) 

92 
(23.9%) 

134 
(34.8%) 

2.34 1.290 นอ้ย 

รวม  3.08 0.751 ปานกลาง 

2.  การจัดการชุมชน สถาบันหรือทางสังคม 
2.1  ท่านคาดหวงัให้ต  าบลสวนผ้ึงมีการ
ท่องเท่ียว 

129 
(33.5%) 

85 
(22.1%) 

80 
(20.8%) 

47 
(12.2%) 

44 
(11.4%) 

3.54 1.361 มาก 

2.2  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเอาเปรียบกนั
ในชุมชน 

15 
(3.9%) 

23 
(6%) 

65 
(16.9%) 

93 
(24.2%) 

189 
(49.1%) 

1.91 1.116 นอ้ย 

2.3  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ขนาดและโครงสร้างขององคก์รรัฐบาล
ส่วนทอ้งถ่ิน 

109 
(28.3%) 

95 
(24.7%) 

79 
(20.5%) 

51 
(13.2%) 

51 
(13.2%) 

3.42 1.369 มาก 

2.4  ท่านคาดหวงัให้ชุมชนมีการวางแผน 
และการก าหนดพ้ืนท่ีอยา่งเป็นสดัส่วน 

125 
(32.5%) 

96 
(24.9%) 

76 
(19.7%) 

53 
(13.8%) 

35 
(9.1%) 

3.58 1.311 มาก 

2.5  ท่านคาดหวงัให้เกิดอาชีพและรายได้
แก่ชุมชน 

210 
(54.5%) 

94 
(24.4%) 

55 
(14.3%) 

14 
(3.6%) 

12 
(3.1%) 

4.24 1.030 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ)  
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2.6  ท่านคาดหวงัให้ค่าครองชีพมี
ความเหมาะสมแก่ชุมชน 

210 
 (54.5%) 

97 
(25.2%) 

52 
(13.5%) 

19 
(4.9%) 

7 
(1.8%) 

4.26 0.989 มากท่ีสุด 

2.7  ท่านคาดหวงัให้เกิดการขาย
บริการทางเพศ 

38 
(9.9%) 

16 
(4.2%) 

51 
(13.2%) 

57 
(14.8%) 

223 
(57.9%) 

1.93 1.329 นอ้ย 

2.8  ท่านคาดหวงัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน 

18 
(4.7%) 

45 
(11.7%) 

88 
(22.9%) 

89 
(23.1%) 

145 
(37.7%) 

2.23 1.203 นอ้ย 

รวม  3.14 0.564 ปานกลาง 

3.  ความขัดแย้งเกีย่วกบัชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่มาใหม่ 
3.1  ท่านคาดหวงัให้เกิดความเขา้ใจ
อนัดีระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัชุมชน 

147 
(38.2%) 

105 
(27.3%) 

80 
(20.8%) 

30 
(7.8%) 

23 
(6%) 

3.84 1.190 มาก 

3.2  ท่านคาดหวงัให้เกิดความผกูพนั
ภายในชุมชน 

188 
(48.8%) 

106 
(27.5%) 

68 
(17.7%) 

19 
(4.9%) 

4 
(1%) 

4.18 0.962 มาก 

3.3  ท่านคาดหวงัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในการคา้ และ
อุตสาหกรรมของชุมชน 

122 
(31.7%) 

90 
(23.4%) 

92 
(23.9%) 

44 
(11.4%) 

37 
(9.6%) 

3.56 1.300 มาก 

3.4  ท่านคาดหวงัให้ชุมชนมีความ
สงบเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหา
อาชญากรรม 

225 
(58.4%) 

79 
(20.5%) 

50 
(13%) 

22 
(5.7%) 

9 
(2.3%) 

4.27 1.041 มากท่ีสุด 

รวม  3.96 0.805 มาก 
4.  ผลกระทบในระดบัส่วนตัว บุคคล และครอบครัว 

4.1  ท่านคาดหวงัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และค่านิยมของ
สงัคมชุมชน 

11 
(2.9%) 

35 
(9.1%) 

86 
(22.3%) 

103 
(26.8%) 

150 
(39%) 

2.10 1.108 นอ้ย 

4.2  ท่านคาดหวงัให้ไม่เกิดความ
แตกต่างทางศาสนาและความเช่ือ 

160 
 (41.6%) 

93 
(24.2%) 

91 
(23.6%) 

24 
(6.2%) 

17 
(4.4%) 

3.92 1.138 มาก 

4.3  ท่านคาดหวงัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัว
ของชุมชน 

81 
(21%) 

104 
(27%) 

110 
(28.6%) 

47 
(12.2%) 

43 
(11.2%) 

3.35 1.251 ปานกลาง 

4.4  ท่านคาดหวงัให้เกิดการสร้าง
ความสามคัคีแก่ชุมชน 

197 
 (51.2%) 

93 
(24.2%) 

63 
(16.4%) 

20 
(5.2%) 

12 
(3.1%) 

4.15 1.070 มาก 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

 
หมายเหตุ: N = 385 
 

จากตารางท่ี 4.4 ความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีท าให้ทราบระดบัความคาดหวงัของชุมชน 
ดงัน้ี 

ด้านท่ี 1 ด้านประชากร ประกอบด้วย 1.1 ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเพิ่มข้ึนของจ านวน
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4.5  ท่านคาดหวงัให้เกิดการ
เสริมสร้างความปลอดภยัในชุมชน 

218 
(56.6%) 

82 
(21.3%) 

52 
(13.5%) 

23 
(6%) 

10 
(2.6%) 

4.23 1.059 มากท่ีสุด 

4.6  ท่านคาดหวงัให้เกิดเวลาวา่ง 
และโอกาสในการพกัผอ่นของชุมชน 

67 
(17.4%) 

87 
(22.6%) 

106 
(27.5%) 

71 
(18. %) 

544 
(14%) 

3.11 1.288 ปานกลาง 

รวม  3.47 0.520 มาก     
5.  ความต้องการในโครงสร้าง
พืน้ฐานของชุมชน 

        

5.1  ท่านคาดหวงัให้เกิดการ
สร้างสรรคค์วามเจริญดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานของชุมชน 

170 
(44.2%) 

105 
(27.3%) 

63 
(16.4%) 

20 
(5.2%) 

27 
(7%) 

3.96 1.203 มาก 

5.2  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียน
เจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และ
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

14 
(3.6%) 

35 
(9.1%) 

94 
(24.4%) 

87 
(22.6%) 

155 
(40.3%) 

2.13 1.150 นอ้ย 

5.3  ท่านคาดหวงัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่า
งานศิลปหตัถกรรม 

25 
(6.5%) 

37 
(9.6%) 

93 
(24.2%) 

90 
(23.4%) 

140 
(36.4%) 

2.26 1.228 นอ้ย 

รวม      2.78 0.647 ปานกลาง 
โดยรวมทุกดา้น      3.29 0.427 ปานกลาง 
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ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดความแตกต่างดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติของชุมชน x̄ 2.34 ระดบัความคาดหวงันอ้ย 
สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมดา้นท่ี 1 ผลกระทบต่อประชากรของประชาชน x̄ 3.08 ระดบัความคาดหวงัอยู่
ในระดบัปานกลาง 

ด้านท่ี 2 การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม ประกอบด้วย 2.1 ชุมชนคาดหวงัให้
ต าบลสวนผึ้ งมีการท่องเท่ียว x̄ 3.54 ระดับความคาดหวงัมาก 2.2 ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเอา
เปรียบกนัในชุมชน x̄ 1.91 ระดับความคาดหวงัน้อย 2.3 ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ขนาดและโครงสร้างขององค์กรรัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน x̄ 3.42 ระดบัความคาดหวงัมาก 2.4 ชุมชน
คาดหวงัให้ชุมชนมีการวางแผนและการก าหนดพื้นท่ีอยา่งเป็นสัดส่วน x̄ 3.58 ระดบัความคาดหวงั
มาก 2.5 ชุมชนคาดหวงัให้เกิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน x̄ 4.24 ระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุด 2.6 
ชุมชนคาดหวงัให้ค่าครองชีพมีความเหมาะสมแก่ชุมชน x̄ 4.26 ระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุด 2.7 
ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการขายบริการทางเพศ x̄ 1.93 ระดบัความคาดหวงันอ้ย 2.8 ชุมชนคาดหวงัให้
เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน x̄  2.23 ระดบัความคาดหวงันอ้ย สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมดา้นท่ี 2 
การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม x̄ 3.14 ระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ด้านท่ี 3 ความขัดแยง้เก่ียวกับชุมชนท้องถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ ประกอบด้วย 3.1 ชุมชน
คาดหวงัให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัชุมชน x̄ 3.84 ระดบัความคาดหวงัมาก 3.2 
ชุมชนคาดหวงัให้เกิดความผกูพนัภายในชุมชน x̄ 4.18 ระดบัความคาดหวงัมาก 3.3 ชุมชนคาดหวงั
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการคา้ และอุตสาหกรรมของชุมชน x̄ 3.56 ระดบัความคาดหวงัมาก 3.4 
ชุมชนคาดหวงัใหชุ้มชนมีความสงบเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาอาชญากรรม x̄ 4.27 ระดบัความคาดหวงั
มากท่ีสุด สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมด้านท่ี 3 ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ x̄ 3.96 
ระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก 

ด้านท่ี 4 ผลกระทบในระดับส่วนตัว บุคคล และครอบครัว ประกอบด้วย 4.1 ชุมชน
คาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และค่านิยมของสังคมชุมชน x̄ 2.10 ระดบัความคาดหวงั
นอ้ย 4.2 ชุมชนคาดหวงัใหไ้ม่เกิดความแตกต่างทางศาสนาและความเช่ือ x̄ 3.92 ระดบัความคาดหวงั
มาก 4.3 ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัวของชุมชน x̄ 3.35 ระดบัความ
คาดหวงัปานกลาง 4.4 ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการสร้างความสามคัคีแกชุมชน x̄ 4.15 ระดบัความ
คาดหวงัมาก 4.5 ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเสริมสร้างความปลอดภยัในชุมชน x̄ 4.23 ระดบัความ
คาดหวงัมากท่ีสุด 4.6 ชุมชนคาดหวงัให้เกิดเวลาว่าง และโอกาสในการพกัผ่อนของชุมชน x̄ 3.11 
ระดบัความคาดหวงัปานกลาง สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมดา้นท่ี 4 ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล x̄ 
3.47 ระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก 
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ดา้นท่ี 5 ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ประกอบดว้ย 5.1 ชุมชนคาดหวงั
ให้เกิดการสร้างสรรคค์วามเจริญดา้นโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน x̄ 3.96 ระดบัความคาดหวงัมาก 
5.2 ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน     x̄ 
2.15 ระดบัความคาดหวงันอ้ย 5.3 ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างาน
ศิลปหตัถกรรม x̄ 2.26 ระดบัความคาดหวงันอ้ย สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมดา้นท่ี 5 ความตอ้งการใน 
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน x̄ 2.78 ระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

จากการศึกษาวตัถุประสงคท่ี์ 3 เพื่อศึกษาความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี สามารถสรุประดบั
ความคาดหวงัของชุมชน ตามตารางท่ี 4.5 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.5 ตารางสรุปความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 

ความคาดหวงัของชุมชน Mean 
ระดบัความ
คาดหวงั 

ชุมชนคาดหวงัใหชุ้มชนมีความสงบเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาอาชญากรรม 4.27 มากทีสุ่ด 
ชุมชนคาดหวงัใหค้่าครองชีพมีความเหมาะสมแก่ชุมชน 4.26 มากทีสุ่ด 

ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน 4.24 มากทีสุ่ด 

ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการเสริมสร้างความปลอดภยัในชุมชน 4.23 มากทีสุ่ด 

ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดความแตกต่างดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติของชุมชน 2.34 นอ้ย 

ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างาน
ศิลปหตัถกรรม 

2.26 นอ้ย 

ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชนทอ้งถ่ิน 2.23 นอ้ย 

ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

2.13 นอ้ย 

ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ และค่านิยมของสงัคมชุมชน 2.10 นอ้ย 

ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการขายบริการทางเพศ 1.93 นอ้ย 

ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการเอาเปรียบกนัในชุมชน 1.91 นอ้ย 

 
หมายเหตุ: N = 385 
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จากตารางท่ี 4.5 สรุปความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ 

ประเด็นท่ีชุมชนคาดหวงัมากท่ีสุด คือ ตอ้งการให้เกิดข้ึน ไดแ้ก่ ประเด็นชุมชนคาดหวงัให้
ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาอาชญากรรม ประเด็นชุมชนคาดหวงัให้ค่าครองชีพมี
ความเหมาะสมแก่ชุมชน ประเด็นชุมชนคาดหวงัให้เกิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน ประเด็นชุมชน
คาดหวงัใหเ้กิดการเสริมสร้างความปลอดภยัในชุมชน  

และประเด็นท่ีชุมชนคาดหวงันอ้ย คือ ไม่ตอ้งการให้เกิดข้ึน ไดแ้ก่ ประเด็นชุมชนคาดหวงั
ให้เกิดการเอาเปรียบกนัในชุมชน ประเด็นชุมชนคาดหวงัให้เกิดการขายบริการทางเพศ ประเด็น
ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ และค่านิยมของสังคมชุมชน ประเด็นชุมชนคาดหวงั
ให้เกิดการเปล่ียนเจ้าของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประเด็นชุมชน
คาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชนท้องถ่ิน ประเด็นชุมชนคาดหวงัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างานศิลปหัตถกรรม และประเด็นชุมชนคาดหวงัให้เกิดความ
แตกต่างดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติของชุมชน 

สามารถสรุปผลกระทบทางสังคม และความคาดหวงัของชุมชนไดต้ามตารางท่ี 4.6 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.6 ตารางสรุปผลกระทบทางสังคม และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 
ล าดบั ผลกระทบทางสังคม ระดับผลกระทบมาก 

1 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน 

2 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน 
3 การท่องเท่ียวท าใหค้่าครองชีพมีความเหมาะสมแก่ชุมชน 
4 การท่องเท่ียวท าใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรในสังคมของชุมชน 
5 ชุมชนเห็นดว้ยท่ีต าบลสวนผึ้งมีการท่องเท่ียว 
6 การท่องเท่ียวท าใหป้ระชากรจากชุมชนอ่ืน เขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 
7 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน 
 ความคาดหวงัของชุมชน ระดับความคาดหวงัน้อย 

1 ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการเอาเปรียบกนัในชุมชน 
2 ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการขายบริการทางเพศ 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 
ล าดบั ผลกระทบทางสังคม ระดับผลกระทบมาก 

 ความคาดหวงัของชุมชน ระดับความคาดหวงัน้อย 
3 ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ และค่านิยมของสังคมชุมชน 
4 ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใชป้ระโยชน์

ท่ีดิน 
5 ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชนทอ้งถ่ิน 
6 ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างานศิลปหตัถกรรม 
7 ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดความแตกต่างดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติของชุมชน 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ประเด็นท่ีมีผลกระทบทางสังคม ระดบัผลกระทบมาก มี 7 ประเด็น  

ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน การท่องเท่ียวท าให้ค่าครองชีพมีความ
เหมาะสมแก่ชุมชน การท่องเท่ียวท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรในสังคมของชุมชน 
ชุมชนเห็นดว้ยท่ีต าบลสวนผึ้งมีการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวท าให้ประชากรจากชุมชนอ่ืน เขา้มาหา
งานในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน และการท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน 

และความคาดหวงัของชุมชน ระดบัความคาดหวงันอ้ย มี 7 ประเด็น ไดแ้ก่ ชุมชนคาดหวงั
ให้เกิดการเอาเปรียบกนัในชุมชน ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการขายบริการทางเพศ  ชุมชนคาดหวงัให้
เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และค่านิยมของสังคมชุมชน ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนเจา้ของ
ท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพ
ของชุมชนทอ้งถ่ิน ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างานศิลปหตัถกรรม 
และชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดความแตกต่างดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติของชุมชน 

จากการศึกษาวตัถุประสงคท่ี์ 2 และวตัถุประสงคท่ี์ 3 ไดน้ าผลการวิจยัมาเปรียบเทียบ และ
เรียงล าดบัความส าคญัของผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ตามตารางท่ี 4.7 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.7 ตารางเปรียบเทียบแสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็น
ของประชาชนต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ต่อผลกระทบทางสังคม
และความคาดหวงัทางสังคมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวน
ผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

 
ตารางเปรียบเทียบแสดงค่าเฉลีย่ และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคดิเห็น
ของประชาชนต าบลสวนผึง้ ต่อผลกระทบ
ทางสังคมและความคาดหวังทางสังคม 

ผลกระทบ ความคาดหวัง ล าดบั 

Mean S.D. ระดบั
ผลกระทบ 

Mean S.D. ระดบัความ
คาดหวัง 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
อาชีพของชุมชน 

2.47 1.242 มาก 2.23 1.203 นอ้ย 1 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนเจา้ของ
ท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

2.38 1.304 มาก 2.13 1.150 นอ้ย 2 

การท่องเท่ียวท าให้ประชากรจากชุมชนอ่ืน 
เขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 

2.59 1.339 มาก 3.02 1.330 ปานกลาง 3 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิต และค่านิยมของสงัคมชุมชน 

2.66 1.293 ปานกลาง 2.10 1.108 นอ้ย 4 

การท่องเท่ียวท าให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของ
จ านวนประชากรในสงัคมของชุมชน 

2.54 1.344 มาก 3.12 1.383 ปานกลาง 5 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความแตกต่างดา้น
อาย ุเพศ เช้ือชาติของชุมชน 

3.17 1.323 ปานกลาง 2.34 1.290 นอ้ย 6 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเอาเปรียบกนัใน
ชุมชน 

2.76 1.232 ปานกลาง 1.91 1.116 นอ้ย 7 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างาน
ศิลปหตัถกรรม 

3.14 1.228 ปานกลาง 2.26 1.228 นอ้ย 8 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการขาย
บริการ 

3.12 1.443 ปานกลาง 1.93 1.329 นอ้ย 9 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างครอบครัวของชุมชน 

2.97 1.221 ปานกลาง 3.35 1.251 ปานกลาง 10 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดเวลาวา่งและโอกาส
ในการพกัผอ่นของชุมชน 

2.79 1.216 ปานกลาง 3.11 1.288 ปานกลาง 11 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดกลุ่ม ชมรมเก่ียวกบั
การท่องเท่ียว 

3.24 1.226 ปานกลาง 3.31 1.331 ปานกลาง 12 

ชุมชนเห็นดว้ยท่ีต  าบลสวนผ้ึงมีการ
ท่องเท่ียว 

3.57 1.385 มาก 3.54 1.361 มาก 13 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

ตารางเปรียบเทียบแสดงค่าเฉลีย่ และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคดิเห็น
ของประชาชนต าบลสวนผึง้ ต่อผลกระทบ
ทางสังคมและความคาดหวังทางสังคม 

ผลกระทบ ความคาดหวัง ล าดบั 

Mean S.D. ระดบั
ผลกระทบ 

Mean S.D. ระดบัความ
คาดหวัง 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความแตกต่างทาง
ศาสนาและความเช่ือ 

2.69 1.269 ปานกลาง 3.92 1.138 มาก 14 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความผกูพนัภายใน
ชุมชน 

3.16 1.215 ปานกลาง 4.18 0.962 มาก 15 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
สร้างความสามคัคีแก่ชุมชน 

3.21 1.203 ปานกลาง 4.15 1.070 มาก 16 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
การคา้ และอุตสาหกรรมของชุมชน 

2.77 1.317 ปานกลาง 3.56 1.300 มาก 17 

การท่องเท่ียวท าให้ค่าครองชีพมีความ
เหมาะสมแก่ชุมชน 

3.49 1.121 มาก 4.26 0.989 มากท่ีสุด 18 

การท่องเท่ียวท าให้เกิดความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัชุมชน 

3.21 1.238 ปานกลาง 3.84 1.190 มาก 19 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
สร้างสรรคค์วามเจริญทางสงัคม 

3.39 1.237 ปานกลาง 3.96 1.203 มาก 20 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดอาชีพและรายไดแ้ก่
ชุมชน 

3.69 1.097 มาก 4.24 1.030 มากท่ีสุด 21 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ป้องกนัการอพยพ ยา้ยถ่ินของชุมชน 

3.27 1.305 ปานกลาง 3.65 1.301 มาก 22 

การท่องเท่ียวก่อให้ชุมชนมีการวางแผน 
และการก าหนดพ้ืนท่ีอยา่งเป็นสดัส่วน 

3.26 1.201 ปานกลาง 3.58 1.311 มาก 23 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ขนาดและโครงสร้างขององคก์รรัฐบาล
ส่วนทอ้งถ่ิน 

3.24 1.264 ปานกลาง 3.42 1.369 มาก 24 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

3.11 1.309 ปานกลาง 4.27 1.041 มากท่ีสุด 25 

การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความปลอดภยั 

3.12 1.277 ปานกลาง 4.23 1.059 มากท่ีสุด 26 

 
หมายเหตุ: N = 385 
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จากตารางท่ี 4.7 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความ
คิดเห็นของประชาชนต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีต่อผลกระทบทางสังคมและความ
คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ประเด็นท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด คือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
อาชีพของชุมชน รองลงมาคือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิใน
ท่ีดิน และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน อนัดบัสาม คือ การท่องเท่ียวท าใหป้ระชากรจากชุมชนอ่ืนเขา้มาหา
งานในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน อนัดบัส่ี คือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และ
ค่านิยมของสังคม อนัดบัห้า คือ การท่องเท่ียวท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรในสังคม
ของชุมชน อนัดบัหก คือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความแตกต่างดา้นอายุ เพศ เช้ือชาติของชุมชน 
อนัดบัเจ็ด คือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเอาเปรียบกันในชุมชน อนัดับแปด คือ การท่องเท่ียว
ก่อให้เกิดปัญหาการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างานศิลปหตัถกรรม และอนัดบัเกา้ คือ การ
ท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการขายบริการทางเพศ ทั้งเกา้อนัดบัน้ีเป็นผลกระทบเชิงลบ ซ่ึงประชาชน
มีความคาดหวงัใหเ้กิดผลกระทบในดา้นเหล่าน้ีในระดบันอ้ยถึงปานกลาง 
 

4.4 การทดสอบสมมุติฐาน 
 

4.4.1 สมมุติฐานที่ 1 ประชาชนต าบลสวนผึง้ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบ
ทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยว และความคาดหวังของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
แตกต่างกนั  

จากสมมุติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
H0: ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ี

เกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั 

H1: ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.8 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคม และความคาดหวงั
ของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง 
อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามเพศ 

 
ผลกระทบทางสังคม เพศ Mean Std. 

Deviation 
t sig 

1. ดา้นประชากร ชาย 
หญิง 

2.90 
3.00 

0.451 
0.537 

-1.947 0.052 

2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม ชาย 
หญิง 

2.85 
3.01 

0.751 
0.916 

-1.858 0.064 

3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผู ้
ท่ีมาใหม ่

ชาย 
หญิง 

3.15 
3.00 

0.650 
0.616 

2.284 0.023* 

4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และ
ครอบครัว 

ชาย 
หญิง 

2.94 
2.88 

0.703 
0.747 

0.856 0.393 

5. ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชน 

ชาย 
หญิง 

2.97 
2.96 

0.768 
0.757 

0.142 0.887 

ความคาดหวงั เพศ Mean Std. 
Deviation 

t sig 

1. ดา้นประชากร ชาย 
หญิง 

3.19 
3.01 

0.693 
0.783 

2.346 0.020* 

2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม ชาย 
หญิง 

3.25 
3.06 

0.498 
0.593 

3.492 0.001* 

3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผู ้
ท่ีมาใหม ่

ชาย 
หญิง 

4.05 
3.91 

0.807 
0.799 

1.719 0.086 

4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และ
ครอบครัว 

ชาย 
หญิง 

3.55 
3.42 

0.540 
0.500 

2.528 0.012* 

5. ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชน 

ชาย 
หญิง 

2.78 
2.79 

0.639 
0.653 

-0.162 0.871 

 
หมายเหตุ: N = 385, * ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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จากตารางท่ี 4.8 ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อผลกระทบ
ทางสังคมและความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวใน
ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่
คือยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า
ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมแตกต่างกนัใน
ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ มีระดบัความคาดหวงัแตกต่างกนัในดา้น
ประชากร ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม และดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล 
นัน่คือปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)   
 

4.4.2 สมมุติฐานที ่2 ประชาชนต าบลสวนผึง้ทีม่ีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบ
ทางสังคมที่เกดิจากการท่องเทีย่ว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมที่เกดิจากการท่องเทีย่วในต าบลสวนผึง้ อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 
แตกต่างกนั 

จากสมมุติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
H0: ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ี

เกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั 

H1: ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.9 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคม และความ
คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวน
ผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามอายุ 

 

ผลกระทบทางสังคม    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1. ดา้นประชากร Between 
Groups 

0.761 4 0.190 0.742 0.564 

Within 
Groups 

97.400 380 0.256 
    

Total 98.161 384       
2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสงัคม Between 

Groups 
2.587 4 0.647 0.883 0.474 

Within 
Groups 

278.285 380 0.732 
    

Total 280.872 384       
3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผู ้
ท่ีมาใหม่ 

Between 
Groups 

0.625 4 0.156 0.386 0.819 

 
Within 
Groups 

153.754 380 0.405 
    

 Total 154.379 384       
4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และ
ครอบครัว 

Between 
Groups 

0.272 4 0.068 0.126 0.973 

 
Within 
Groups 

204.269 380 0.538 
    

 Total 204.540 384       
5. ความตอ้งการในโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ชุมชน 

Between 
Groups 

3.339 4 0.835 1.447 0.218 

 
Within 
Groups 

219.254 380 0.577 
    

 Total 222.593 384       
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

ความคาดหวงั 
 Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1. ดา้นประชากร Between 

Groups 
1.482 4 0.370 0.653 0.625 

Within 
Groups 

215.520 380 0.567 
    

Total 217.002 384       
2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสงัคม Between 

Groups 
2.537 4 0.634 2.014 0.092 

Within 
Groups 

119.705 380 0.315 
    

Total 122.242 384       
3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผู ้
ท่ีมาใหม่ 

Between 
Groups 

4.920 4 1.230 1.915 0.107 

Within 
Groups 

244.034 380 0.642 
    

Total 248.954 384       
4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และ
ครอบครัว  

Between 
Groups 

4.722 4 1.181 4.514 0.001
* 

 
Within 
Groups 

99.389 380 0.262 
    

 Total 104.112 384       
5. ความตอ้งการในโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ชุมชน 

Between 
Groups 

0.773 4 0.193 0.459 0.766 

 
Within 
Groups 

159.985 380 0.421 
    

 Total 160.757 384       

 
หมายเหตุ: N = 385, *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ประชาชนต าบลสวนผึ้ งท่ีมีอายุต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสังคมและความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 นั่นคือยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) อย่างไรก็ตาม พบว่า
ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอายตุ่างกนั มีระดบัความคาดหวงัแตกต่างกนัในดา้นผลกระทบในระดบั
ส่วนตวั บุคคล และครอบครัว นัน่คือปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)   
 
ตารางที ่4.10 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด

จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นประชากร กบั
อาย ุโดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มอาย ุ

 
 ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 30-40 ปี 40-50 ปี มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

ต ่ากวา่ 20 ปี - 0.008* 0.004* 0.013* 0.416 
20-30 ปี  - 0.709 0.957 0.004* 
30-40 ปี   - 0.776 0.002* 
40-50 ปี    - 0.005* 

มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป     - 
 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีด้านประชากร กับอายุมีความ
แตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 6 คู่ ไดแ้ก่ 

คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 20 ปี มีความคาดหวงัดา้นประชากรมากกวา่ ประชาชนท่ี
มีอาย ุ20-30 ปี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.008 

คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 20 ปี มีความคาดหวงัดา้นประชากรมากกวา่ ประชาชนท่ี
มีอาย ุ30-40 ปี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.004 

คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 20 ปี มีความคาดหวงัดา้นประชากรมากกวา่ ประชาชนท่ี
มีอาย ุ40-50 ปี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.013 
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คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีมีอายุ 20-30 ปี มีความคาดหวงัดา้นประชากรมากกวา่ ประชาชนท่ีมีอาย ุ
มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.004 

คู่ท่ีหา้ ประชาชนท่ีมีอาย ุ30-40 ปี มีความคาดหวงัดา้นประชากรมากกวา่ ประชาชนท่ีมีอาย ุ
มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.002 

คู่ท่ีหก ประชาชนท่ีมีอาย ุ40-50 ปี มีความคาดหวงัดา้นประชากรมากกวา่ ประชาชนท่ีมีอาย ุ
มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.005 
 

4.4.3 สมมุติฐานที่  3 ประชาชนต าบลสวนผึ้งที่มีศาสนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยว และความคาดหวังของชุมชนต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

จากสมมุติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
H0: ประชาชนต าบลสวนผึ้ งท่ีมีศาสนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทาง

สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

H1: ประชาชนต าบลสวนผึ้ งท่ีมีศาสนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.11 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคม และความคาดหวงั

ของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามศาสนา 

 
ผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว ศาสนา Mean Std. 

Deviation 
t sig 

1. ดา้นประชากร พทุธ 
คริสต ์

2.90 
3.28 

0.458 
0.600 

-4.836 0.000* 

2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสงัคม พทุธ 
คริสต ์

2.91 
3.09 

0.834 
0.942 

-1.488 0.138 

3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผู ้
ท่ีมาใหม่ 

พทุธ 
คริสต ์

3.13 
2.68 

0.595 
0.687 

4.962 0.000* 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 
ผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว ศาสนา Mean Std. 

Deviation 
t sig 

4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และ
ครอบครัว 

พทุธ 
คริสต ์

3.01 
2.37 

0.697 
0.654 

6.820 0.000* 

5. ความตอ้งการในโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ชุมชน 

พทุธ 
คริสต ์

3.02 
2.72 

0.755 
0.744 

2.923 0.004* 

ความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว 

ศาสนา Mean Std. 
Deviation 

t sig 

1. ดา้นประชากร พทุธ 
คริสต ์

3.20 
2.52 

0.691 
0.782 

7.110 0.000* 

2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสงัคม พทุธ 
คริสต ์

3.23 
2.67 

0.509 
0.589 

7.213 0.000* 

3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผู ้
ท่ีมาใหม่ 

พทุธ 
คริสต ์

3.99 
3.84 

0.830 
0.656 

1.633 0.105 

4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และ
ครอบครัว 

พทุธ 
คริสต ์

3.49 
3.38 

0.536 
0.427 

1.654 0.099 

5. ความตอ้งการในโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ชุมชน 

พทุธ 
คริสต ์

2.85 
2.47 

0.664 
0.436 

5.678 0.000* 

 
หมายเหตุ: N = 385, *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีศาสนาต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสังคมและความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) อย่างไรก็ตาม พบว่า
ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีศาสนาต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมไม่ต่างกนั 
ในดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม มีระดบัความคาดหวงัไม่แตกต่างกนัในดา้นความ
ขดัแยง้เก่ียวกับชุมชนท้องถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ และด้านผลกระทบในระดับส่วนตวั บุคคล และ
ครอบครัว นัน่คือยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) 
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4.4.4 สมมุติฐานที ่4 ประชาชนต าบลสวนผึง้ทีม่ีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยว และความคาดหวังของชุมชนต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

จากสมมุติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
H0: ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบ

ทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั 

H1: ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบ
ทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.12 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม และความ

คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบล
สวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ผลกระทบทางสังคม    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1. ดา้นประชากร Between 
Groups 

6.544 6 1.091 4.500 0.000* 

Within 
Groups 

91.617 378 0.242 
    

Total 98.161 384       
2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทาง
สงัคม 

Between 
Groups 

9.502 6 1.584 2.206 0.042* 

Within 
Groups 

271.370 378 0.718 
    

Total 280.872 384       
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางสังคม    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน
และผูท่ี้มาใหม่ 

Between 
Groups 

6.425 6 1.071 2.736 0.013* 

 Within 
Groups 

147.954 378 0.391 
    

 Total 154.379 384    

4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล 
และครอบครัว  

Between 
Groups 

21.179 6 3.530 7.277 0.000* 

Within 
Groups 

183.361 378 0.485 
    

Total 204.540 384       
5. ความตอ้งการในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของชุมชน 

Between 
Groups 

10.824 6 1.804 3.220 0.004* 

 
Within 
Groups 

211.769 378 0.560 
    

 Total 222.593 384       

ความคาดหวงั 
 Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1. ดา้นประชากร Between 

Groups 
15.767 6 2.628 4.936 0.000* 

 
Within 
Groups 

201.235 378 0.532 
    

 Total 217.002 384       
2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทาง
สงัคม 

Between 
Groups 

11.694 6 1.949 6.664 0.000* 

 
Within 
Groups 

110.549 378 0.292 
    

 Total 122.242 384       
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางสังคม    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน
และผูท่ี้มาใหม่ 

Between 
Groups 

8.974 6 1.496 2.356 0.030* 

 
Within 
Groups 

239.980 378 0.635 
    

 Total 248.954 384       

4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล 
และครอบครัว 

Between 
Groups 

4.647 6 0.775 2.944 0.008* 

 
Within 
Groups 

99.464 378 0.263 
    

 Total 104.112 384       

5. ความตอ้งการในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของชุมชน 

Between 
Groups 

4.312 6 0.719 1.737 0.111 

 
Within 
Groups 

156.445 378 0.414 
    

หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความ

คิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคม และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) อย่างไรก็ตาม 
พบว่าประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความคาดหวงัไม่ต่างกนัในดา้น
ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน มีระดบัความคาดหวงัไม่แตกต่างกนั นัน่คือยอมรับ
สมมุติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) 
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ตารางที ่4.13 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ด้านประชากร กบัระดบั
การศึกษา โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มระดบัการศึกษา 

 

 
ไม่ได้
ศึกษา 

ประถมศึกษา 
(ป.1-6) 

มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรีและ
อืน่ๆ 

ไม่ไดศึ้กษา - 0.096 0.506 0.291 0.437 0.380 0.591 
ประถมศึกษา 

(ป.1-6) 
  - 0.001* 0.000* 0.037* 0.013* 0.187 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

  - 0.601 0.712 0.666 0.809 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

   - 0.948 0.939 0.966 

ปวส.     - 1.000 1.000 
ปริญญาตรี      - 1.000 
สูงกวา่

ปริญญาตรี
และอ่ืนๆ 

      - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นประชากร กบัระดบัการศึกษามีความ
แตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 4 คู่ ไดแ้ก่   
 คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบทางสังคม ด้านประชากรมากกว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.001 
 คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบทางสังคม ดา้นประชากรมากกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000 
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 คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบทางสังคม ดา้นประชากรมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปวส. โดยมีค่า sig 
เท่ากบั 0.037 
 คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบทางสังคม ดา้นประชากรมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมี
ค่า sig เท่ากบั 0.013 
 
ตารางที ่4.14 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรีด้านการจัดการชุมชน 
สถาบนัหรือทางสังคม กบัระดบัการศึกษา โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย
รายคู่ระหวา่งกลุ่มระดบัการศึกษา 

 

 
ไม่ได้
ศึกษา 

ประถมศึกษา 
(ป.1-6) 

มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรีและ
อืน่ๆ 

ไม่ไดศึ้กษา - 0.013* 0.002* 0.008* 0.039* 0.076 0.013* 
ประถมศึกษา 

(ป.1-6) 
 - 0.142 0.501 0.505 0.920 0.121 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

  - 0.541 0.960 0.481 0.283 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

   - 0.763 0.776 0.194 

ปวส.     - 0.642 0.330 
ปริญญาตรี      - 0.177 
สูงกวา่

ปริญญาตรี
และอ่ืนๆ 

      - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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จากตารางท่ี 4.14 พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีด้านการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทาง
สังคม กบัระดบัการศึกษามีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 5 คู่ ไดแ้ก่ 
 คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีไม่ได้เรียน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคม ด้านการ
จดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคมมากกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา    
(ป.1-6) โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.013 
 คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีไม่ไดเ้รียน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ดา้นการจดัการ
ชุมชน สถาบนัหรือทางสังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดย
มีค่า sig เท่ากบั 0.002 
 คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีไม่ไดเ้รียน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ดา้นการจดัการ
ชุมชน สถาบนัหรือทางสังคมมากกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.008 
 คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีไม่ไดเ้รียน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ดา้นการจดัการ
ชุมชน สถาบนัหรือทางสังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปวส. โดยมีค่า sig เท่ากบั 
0.039 
 คู่ท่ีหา้ ประชาชนท่ีไม่ไดเ้รียน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ดา้นการจดัการ
ชุมชน สถาบนัหรือทางสังคมมากกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีและ
อ่ืนๆ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.013 
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ตารางที ่4.15 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีด้านความขดัแยง้เก่ียวกบั
ชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ กบัระดบัการศึกษา โดยใช้ค่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มระดบัการศึกษา 

 

 
ไม่ได้
ศึกษา 

ประถมศึกษา 
(ป.1-6) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรีและ
อืน่ๆ 

ไม่ไดศึ้กษา - 0.657 0.401 0.171 0.216 0.046* 0.643 
ประถมศึกษา 

(ป.1-6) 
 - 0.048* 0.006* 0.078 0.005* 0.487 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

  - 0.487 0.452 0.117 0.936 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

   - 0.737 0.283 0.850 

ปวส.     - 0.618 0.717 
ปริญญาตรี      - 0.462 
สูงกวา่

ปริญญาตรี
และอ่ืนๆ 

      - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและ
ผูท่ี้มาใหม่ กบัระดบัการศึกษามีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 4 คู่ ไดแ้ก่ 
 คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีไม่ไดเ้รียน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ด้านความ
ขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่มากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.046 
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 คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบทางสังคม ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่มากกวา่ ประชาชนท่ีมี
ระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.048 
 คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6)  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบทางสังคม ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่มากกวา่ ประชาชนท่ีมี
ระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.006 
 คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6)  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบทางสังคม ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่มากกวา่ ประชาชนท่ีมี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.005 
 
ตารางที ่4.16 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรีด้านผลกระทบในระดับ
ส่วนตวั บุคคล และครอบครัว กบัระดบัการศึกษา โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มระดบัการศึกษา 

 

 
ไม่ได้
ศึกษา 

ประถมศึกษา 
(ป.1-6) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรีและ
อืน่ๆ 

ไม่ไดศึ้กษา - 0.954 0.004* 0.001* 0.168 0.023* 0.699 
ประถมศึกษา 

(ป.1-6) 
 - 0.000* 0.000* 0.115 0.006* 0.697 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

  - 0.496 0.553 0.919 0.316 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

   - 0.313 0.723 0.210 

ปวส.     - 0.551 0.600 
ปริญญาตรี      - 0.329 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 
 

 
ไม่ได้
ศึกษา 

ประถมศึกษา 
(ป.1-6) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรีและ
อืน่ๆ 

สูงกวา่
ปริญญาตรี
และอ่ืนๆ 

      - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล กบั
ระดบัการศึกษามีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 6 คู่ ไดแ้ก่ 
 คู่ ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีไม่ได้เรียน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคม ด้าน
ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.004 
 คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีไม่ไดเ้รียน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ดา้นผลกระทบ
ในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีค่า 
sig เท่ากบั 0.001 
 คู่ ท่ีสาม ประชาชนท่ีไม่ได้เรียน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคม ด้าน
ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีค่า 
sig เท่ากบั 0.023 
 คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบทางสังคม ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000 
 คู่ท่ีห้า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบทางสังคม ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000 
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 คู่ท่ีหก ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6)  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบทางสังคม ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.006 
 
ตารางที ่4.17 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรีด้านความต้องการใน
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน กบัระดบัการศึกษา โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มระดบัการศึกษา 

 

 
ไม่ได้
ศึกษา 

ประถมศึกษา 
(ป.1-6) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรีและ
อืน่ๆ 

ไม่ไดศึ้กษา - 0.893 0.027* 0.323 0.217 0.842 0.066 
ประถมศึกษา 

(ป.1-6) 
 - 0.001* 0.178 0.177 0.719 0.043* 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

  - 0.123 0.784 0.032* 0.003* 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

   - 0.537 0.278 0.017* 

ปวส.     - 0.188 0.013* 
ปริญญาตรี      - 0.098 
สูงกวา่

ปริญญาตรี
และอ่ืนๆ 

      - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชนการศึกษามีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 7 คู่ ไดแ้ก่ 
 คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีไม่ไดเ้รียน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ด้านความ
ตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.027 
 คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบทางสังคม ด้านความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีมี
ระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.001 
 คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบทางสังคม ด้านความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีมี
ระดบัการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีและอ่ืนๆ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.043 
 คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนต้นมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบทางสังคม ด้านความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีมี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีค่า sig เท่ากบั 0.032 
 คู่ท่ีห้า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนต้นมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบทางสังคม ด้านความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีมี
ระดบัการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีและอ่ืนๆ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.003 
 คู่ท่ีหก ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบทางสังคม ด้านความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีมี
ระดบัการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีและอ่ืนๆ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.017 
 คู่ท่ีเจ็ด ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปวส. มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทาง
สังคม ด้านความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีและอ่ืนๆ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.013 
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ตารางที ่4.18 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นประชากร กบั
ระดบัการศึกษา โดยใช้ค่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างกลุ่มระดบั
การศึกษา 

 

 
ไม่ได้
ศึกษา 

ประถมศึกษา 
(ป.1-6) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรีและ
อืน่ๆ 

ไม่ไดศึ้กษา - 0.285 0.060 0.204 0.370 0.198 0.961 
ประถมศึกษา 

(ป.1-6) 
 - 0.000* 0.001* 0.072 0.013* 0.670 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

  - 0.453 0.689 0.881 0.336 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

   - 0.971 0.723 0.501 

ปวส.     - 0.820 0.538 
ปริญญาตรี      - 0.419 
สูงกวา่

ปริญญาตรี
และอ่ืนๆ 

      - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นประชากร กบัระดบัการศึกษามี
ความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 3 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคาดหวงัด้าน
ประชากรมากกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีค่า sig เท่ากบั 
0.000 
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คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคาดหวงัด้าน
ประชากรมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีค่า sig เท่ากบั  
0.001 

คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคาดหวงัด้าน
ประชากรมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.013 

 
ตารางที ่4.19 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด

จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรีด้านการจดัการ
ชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม กบัระดบัการศึกษา โดยใช้ค่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มระดบัการศึกษา 

 

 
ไม่ได้
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา  
(ป.1-6) 

มัธยม 
ศึกษา
ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษาตอน
ปลาย 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรีและ
อืน่ๆ 

ไม่ไดศึ้กษา - 0.546 0.041* 0.015* 0.065 0.021* 0.390 
ประถมศึกษา 

(ป.1-6) 
 - 0.000* 0.000* 0.010* 0.001* 0.234 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

  - 0.575 0.593 0.377 0.930 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

   - 0.836 0.619 0.765 

ปวส.     - 0.852 0.700 
ปริญญาตรี      - 0.591 
สูงกวา่

ปริญญาตรี
และอ่ืนๆ 

      - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือ
ทางสังคม กบัระดบัการศึกษามีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 7 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีไม่ได้เรียน มีความคาดหวงัด้านการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทาง
สังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.041 

คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีไม่ได้เรียน มีความคาดหวงัด้านการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทาง
สังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีค่า sig เท่ากบั  0.015 

คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีไม่ได้เรียน มีความคาดหวงัด้านการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทาง
สังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.021 

คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป1-6) มีความคาดหวงัด้านการ
จดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคมมากกว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000 

คู่ท่ีห้า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคาดหวงัดา้นการ
จดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคมมากกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000 

คู่ท่ีหก ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคาดหวงัดา้นการ
จดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปวส. โดยมีค่า sig 
เท่ากบั 0.010 

คู่ท่ีเจ็ด ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคาดหวงัดา้นการ
จดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมี
ค่า sig เท่ากบั 0.001 
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ตารางที ่4.20 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีด้านความขดัแยง้
เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ กบัระดบัการศึกษา โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อ
ทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มระดบัการศึกษา 

 

 
ไม่ได้
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา  
(ป.1-6) 

มัธยม 
ศึกษา
ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษาตอน
ปลาย 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรีและ
อืน่ๆ 

ไม่ได้
ศึกษา 

- 0.073 0.064 0.002* 0.853 0.020* 0.428 

ประถมศึก
ษา (ป.1-6) 

 - 0.710 0.016* 0.293 0.169 0.962 

มธัยมศึกษ
าตอนตน้ 

  - 0.084 0.242 0.281 0.947 

มธัยมศึกษ
าตอน
ปลาย 

   - 0.032* 0.925 0.471 

ปวส.     - 0.079 0.539 
ปริญญาตรี      - 0.537 
สูงกวา่

ปริญญาตรี
และอ่ืนๆ 

      - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ด้านความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชน
ทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ กบัระดบัการศึกษามีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 4 คู่ 
ไดแ้ก่  
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คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีไม่ไดเ้รียน มีความคาดหวงัดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน
และผูท่ี้มาใหม่มากกว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีค่า sig 
เท่ากบั 0.002 

คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีไม่ได้เรียน มีความคาดหวงัดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน
และผูท่ี้มาใหม่มากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีค่า sig เท่ากบั  0.020 

คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคาดหวงัด้าน
ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่มากกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.016 

คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความคาดหวงัดา้นความ
ขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่มากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปวส. โดย
มีค่า sig เท่ากบั 0.032 
 
ตารางที ่4.21 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด

จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นผลกระทบใน
ระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว กบัระดบัการศึกษา โดยใช้ค่าสถิติ LSD เพื่อ
ทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มระดบัการศึกษา 

 

 
ไม่ได้
ศึกษา 

ประถมศึกษา 
(ป.1-6) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรีและ
อืน่ๆ 

ไม่ไดศึ้กษา - 0.066 0.077 0.001* 0.147 0.013* 0.020* 
ประถมศึกษา 

(ป.1-6) 
 - 0.858 0.006* 0.690 0.124 0.092 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

  - 0.030* 0.767 0.183 0.111 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

   - 0.338 0.890 0.443 

ปวส.     - 0.477 0.218 
ปริญญาตรี      - 0.434 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

 
ไม่ได้
ศึกษา 

ประถมศึกษา 
(ป.1-6) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรีและ
อืน่ๆ 

สูงกวา่
ปริญญาตรี
และอ่ืนๆ 

      - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั 
บุคคลกบัระดบัการศึกษามีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 5 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีไม่ไดเ้รียน มีความคาดหวงัดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล
มากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.001 

คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีไม่ได้เรียน มีความคาดหวงัด้านผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล
มากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีค่า sig เท่ากบั  0.013 

คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีไม่ได้เรียน มีความคาดหวงัด้านผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล
มากกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีและอ่ืนๆ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.020 

คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1-6) มีความคาดหวงัด้าน
ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.006 

คู่ ท่ีห้า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความคาดหวงัด้าน
ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.030 
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4.4.5 สมมุติฐานที่  5 ประชาชนต าบลสวนผึ้งที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยว และความคาดหวังของชุมชนต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

 จากสมมุติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
H0: ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคม

ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั 

H1: ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคม
ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.22 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม และความ

คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบล
สวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามอาชีพ 

 

ผลกระทบทางสังคม    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1. ดา้นประชากร Between 
Groups 

5.606 4 1.402 5.754 0.000* 

Within 
Groups 

92.555 380 0.244 
    

Total 98.161 384       
2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือ
ทางสังคม 

Between 
Groups 

4.763 4 1.191 1.639 0.164 

Within 
Groups 

276.109 380 0.727 
    

Total 280.872 384       
Total 154.379 384       
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ตารางที ่4.22  (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางสังคม    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชน
ทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ 

Between 
Groups 

10.754 4 2.689 7.113 0.000* 

Within 
Groups 

143.625 380 0.378 
    

Total 154.379 384       
4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั 
บุคคล และครอบครัว 

Between 
Groups 

13.202 4 3.301 6.555 0.000* 

Within 
Groups 

191.338 380 0.504 
    

Total 204.540 384       
5. ความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชน 

Between 
Groups 

11.758 4 2.939 5.298 0.000* 

 
Within 
Groups 

210.835 380 0.555 
    

 Total 222.593 384       

ความคาดหวงั 
 Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1. ดา้นประชากร Between 

Groups 
16.636 4 4.159 7.888 0.000* 

 
Within 
Groups 

200.366 380 0.527 
    

 Total 217.002 384       
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ตารางที ่4.22  (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางสังคม    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือ
ทางสังคม 

Between 
Groups 

9.528 4 2.382 8.030 0.000* 

Within 
Groups 

112.715 380 0.297 
    

Total 122.242 384       
3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชน
ทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ 

Between 
Groups 

5.052 4 1.263 1.968 0.099 

 
Within 
Groups 

243.902 380 0.642 
    

 Total 248.954 384       
4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั 
บุคคล และครอบครัว 

Between 
Groups 

3.008 4 0.752 2.827 0.025* 

 
Within 
Groups 

101.103 380 0.266 
    

 Total 104.112 384       
5. ความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชน 

Between 
Groups 

3.584 4 0.896 2.166 0.072 

 
Within 
Groups 

157.173 380 0.414 
    

 Total 160.757 384       
 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสังคมและความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) อย่างไรก็ตาม พบว่า
ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมไม่ต่างกนัใน
ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม มีระดบัความคาดหวงัไม่แตกต่างกนัในดา้นความ
ขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ และดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
นัน่คือยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) 
 
ตารางที ่4.23 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นประชากร กบัอาชีพ โดย
ใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มอาชีพ 

 
 เกษตรกร รับจ้างทัว่ไป/

พนักงาน/
ลูกจ้าง 

ค้าขาย/ธุรกจิ
ส่วนตัว 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ/
ข้าราชการ
บ านาญ 

อืน่ๆ 

เกษตรกร - 0.000* 0.748 0.529 0.120 
รับจา้งทัว่ไป/
พนกังาน/
ลูกจา้ง 

 - 0.000* 0.307 0.404 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

  - 0.417 0.068 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ/
ขา้ราชการ
บ านาญ 

   - 0.675 

อ่ืนๆ     - 
 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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จากตารางท่ี 4.23 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นประชากร กบัอาชีพมีความแตกต่างราย
คู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 2 คู่ ไดแ้ก่   

คู่ท่ีหน่ึง เกษตรกรมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคม ด้านประชากรมากกว่า 
อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000 

คู่ท่ีสอง อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม 
ดา้นประชากรมากกวา่ อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000 
 
ตารางที ่4.24 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีด้านความขดัแยง้เก่ียวกบั
ชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ กบัอาชีพ โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียราย
คู่ระหวา่งกลุ่มอาชีพ 

 
 เกษตรกร รับจ้างทัว่ไป/

พนักงาน/
ลูกจ้าง 

ค้าขาย/ธุรกจิ
ส่วนตัว 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ/
ข้าราชการ
บ านาญ 

อืน่ๆ 

เกษตรกร - 0.029* 0.245 0.845 0.017* 
รับจา้งทัว่ไป/
พนกังาน/
ลูกจา้ง 

 - 0.000* 0.398 0.000* 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

  - 0.398 0.140 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ/
ขา้ราชการ
บ านาญ 

   - 0.086 

อ่ืนๆ     - 
 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 



122 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและ
ผูท่ี้มาใหม่ กบัอาชีพมีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 4 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง เกษตรกร มีความคิดเห็นเก่ียวผลกระทบทางสังคม ด้านความขดัแยง้เก่ียวกับ
ชุมชนทอ้งถ่ินมากกวา่ อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.029 

คู่ท่ีสอง เกษตรกร มีความคิดเห็นเก่ียวผลกระทบทางสังคม ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชน
ทอ้งถ่ินมากกวา่ อาชีพอ่ืนๆ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.017 

คู่ท่ีสาม อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง มีความคิดเห็นเก่ียวผลกระทบทางสังคม ดา้น
ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินมากกวา่ อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000 

คู่ท่ีส่ี อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง มีความคิดเห็นเก่ียวผลกระทบทางสังคม ดา้น
ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินมากกวา่ อาชีพอ่ืนๆ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000 
 
ตารางที ่4.25 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรีด้านผลกระทบในระดับ
ส่วนตวั บุคคล และครอบครัว กบัอาชีพ โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียราย
คู่ระหวา่งกลุ่มอาชีพ 

 
 เกษตรกร รับจ้างทัว่ไป/

พนักงาน/
ลูกจ้าง 

ค้าขาย/ธุรกจิ
ส่วนตัว 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ/
ข้าราชการ
บ านาญ 

อืน่ๆ 

เกษตรกร - 0.027* 0.039 0.837 0.719 
รับจา้งทัว่ไป/

พนกังาน/ลูกจา้ง 
 - 0.000* 0.199 0.040* 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

  - 0.343 0.193 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ/
ขา้ราชการ
บ านาญ 

   - 0.967 
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
 

 เกษตรกร รับจ้างทัว่ไป/
พนักงาน/
ลูกจ้าง 

ค้าขาย/ธุรกจิ
ส่วนตัว 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ/
ข้าราชการ
บ านาญ 

อืน่ๆ 

อ่ืนๆ     - 
 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล กบั
อาชีพมีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 3 คู่ ไดแ้ก่ 

คู่ท่ีหน่ึง เกษตรกร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมดา้นผลกระทบในระดบั
ส่วนตวั บุคคลมากกวา่ อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง โดยมีค่า sig เท่ากบั  0.027 

คู่ท่ีสอง อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม
ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกว่า อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีค่า sig เท่ากบั 
0.000 

คู่ท่ีสาม อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม
ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกวา่ อาชีพอ่ืนๆ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.040 
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ตารางที ่4.26 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรีด้านความต้องการใน
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน กบัอาชีพ โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียราย
คู่ระหวา่งกลุ่มอาชีพ 

 
 เกษตรกร รับจ้างทัว่ไป/

พนักงาน/
ลูกจ้าง 

ค้าขาย/ธุรกจิ
ส่วนตัว 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ/
ข้าราชการ
บ านาญ 

อืน่ๆ 

เกษตรกร - 0.006* 0.755 0.167 0.132 
รับจา้งทัว่ไป/
พนกังาน/
ลูกจา้ง 

 - 0.016* 0.886 0.000* 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

  - 0.225 0.077 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ/
ขา้ราชการ
บ านาญ 

   - 0.025* 

อ่ืนๆ     - 
 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชน กบัอาชีพมีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 4 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง เกษตรกร มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมด้านความต้องการใน
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง โดยมีค่า sig เท่ากบั 
0.006 
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คู่ท่ีสอง อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม
ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกวา่ อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีค่า sig 
เท่ากบั 0.016 

คู่ท่ีสาม อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม
ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกวา่ อาชีพอ่ืนๆ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000 

คู่ท่ีส่ี อาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการบ านาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทาง
สังคมดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกวา่ อาชีพอ่ืนๆ โดยมีค่า sig เท่ากบั 
0.025 
 
ตารางที ่4.27 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด

จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นประชากร กบั
อาชีพ โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มอาชีพ 

 
 เกษตรกร รับจ้างทัว่ไป/

พนักงาน/
ลูกจ้าง 

ค้าขาย/ธุรกจิ
ส่วนตัว 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ/
ข้าราชการ
บ านาญ 

อืน่ๆ 

เกษตรกร - 0.005* 0.127 0.816 0.265 
รับจา้งทัว่ไป/
พนกังาน/
ลูกจา้ง 

 - 0.000* 0.266 0.001* 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

  - 0.279 0.917 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ/
ขา้ราชการ
บ านาญ 

   - 0.351 

อ่ืนๆ     - 
 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นประชากร กบัอาชีพมีความ
แตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 3 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง เกษตรกร มีความคาดหวงัด้านประชากรมากกว่า อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/
ลูกจา้ง โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.005  

คู่ท่ีสอง อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง มีความคาดหวงัดา้นประชากรมากกวา่ อาชีพ
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีค่า sig เท่ากบั  0.000  

คู่ท่ีสาม อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้งมีความคาดหวงัด้านประชากรมากกว่าอ่ืนๆ 
โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.001 
 
ตารางที ่4.28 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด

จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรีด้านการจดัการ
ชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม กบัอาชีพ โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียราย
คู่ระหวา่งกลุ่มอาชีพ 

 
 เกษตรกร รับจ้างทัว่ไป/

พนักงาน/
ลูกจ้าง 

ค้าขาย/ธุรกจิ
ส่วนตัว 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ/

ข้าราชการบ านาญ 

อืน่ๆ 

เกษตรกร - 0.004* 0.145 0.721 0.347 
รับจา้งทัว่ไป/

พนกังาน/ลูกจา้ง 
 - 0.000* 0.075 0.001 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

  - 0.649 0.822 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ/
ขา้ราชการ
บ านาญ 

   - 0.783 

อ่ืนๆ     - 
 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือ
ทางสังคม กบัอาชีพมีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 2 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึงเกษตรกร มีความคาดหวงัดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคมมากกว่า 
อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.004 

คู่ท่ีสอง อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง มีความคาดหวงัดา้นการจดัการชุมชน สถาบนั
หรือทางสังคมมากกวา่ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000 
 
ตารางที ่4.29 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด

จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นผลกระทบใน
ระดับส่วนตวั บุคคล และครอบครัว กับอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มอาชีพ 

 
 เกษตรกร รับจ้างทัว่ไป/

พนักงาน/
ลูกจ้าง 

ค้าขาย/ธุรกจิ
ส่วนตัว 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ/
ข้าราชการ
บ านาญ 

อืน่ๆ 

เกษตรกร - 0.498 0.021* 0.979 0.014* 
รับจา้งทัว่ไป/
พนกังาน/
ลูกจา้ง 

 - 0.029* 0.723 0.022* 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

  - 0.188 0.532 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ/
ขา้ราชการ
บ านาญ 

   - 0.107 

อ่ืนๆ     - 
 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีด้านผลกระทบในระดบัส่วนตวั 
บุคคล กบัอาชีพมีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 4 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง เกษตรกร มีความคาดหวงัดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกว่า อาชีพ
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.021 

คู่ท่ีสอง เกษตรกร มีความคาดหวงัดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกว่า อาชีพ
อ่ืนๆ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.014 

คู่ท่ีสาม อาชีพรับจ้างทัว่ไป/พนักงาน/ลูกจา้ง มีความคาดหวงัด้านผลกระทบในระดับ
ส่วนตวั บุคคลมากกวา่ อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีค่า sig เท่ากบั  0.029 

คู่ท่ีส่ี อาชีพรับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง มีความคาดหวงัดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั 
บุคคลมากกวา่ อาชีพอ่ืนๆ โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.022 
 

4.4.6 สมมุติฐานที่ 6 ประชาชนต าบลสวนผึ้งที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว และความคาดหวังของชุมชน
ต่อการเปลีย่นแปลงทางสังคมทีเ่กดิจากการท่องเที่ยวในต าบลสวนผึง้ อ าเภอสวนผึง้ 
จังหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

จากสมมุติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
H0: ประชาชนต าบลสวนผึ้ งท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั 

H1: ประชาชนต าบลสวนผึ้ งท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.30 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม และความ
คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบล
สวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ผลกระทบทางสังคม    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1. ดา้นประชากร Between 
Groups 

5.641 4 1.410 5.792 0.000* 

Within 
Groups 

92.520 380 0.243 
    

Total 98.161 384       
2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือ
ทางสังคม 

Between 
Groups 

6.614 4 1.653 2.291 0.059 

Within 
Groups 

274.258 380 0.722 
    

Total 280.872 384       
3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชน
ทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ 

Between 
Groups 

6.250 4 1.562 4.008 0.003* 

Within 
Groups 

148.129 380 0.390 
    

Total 154.379 384       
4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั 
บุคคล และครอบครัว 

Between 
Groups 

29.894 4 7.474 16.261 0.000* 

 
Within 
Groups 

174.646 380 0.460 
    

 Total 204.540 384       
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ตารางที ่4.30 (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางสังคม    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

5. ความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชน 
 

Between 
Groups 

27.111 4 6.778 13.175 0.000* 

Within 
Groups 

195.482 380 0.514 
    

Total 222.593 384       

ความคาดหวงั 
 Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1. ดา้นประชากร Between 

Groups 
8.509 4 2.127 3.877 0.004* 

 
Within 
Groups 

208.493 380 0.549 
    

 Total 217.002 384       
2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือ
ทางสังคม 

Between 
Groups 

9.340 4 2.335 7.859 0.000* 

 
Within 
Groups 

112.903 380 0.297 
    

 Total 122.242 384       
3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชน
ทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ 

Between 
Groups 

1.691 4 0.423 0.650 0.627 

 
Within 
Groups 

247.263 380 0.651 
    

 Total 248.954 384       
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ตารางที ่4.30 (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางสังคม    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั 
บุคคล และครอบครัว 
 

Between 
Groups 

0.266 4 0.066 0.243 0.914 

Within 
Groups 

103.846 380 0.273 
    

Total 104.112 384       
5. ความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชน 

Between 
Groups 

2.357 4 0.589 1.414 0.229 

 
Within 
Groups 

158.400 380 0.417 
    

 Total 160.757 384       
 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมและความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)  และเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
ต่อผลกระทบทางสังคมไม่ต่างกนัในด้านการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม มีระดบัความ
คาดหวงัไม่แตกต่างกนัในดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ ดา้นผลกระทบใน
ระดับส่วนตัว บุคคลและด้านความต้องการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน นั่นคือยอมรับ
สมมุติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) 
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ตารางที ่4.31 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีด้านประชากร กบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 

 
รายได้ (บาท) ต ่ากว่า 10,000 10,000-

20,000 
20,000-
30,000 

30,000-
40,000 

40,000 บาท
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่ 
10,000 

- 0.001* 0.000* 0.051 0.620 

10,000-
20,000 

 - 0.285 0.292 0.527 

20,000-
30,000 

  - 0.559 0.247 

30,000-
40,000 

   - 0.205 

40,000 บาท
ข้ึนไป 

    - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.31 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีด้านประชากร กบัรายได้เฉล่ียต่อเดือนมี
ความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 2 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบ
ทางสังคม ด้านประชากรมากกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ีย 10,000-20,000 บาท โดยมีค่า sig 
เท่ากบั 0.001 

คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ีย ต ่ากว่า 10,000บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบ
ทางสังคม ด้านประชากรมากกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ีย 20,000-30,000 บาท โดยมีค่า sig 
เท่ากบั 0.000 
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ตารางที ่4.32 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีด้านความขดัแยง้เก่ียวกบั
ชุมชนท้องถ่ินและผูท่ี้มาใหม่กับรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ LSD เพื่อ
ทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
รายได้ (บาท) ต ่ากว่า 10,000 10,000-

20,000 
20,000-
30,000 

30,000-
40,000 

40,000 บาท
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่ 
10,000 

- 0.009* 0.001* 0.303* 0.728 

10,000-
20,000 

 - 0.254 0763 0.563 

20,000-
30,000 

  - 0.860 0.252 

30,000-
40,000 

   - 0.538 

40,000 บาท
ข้ึนไป 

    - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.32 พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน
และผูท่ี้มาใหม่ กบัรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความแตกต่างรายคู่อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .05 มี 3 คู่ 
ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบ
ทางสังคม ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่มากกวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 
10,000-20,000 บาท โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.009 

คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีมีรายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทาง
สังคม ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่มากกว่า ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 
20,000-30,000 บาท โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.001 
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คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีมีรายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทาง
สังคม ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่มากกว่า ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 
30,000-40,000 บาท โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.303 
 
ตารางที ่4.33 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรีด้านผลกระทบในระดับ
ส่วนตวั บุคคล กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียราย
คู่ระหวา่งกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
รายได้ (บาท) ต ่ากว่า 10,000 10,000-

20,000 
20,000-
30,000 

30,000-
40,000 

40,000 บาท
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่ 
10,000 

- 0.000* 0.000* 0.011* 0.221 

10,000-
20,000 

 - 0.001* 0.185 0.738 

20,000-
30,000 

  - 0.955 0.044* 

30,000-
40,000 

   - 0.193 

40,000 บาท
ข้ึนไป 

    - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.33 พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล กบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 5 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบ
ทางสังคม ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-20,000 
บาท โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000  
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คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบ
ทางสังคม ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,000-30,000 
บาท โดยมีค่า sig เท่ากบั  0.000 

คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบ
ทางสังคม ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 30,000-40,000 
บาท โดยมีค่า sig เท่ากบั  0.011 

คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-20,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทาง
สังคม ด้านผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ีย 20,000-30,000 
บาท โดยมีค่า sig เท่ากบั  0.001 

คู่ท่ีหา้ ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,000-30,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทาง
สังคม ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลมากกวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 บาทข้ึนไป 
โดยมีค่า sig เท่ากบั  0.044 
 
ตารางที ่4.34 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรีด้านความต้องการใน
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน กับรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ LSD เพื่อ
ทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
รายได้ (บาท) ต ่ากว่า 10,000 10,000-

20,000 
20,000-
30,000 

30,000-
40,000 

40,000 บาท
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่ 10,000 - 0.313 0.000* 0.002* 0.762 
10,000-20,000  - 0.000* 0.006* 0.953 
20,000-30,000   - 0.554 0.006* 
30,000-40,000    - 0.020* 
40,000 บาทข้ึน

ไป 
    - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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จากตารางท่ี 4.34 พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชน กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 6 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบ
ทางสังคม ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ีย 
20,000-30,000 บาท โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000 

คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบ
ทางสังคม ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ีย 
30,000-40,000 บาท โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.002 

คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-20,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบ
ทางสังคม ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ีย 
20,000-30,000 บาท โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.000 

คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-20,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทาง
สังคม ด้านความต้องการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ีย 
30,000-40,000 บาท โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.006 

คู่ท่ีหา้ ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,000-30,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทาง
สังคม ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 
บาทข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.006  

คู่ท่ีหก ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 30,000-40,000บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทาง
สังคม ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 40,000 
บาทข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.020 
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ตารางที ่4.35 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นประชากร กบั
รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างกลุ่ม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
รายได้ (บาท) ต ่ากว่า 10,000 10,000-

20,000 
20,000-
30,000 

30,000-
40,000 

40,000 บาท
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่ 
10,000 

- 0.000* 0.080 0.501 0.312 

10,000-
20,000 

 - 0.443 0.755 0.777 

20,000-
30,000 

  - 0.990 0.896 

30,000-
40,000 

   - 0.939 

40,000 บาท
ข้ึนไป 

    - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นประชากร กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 1 คู่ ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่า
กวา่ 10,000 บาท มีความคาดหวงัดา้นประชากรมากกวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-20,000 
บาท โดยมีค่า sig เท่ากบั  0.000 
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ตารางที ่4.36 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรีด้านการจดัการ
ชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม กับรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ LSD เพื่อ
ทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
รายได้ (บาท) ต ่ากว่า 10,000 10,000-

20,000 
20,000-
30,000 

30,000-
40,000 

40,000 บาท
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่ 
10,000 

- 0.000* 0.002* 0.154 0.186 

10,000-
20,000 

 - 0.770 0.910 0.698 

20,000-
30,000 

  - 0.818 0.828 

30,000-
40,000 

   - 0.734 

40,000 บาท
ข้ึนไป 

    - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือ
ทางสังคม กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 2 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคาดหวงัดา้นการจดัการ
ชุมชน สถาบนัหรือทางสังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-20,000 บาท โดยมีค่า sig 
เท่ากบั 0.000 

คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ีย ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคาดหวงัด้านการจดัการ
ชุมชน สถาบนัหรือทางสังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,000-30,000 บาท โดยมีค่า sig 
เท่ากบั 0.002 
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4.4.7 สมมุติฐานที่ 7 ประชาชนต าบลสวนผึง้ที่มีระยะเวลาที่อาศัยในพืน้ที่ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว และความคาดหวังของชุมชน
ต่อการเปลีย่นแปลงทางสังคมทีเ่กดิจากการท่องเที่ยวในต าบลสวนผึง้ อ าเภอสวนผึง้ 
จังหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

จากสมมุติฐานขา้งตน้สามารถก าหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
H0: ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ

ผลกระ ทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั 

H1: ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระ ทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.37 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม และความ

คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบล
สวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี 

 

ผลกระทบทางสังคม    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1. ประชากร Between 
Groups 

2.882 6 0.480 1.906 0.079 

Within 
Groups 

95.279 378 0.252   

Total 98.161 384    
2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือ
ทางสังคม 

Between 
Groups 

2.882 6 0.480 0.653 0.688 

Within 
Groups 

277.990 378 0.735     

Total 280.872 384       
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ตารางที ่4.37 (ต่อ) 
 

ผลกระทบทางสังคม    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชน
ทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ 

Between 
Groups 

6.618 6 1.103 2.822 0.011* 

Within 
Groups 

147.761 378 0.391     

Total 154.379 384       
4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั 
บุคคล และครอบครัว 

Between 
Groups 

6.255 6 1.043 1.987 0.067 

 
Within 
Groups 

198.285 378 0.525     

 Total 204.540 384       
5. ความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชน 

Between 
Groups 

5.052 6 0.842 1.463 0.190 

 
Within 
Groups 

217.541 378 0.576     

 Total 222.593 384       

ความคาดหวงั 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

1. ประชากร Between 
Groups 

8.099 6 1.350 2.442 0.025* 

 
Within 
Groups 

208.903 378 0.553     

 Total 217.002 384       
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ตารางที ่4.37 (ต่อ) 
 

ความคาดหวงั 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

2. การจดัการชุมชน สถาบนัหรือ
ทางสังคม 
 

Between 
Groups 

9.021 6 1.503 5.019 0.000* 

Within 
Groups 

113.222 378 0.300     

Total 122.242 384       
3. ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชน
ทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ 

Between 
Groups 

7.015 6 1.169 1.827 0.093 

 
Within 
Groups 

241.939 378 0.640     

 Total 248.954 384       
4. ผลกระทบในระดบัส่วนตวั 
บุคคล และครอบครัว 

Between 
Groups 

2.481 6 0.413 1.538 0.165 

 
Within 
Groups 

101.631 378 0.269     

 Total 104.112 384       
5. ความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชน 

Between 
Groups 

7.683 6 1.281 3.162 0.005* 

 
Within 
Groups 

153.074 378 0.405     

 Total 160.757 384       
 

จากตารางท่ี 4.37 พบว่าประชาชนต าบลสวนผึ้ งท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ีต่างกัน มี
ระดบัความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมและความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1)  และ
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ีต่างกนั มีระดบั
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ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมต่างกนัในดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มา
ใหม่ มีระดบัความคาดหวงัแตกต่างกนัในด้านประชากร ด้านการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทาง
สังคม และดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน นัน่คือปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) 
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) 
 
ตารางที ่4.38 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ

ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีด้านความขดัแยง้เก่ียวกบั
ชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ กบัระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อ
ทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี 

 
 ต ่ากว่า 5 ปี 5-10 ปี 10-15 ปี 15-20 ปี 20-25 ปี 25-30 ปี มากกว่า 

30 ปีขึน้
ไป 

ต ่ากวา่ 5ปี - 0.502 0.681 0.957 0.729 0.196 0.321 
5-10 ปี  - 0.699 0.311 0.126 0.002* 0.008* 

10-15 ปี   - 0.548 0.247 0.006* 0.023* 
15-20 ปี    - 0.492 0.013* 0.049* 
20-25 ปี     - 0.119 0.286 
25-30 ปี      - 0.559 

มากกวา่ 30 
ปีข้ึนไป 

      - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.38 พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและ
ผูท่ี้มาใหม่ กบัระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ีมีความแตกต่างรายคู่อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 มี 6 คู่ 
ไดแ้ก่  
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คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 5-10 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม 
ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน และผูท่ี้มาใหม่มากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี 
โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.002 

คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 5-10 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ดา้น
ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน และผูท่ี้มาใหม่มากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกวา่ 30 ปี
ข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.008 

คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 10-15 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม 
ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน และผูท่ี้มาใหม่มากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี 
โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.006 

คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 10-15 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ดา้น
ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน และผูท่ี้มาใหม่มากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกวา่ 30 ปี
ข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.023 

คู่ท่ีหา้ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 15-20 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ดา้น
ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน และผูท่ี้มาใหม่มากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี โดย
มีค่า sig เท่ากบั 0.013 

คู่ท่ีหก ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 15-20 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ดา้น
ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน และผูท่ี้มาใหม่มากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกวา่ 30 ปี
ข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.049 
 
ตารางที ่4.39 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด

จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นประชากร กบั
ระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่ม
ระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี 

 
 ต ่ากว่า 5 ปี 5-10 ปี 10-15 ปี 15-20 ปี 20-25 ปี 25-30 ปี มากกว่า 

30 ปีขึน้
ไป 

ต ่ากวา่ 5ปี - 0.804 0.437 0.818 0.947 0.133 0.186 
5-10 ปี  - 0.138 0.448 0.635 0.007* 0.014* 

10-15 ปี   - 0.352 0.273 0.278 0.422 
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ตารางที ่4.39 (ต่อ) 
 

 ต ่ากว่า 5 ปี 5-10 ปี 10-15 ปี 15-20 ปี 20-25 ปี 25-30 ปี มากกว่า 
30 ปีขึน้
ไป 

15-20 ปี    - 0.788 0.019* 0.040* 
20-25 ปี     - 0.017* 0.034* 
25-30 ปี      - 0.722 

มากกวา่ 30 
ปีข้ึนไป 

      - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นประชากร กบัระยะเวลาท่ีอาศยั
ในพื้นท่ีมีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 6 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 5-10 ปี มีความคาดหวงัดา้นผลกระทบต่อประชากรของ
ประชาชนมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.007 

คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 5-10 ปี มีความคาดหวงัดา้นผลกระทบต่อประชากรของ
ประชาชนมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.014 

คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 15-20 ปี มีความคาดหวงัดา้นผลกระทบต่อประชากร
ของประชาชนมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.019 

คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 15-20 ปี มีความคาดหวงัดา้นผลกระทบต่อประชากรของ
ประชาชนมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.040 

คู่ท่ีหา้ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 20-25 ปี มีความคาดหวงัดา้นผลกระทบต่อประชากรของ
ประชาชนมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.017 

คู่ท่ีหก ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 20-25 ปี มีความคาดหวงัดา้นผลกระทบต่อประชากรของ
ประชาชนมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.034 
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ตารางที ่4.40 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรีด้านการจดัการ
ชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม กบัระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อ
ทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี 

 
 ต ่ากว่า 5 ปี 5-10 ปี 10-15 ปี 15-20 ปี 20-25 ปี 25-30 ปี มากกว่า 

30 ปีขึน้
ไป 

ต ่ากวา่ 5ปี - 0.213 0.700 0.578 0.692 0.141 0.373 
5-10 ปี  - 0.207 0.238 0.192 0.000* 0.001* 

10-15 ปี   - 0.811 0.995 0.003* 0.038* 
15-20 ปี    - 0.806 0.000* 0.007* 
20-25 ปี     - 0.002* 0.028* 
25-30 ปี      - 0.265 

มากกวา่ 30 
ปีข้ึนไป 

      - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.40 พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทาง
สังคม กบัระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ีมีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 8 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 5-10 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม 
ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือสังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี โดยมีค่า sig 
เท่ากบั 0.000 

คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 5-10 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ดา้น
การจดัการชุมชน สถาบนัหรือสังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป โดยมี
ค่า sig เท่ากบั 0.001 
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คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 10-15 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม 
ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือสังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี โดยมีค่า sig 
เท่ากบั 0.003 

คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 10-15 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ดา้น
การจดัการชุมชน สถาบนัหรือสังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป โดยมี
ค่า sig เท่ากบั 0.038 

คู่ท่ีหา้ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 15-20 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ดา้น
การจดัการชุมชน สถาบนัหรือสังคมมากกว่า ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี โดยมีค่า sig 
เท่ากบั 0.000 

คู่ท่ีหก ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 15-20 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม ดา้น
การจดัการชุมชน สถาบนัหรือสังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป โดยมี
ค่า sig เท่ากบั 0.007 

คู่ท่ีเจ็ด ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 20-25 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม 
ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือสังคมมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี โดยมีค่า sig 
เท่ากบั 0.002 

คู่ท่ีแปด ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 20-25 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคม 
ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือสังคมมากกว่า ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกว่า 30 ปีข้ึนไป 
โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.028 
 
ตารางที ่4.41 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด

จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีดา้นความตอ้งการใน
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน กบัระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี โดยใชค้่าสถิติ LSD เพื่อ
ทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี 

 
 ต ่ากว่า 5 ปี 5-10 ปี 10-15 ปี 15-20 ปี 20-25 ปี 25-30 ปี มากกว่า 

30 ปีขึน้
ไป 

ต ่ากวา่ 5ปี - 0.036* 0.068 0.107 0.105 0.707 0.663 
5-10 ปี  - 0.667 0.340 0.424 0.004* 0.005* 

10-15 ปี   - 0.625 0.717 0.015* 0.017* 
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ตารางที ่4.41 (ต่อ) 
 

 ต ่ากว่า 5 ปี 5-10 ปี 10-15 ปี 15-20 ปี 20-25 ปี 25-30 ปี มากกว่า 
30 ปีขึน้
ไป 

15-20 ปี    - 0.918 0.022* 0.025* 
20-25 ปี     - 0.031* 0.035* 
25-30 ปี      - 0.914 

มากกวา่ 30 
ปีข้ึนไป 

      - 

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
 

จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ระดบัความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ดา้นความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชน กบัระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ีมีความแตกต่างรายคู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 มี 
9 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ท่ีหน่ึง ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี ต ่ากว่า 5ปี มีความคาดหวงัด้านความต้องการใน
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 5-10 ปี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.036 

คู่ท่ีสอง ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 5-10 ปี มีความคาดหวงัดา้นความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชนมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.004 

คู่ท่ีสาม ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 5-10 ปี มีความคาดหวงัดา้นความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกว่า 30 ปีข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 
0.005 

คู่ท่ีส่ี ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 10-15 ปี มีความคาดหวงัดา้นความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชนมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.015 

คู่ท่ีห้า ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 10-15 ปี มีความคาดหวงัดา้นความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกว่า 30 ปีข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 
0.005 
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คู่ท่ีหก ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 15-20 ปี มีความคาดหวงัดา้นความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชนมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.022 

คู่ท่ีเจด็ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 15-20 ปี มีความคาดหวงัดา้นความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกว่า 30 ปีข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 
0.025 

คู่ท่ีแปด ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 20-25 ปี มีความคาดหวงัด้านความต้องการใน
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกวา่ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 25-30 ปี โดยมีค่า sig เท่ากบั 0.031 

คู่ท่ีเกา้ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 20-25 ปี มีความคาดหวงัดา้นความตอ้งการในโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชนมากกว่า ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี มากกว่า 30 ปีข้ึนไป โดยมีค่า sig เท่ากบั 
0.035 

จากการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 7 ขอ้ สามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 4.42 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.42 ผลการทดสอบสมมุติฐาน และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ 
 

สมมุตฐิาน ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 
สถิตทิีใ่ช้ในการ

ทดสอบ 
1. ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความ
คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมุติฐานรอง  
ผลกระทบ ขอ้ท่ี 3  
ความคาดหวงั ขอ้ท่ี 1,2 และ 
4 

t-test 

2. ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความ
คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมุติฐานรอง 
ความคาดหวงั ขอ้ท่ี 4 

F-test  
One way 
ANOVA 

3. ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีศาสนาต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความ
คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมุติฐานรอง  
ผลกระทบ ขอ้ท่ี 1 3 4 และ 5 
ความคาดหวงั ขอ้ท่ี 1 2 และ 
5 

t-test 
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ตารางที ่4.42  (ต่อ) 
 

สมมุตฐิาน ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 
สถิตทิีใ่ช้ในการ

ทดสอบ 
4. ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมุติฐานรอง 
ผลกระทบ ขอ้ท่ี 1-5 
ความคาดหวงั ขอ้ท่ี 1-4 

F-test  
One way 
ANOVA 

5.  ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความ
คาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมุติฐานรอง 
ผลกระทบ ขอ้ท่ี 1 3 4 และ 5 
ความคาดหวงั ขอ้ท่ี 1 2 และ 
4 

F-test  
One way 
ANOVA 

6. ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมุติฐานรอง 
ผลกระทบ ขอ้ท่ี 1 3 4 และ 5 
ความคาดหวงั ขอ้ท่ี 1 และ 2 

F-test  
One way 
ANOVA 

7. ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในพ้ืนท่ี
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระ ทบทางสงัคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบล
สวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมุติฐานรอง 
ผลกระทบ ขอ้ท่ี 3 
ความคาดหวงั ขอ้ท่ี 1, 2 และ 
5 

F-test  
One way 
ANOVA 

 
 



 

บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจยัเร่ือง แนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบล  
สวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความแตกต่างของตัวแปรด้าน
ประชากร ต่อผลกระทบทางสังคมและความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว ความคาดหวงัของ
ชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และการเสนอแนวทางการจดัการ
ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในดา้น
ต่างๆ ประกอบดว้ย 1) ดา้นประชากร 2) การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม 3) ความขดัแยง้
เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ 4) ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคลและครอบครัว 5) ความ
ตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนโดยการเก็บขอ้มูลจากประชาชนในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอ
สวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรี จ  านวน 385 คน จากนั้นน าผลการศึกษาท่ีได้จากการวิจยัเสนอเป็นแนว
ทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ข ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชน 
ท าใหชุ้มชนไดรั้บผลกระทบทางสังคมดา้นลบนอ้ยท่ีสุด ส าหรับผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 สรุปการทดสอบสมมุติฐาน 
1) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ี

เกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ใน
ประเด็นผลกระทบทางสังคม ด้านความขัดแยง้เก่ียวกับชุมชนท้องถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ และใน
ประเด็นความคาดหวงั ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม และดา้นผลกระทบในระดบั
ส่วนตวั บุคคล และครอบครัว 
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2) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ใน
ประเด็นความคาดหวงั ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว 

3) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีศาสนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคม
ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ใน
ประเด็นผลกระทบทางสังคม ดา้นประชากร ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ 
ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชน และประเด็นความคาดหวงัทางสังคม ดา้นประชากร ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทาง
สังคม และดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 

4) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบ
ทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานรอง 
(H1) ทุกดา้น ยกเวน้ในประเด็นความคาดหวงั ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน  

5) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ใน
ประเด็นผลกระทบทางสังคม ดา้นประชากร ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ 
ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชน และในประเด็นความคาดหวงั ดา้นประชากร ด้านการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม 
และดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว 

6) ประชาชนต าบลสวนผึ้ งท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับ
สมมุติฐานรอง (H1) ในประเด็นผลกระทบ ดา้นประชากร ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน
และผูท่ี้มาใหม่ ด้านผลกระทบในระดับส่วนตัว บุคคล และครอบครัว ด้านความต้องการใน
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน และในประเด็นความคาดหวงั ด้านประชากร ด้านการจดัการชุมชน 
สถาบนัหรือทางสังคม 
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7) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับ
สมมุติฐานรอง (H1) ในประเด็นผลกระทบทางสังคม ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผู ้
ท่ีมาใหม่ และในประเด็นความคาดหวงั ด้านประชากร ด้านการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทาง
สังคม และดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
 

5.1.2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 59 มีอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 30.4 นบัถือศาสนาพุทธ 

ร้อยละ 83.1 ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาร้อยละ 49.4 ประชาชนร้อยละ 54.8 มีอาชีพ
รับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง ประชาชนร้อยละ 72.2  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท 
และประชาชนร้อยละ 21.8 มีระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนมากกวา่ 30 ปีข้ึนไป 
 

5.1.3 ผลกระทบทางสังคมที่เกดิจากการท่องเที่ยวในต าบลสวนผึง้ อ าเภอสวนผึง้ จังหวดั
ราชบุรี 
1) ด้านประชากร โดยรวมระดับผลกระทบปานกลาง x̄ 2.96 ประเด็นท่ีมีระดับ

ผลกระทบมาก และเป็นผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ การท่องเท่ียวท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของจ านวน
ประชากรในสังคมของชุมชน x̄ 2.54 และการท่องเท่ียวท าให้ประชากรจากชุมชนอ่ืน เขา้มาหางาน
ในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน x̄ 2.59 ส่วนในประเด็นการท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดกลุ่ม ชมรม เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียว x̄ 3.24 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกนัการอพยพ ยา้ยถ่ินของชุมชน x̄ 

3.27 และการท่องเท่ียวก่อให้เกิดความแตกต่างดา้นอายุ เพศ เช้ือชาติของชุมชน x̄ 3.17 ระดบั
ผลกระทบปานกลาง  

2) ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม โดยรวมระดบัผลกระทบปานกลาง 
x̄ 2.94 ประเด็นท่ีมีระดบัผลกระทบมาก และเป็นผลกระทบเชิงบวก  ไดแ้ก่ ชุมชนเห็นดว้ยท่ีต าบล
สวนผึ้งมีการท่องเท่ียว x̄ 3.57 การท่องเท่ียวก่อให้ชุมชนมีการวางแผน และการก าหนดพื้นท่ีอยา่ง
เป็นสัดส่วน x̄ 3.26 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน x̄ 3.69 และประเด็นท่ีมีระดบั
ผลกระทบมาก และเป็นผลกระทบเชิงลบ คือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของ
ชุมชน x̄ 2.47  

3) ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ โดยรวมระดบัผลกระทบ
ปานกลาง x̄ 3.06 และเม่ือแบ่งเป็นประเด็นระดบัผลกระทบปานกลางเช่นกนั ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวท า
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ให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างนกัท่องเท่ียวกบัชุมชน x̄ 3.21 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความผกูพนั
ภายในชุมชน x̄ 3.16 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการคา้ และอุตสาหกรรมของชุมชน 
x̄ 2.77 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน x̄ 3.11 

4) ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล โดยรวมระดบัผลกระทบปานกลาง x̄ 2.90 
และเม่ือแบ่งเป็นประเด็นผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และค่านิยมของสังคมชุมชน x̄ 2.66 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความแตกต่างทาง
ศาสนาและความเช่ือ x̄ 2.69 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัวของชุมชน 
x̄ 2.97 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความสามคัคีแก่ชุมชน x̄ 3.21 การท่องเท่ียว
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความปลอดภยั x̄ 3.12 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดเวลาวา่ง และ
โอกาสในการพกัผอ่นของชุมชน x̄ 2.79 

5) ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน โดยรวมระดบัผลกระทบปาน
กลาง x̄ 2.97 ประเด็นท่ีมีระดบัผลกระทบมาก คือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน 
การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 2.38 ส่วนในประเด็นการ
ท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคม x̄ 3.39 และการท่องเท่ียว
ก่อให้เกิดปัญหาการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างานศิลปหตัถกรรม x̄ 3.14ระดบัผลกระทบ
ปานกลาง  
 

5.1.4 ความคาดหวังของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยวใน
ต าบลสวนผึง้ อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 
1) ด้านประชากร โดยรวมระดบัความคาดหวงัปานกลาง       x̄ 3.08 ประเด็นท่ีมี

ระดบัความคาดหวงัมาก คือ ท่านคาดหวงัให้เกิดการป้องกนัการอพยพ ยา้ยถ่ินของชุมชน x̄ 3.65 
และประเด็นท่ีมีระดบัความคาดหวงัน้อย คือ ท่านคาดหวงัให้เกิดความแตกต่างดา้นอายุ เพศ เช้ือ
ชาติของชุมชน x̄ 2.34 ส่วนประเด็นอ่ืนๆ มีระดบัความคาดหวงัปานกลาง  

2) ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม โดยรวมระดบัความคาดหวงัปาน
กลาง  x̄ 3.14 ประเด็นท่ีมีระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านคาดหวงัให้เกิดอาชีพและรายได้
แก่ชุมชน x̄  4.24 และท่านคาดหวงัใหค้่าครองชีพมีความเหมาะสมแก่ชุมชน x̄ 4.26 และประเด็นท่ีมี
ระดบัความคาดหวงันอ้ย ไดแ้ก่ ท่านคาดหวงัให้เกิดการเอาเปรียบกนัในชุมชน x̄ 1.91 ท่านคาดหวงั
ให้เกิดการขายบริการทางเพศ x̄ 1.93 และท่านคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน  x̄ 
2.23 
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3) ด้านความขัดแยง้เก่ียวกับชุมชนท้องถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ โดยรวมระดับความ
คาดหวงัมากx̄ 3.96 ประเด็นท่ีมีระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุด คือ ท่านคาดหวงัให้ชุมชนมีความสงบ
เรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาอาชญากรรม x̄ 4.27 และในประเด็นอ่ืนๆ มีระดบัความคาดหวงัมาก  

4) ด้านผลกระทบในระดับส่วนตัว บุคคล และครอบครัว โดยรวมระดับความ
คาดหวงัมาก x̄ 3.47 ประเด็นท่ีมีระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุด คือ ท่านคาดหวงัให้เกิดการเสริมสร้าง
ความปลอดภยัในชุมชน x̄ 4.23 ส่วนประเด็นท่ีมีระดบัความคาดหวงันอ้ย คือ ท่านคาดหวงัให้เกิด
การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ และค่านิยมของสังคมชุมชน x̄ 2.10  

5) ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน โดยรวมระดบัความคาดหวงั
ปานกลาง x̄ 2.87 ประเด็นท่ีมีระดบัความคาดหวงัมาก คือ ท่านคาดหวงัให้เกิดการสร้างสรรคค์วาม
เจริญดา้นโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน x̄ 3.96 ส่วนประเด็นท่ีมีระดบัความคาดหวงันอ้ย ไดแ้ก่ ท่าน
คาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน x̄ 2.13 และ
ท่านคาดหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างานศิลปหตัถกรรม x̄ 2.26 
 

5.2 อภิปรายผล 
 

จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
 
5.2.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของตัวแปรด้านประชากรต่อผลกระทบ

ทางสังคมและความคาดหวังของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการ
ท่องเทีย่วในต าบลสวนผึง้ อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 
1) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ี

เกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ใน
ประเด็นผลกระทบทางสังคม ด้านความขัดแยง้เก่ียวกับชุมชนท้องถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ และใน
ประเด็นความคาดหวงั ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม และดา้นผลกระทบในระดบั
ส่วนตวั บุคคล และครอบครัว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรินทร์ บรรดาศกัด์ิ (2548) ศึกษาเร่ือง
ความคาดหวงัของประชาชนต่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบุรี พบว่าประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานแตกต่าง
กนั 
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และประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจยั 
ในประเด็นผลกระทบทางสังคม ดา้นประชากร ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม ดา้น
ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว ด้านความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชน และในประเด็นความคาดหวงั ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ และ
ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนิษฐา สุทธิ
เจริญ (2555) ศึกษาเร่ืองความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันาทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลวงัสรรพรส อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ประชาชนทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
มีความคาดหวงัต่อการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสรรพรส อ าเภอขลุง จงัหวดั
จนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั 

2) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ใน
ประเด็นความคาดหวงั ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว มีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ดาราธร รักความชอบ (2552) ศึกษาเร่ืองความคาดหวงัของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานพฒันาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอโป่งน ้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 
พบวา่ประชาชนท่ีมีอายุต่างกนั มีระดบัความคาดหวงัต่อการด าเนินงานพฒันาตามยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน แตกต่างกนั 

และประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจยั 
ในประเด็นผลกระทบทางสังคมและความคาดหวงั ดา้นประชากร ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนั
หรือทางสังคม ด้านความขัดแยง้เก่ียวกับชุมชนท้องถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ ด้านความต้องการใน
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน และในประเด็นผลกระทบ ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล 
และครอบครัว สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนิษฐา สุทธิเจริญ (2555) พบวา่ประชาชนท่ีมีอายุต่างกนั 
มีความคาดหวงัต่อการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสรรพรส อ าเภอขลุง จงัหวดั
จนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั   

3) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีศาสนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคม
ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
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ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจยั 
ในประเด็นผลกระทบทางสังคม ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม และประเด็นความ
คาดหวงัทางสังคม ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ และดา้นผลกระทบใน
ระดบัส่วนตวั บุคคล  

และประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีศาสนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั 
ในประเด็นผลกระทบทางสังคม ดา้นประชากร ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มา
ใหม่ ดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว ดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐาน 
และในประเด็นความคาดหวงัทางสังคม ด้านประชากร ด้านการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทาง
สังคม และด้านความต้องการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ครอบครัว พบว่าไม่มีงานวิจยัท่ี
สอดคลอ้ง เน่ืองจากไม่มีผูท้ดสอบสมมุติฐานดา้นศาสนา แต่ในงานวิจยัน้ีตอ้งการทราบว่าศาสนา
นั้นท าให้ความคิดเห็นและความคาดหวงัของชุมชนมีความแตกต่างกนัหรือไม่ เน่ืองจากในแหล่ง
ท่องเท่ียวของชุมชนมีจ านวนนกัท่องเท่ียวและบุคคลภายนอกเดินทางเขา้มาในชุมชนมากข้ึน  จึง
อาจมีผลต่อตวัแปรดา้นศาสนาได ้

4) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบ
ทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานการ
วิจยัในประเด็นผลกระทบทางสังคมและความคาดหวงั ด้านประชากร ด้านการจัดการชุมชน 
สถาบนัหรือทางสังคม ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ ดา้นผลกระทบใน
ระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว และในประเด็นผลกระทบทางสังคม ด้านความตอ้งการใน
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน สอดคล้องกับงานวิจยัของ วชัรินทร์ บรรดาศักด์ิ (2548) พบว่า
ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกนั 

และประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบ
ทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั ปฏิเสธสมมุติฐาน
การวิจยั ในประเด็นความคาดหวงั ด้านความต้องการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน มีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนิษฐา สุทธิเจริญ (2555) พบวา่ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความคาดหวงัต่อการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสรรพรส อ าเภอขลุง จงัหวดั
จนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั 
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5) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคมท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจยั 
ในประเด็นผลกระทบทางสังคม ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม และในประเด็นความ
คาดหวงั ด้านความขัดแย้งเก่ียวกับชุมชนท้องถ่ินและผู ้ท่ีมาใหม่ และด้านความต้องการใน
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษดา ยะการ (2543) พบวา่ประชาชนท่ีมี
อาชีพแตกต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่แตกต่างกนั 

และประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคม
ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ใน
ประเด็นผลกระทบ ด้านประชากร ด้านความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ ด้าน
ผลกระทบในระดบัส่วนตวับุคคล และครอบครัว ด้านความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชน และในประเด็นความคาดหวงั ดา้นประชากร ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม 
และด้านผลกระทบในระดับส่วนตวับุคคล และครอบครัว มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วชัรินทร์ บรรดาศกัด์ิ (2548) พบวา่ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนัต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกนั  

6) ประชาชนต าบลสวนผึ้ งท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับ
สมมุติฐานการวิจยั ในประเด็นผลกระทบ ดา้นประชากร ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน
และผูท่ี้มาใหม่ ด้านผลกระทบในระดับส่วนตัว บุคคล และครอบครัว ด้านความต้องการใน
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน และในประเด็นความคาดหวงั ด้านประชากร ด้านการจดัการชุมชน 
สถาบนัหรือทางสังคม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คมพชัญ ์ทกัษิณ (2550) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวงั
ของประชาชนต่อการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนนทรี อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด 
พบว่า ประชาชนท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความคาดหวงัต่อการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนนทรี แตกต่างกนั 

และประชาชนต าบลสวนผึ้ งท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั ปฏิเสธ
สมมุติฐานการวิจยั ในประเด็นผลกระทบทางสังคม ดา้นการจดัการชุมชน สถาบันหรือทางสังคม 
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และในประเด็นความคาดหวงั ด้านความขัดแย้งเก่ียวกับชุมชนท้องถ่ินและผู ้ท่ีมาใหม่ ด้าน
ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว และดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนิษฐา สุทธิเจริญ (2555) พบว่าประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต่างกัน มีความคาดหวงัต่อการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัสรรพรส 
อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั 

7) ประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั ยอมรับ
สมมุติฐานการวิจยั ในประเด็นผลกระทบทางสังคม ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผู ้
ท่ีมาใหม่ และในประเด็นความคาดหวงั ด้านประชากร ด้านการจดัการชุมชน สถาบนัหรือทาง
สังคม และดา้นความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดาราธร 
รักความชอบ (2552) พบว่าประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนแตกต่างกนั มีระดบัความ
คาดหวงัต่อการด าเนินงานพฒันาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโป่งน ้ าร้อนแตกต่างกนั ในดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการบริหารจดัการ ด้านความเขม้แข็งชุมชน ด้านการศึกษา ดา้นกีฬาและ
นนัทนาการ และดา้นสุขภาพพลานามยั 

และประชาชนต าบลสวนผึ้งท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั ปฏิเสธ
สมมุติฐานการวิจยั ในประเด็นผลกระทบทางสังคม ดา้นประชากร ดา้นการจดัการชุมชน สถาบนั
หรือทางสังคม ด้านผลกระทบในระดับส่วนตัว บุคคล และครอบครัว ด้านความต้องการใน
โครงสร้างพื้นฐาน และในประเด็นความคาดหวงั ดา้นความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มา
ใหม่  และดา้นผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนิษฐา 
สุทธิเจริญ (2555) พบวา่ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในพื้นท่ีท่ีต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสรรพรส อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั 
 

5.2.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบทางสังคมที่เกิด
จากการท่องเทีย่วในต าบลสวนผึง้ อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี  
1) ดา้นท่ี 1 ดา้นประชากร ประกอบดว้ย  

(1) การท่องเท่ียวท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรในสังคมของชุมชน 
เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 2.54 ระดบัผลกระทบมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกรียงไกร หน่อแกว้ 
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(2553) และศรัญยา วรากุลวิทย ์(2546) พบว่ามีการขยายตวัของชุมชนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการอพยพ
ของประชากรจากชุมชนอ่ืน เพื่อมาประกอบอาชีพในชุมชนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว 

(2) การท่องเท่ียวท าให้ประชากรจากชุมชนอ่ืน เขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียว
ของชุมชน เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 2.59 ระดบัผลกระทบมาก ชาวบา้นต าบลสวนผึ้งมีความคิดเห็น
วา่ คนต่างดา้วอพยพเขา้มาท างานจ านวนมาก ท าให้คนในชุมชนตกงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของเกรียงไกร หน่อแก้ว (2553) และศรัญยา วรากุลวิทย์ (2546) พบว่าการท่องเท่ียวท าให้มี
นกัท่องเท่ียวหรือคนแปลกหนา้เขา้มาในหมู่บา้นเพิ่มข้ึน ซ่ึงคนแปลกหนา้อพยพเขา้มาเพื่อประกอบ
อาชีพในแหล่งท่องเท่ียว 

(3) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดกลุ่ม ชมรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เป็นผลกระทบเชิง
บวก x̄ 3.24 ระดบัผลกระทบปานกลาง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เปล่งศรี ตองอ่อน (2551) พบวา่
การท่องเท่ียวท าให้เกิดการรวมกลุ่มกนัรักษาสภาพแวดลอ้ม เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายในหมู่บา้น
และก่อให้เกิดการเฝ้าระวงัของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีแหล่งท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่
และวิถีชีวิตของชุมชน ควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มหตัถกรรมพื้นบา้น กลุ่มทอผา้ กลุ่ม
จกัสาน รวมทั้งวถีิความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีน่าสนใจของชุมชน เพราะเป็นมรดกท่ีมี
ค่ายิง่ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มชมได ้(บุญเลิศ จิตตั้ง วฒันา, 2548) 

(4) การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการป้องกนัการอพยพ ยา้ยถ่ินของชุมชน 
เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.27 ระดบัผลกระทบปานกลาง กล่าวคือ เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนใน
ชุมชนทอ้งถ่ิน ยอ่มก่อใหเ้กิดการสร้างอาชีพ จึงท าใหค้นในชุมชนไม่อยากยา้ยถ่ินไปท างานในเมือง
ใหญ่ๆ (ฉนัทชั วรรณถนอม, 2552) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เปล่งศรี ตองอ่อน (2551) พบวา่การ
ท่องเท่ียวท าใหค้นหนุ่มสาวมีโอกาสกลบัมาท างานใกลบ้า้น และเกรียงไกร หน่อแกว้ (2553) พบวา่
การท่ีหมู่บา้นมีงานมากข้ึนท าใหเ้ยาวชนท่ีออกไปท างานนอกหมู่บา้นกลบัมาท างานในหมู่บา้นมาก
ข้ึน 

(5) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความแตกต่างดา้นอายุ เพศ เช้ือชาติของชุมชน เป็น
ผลกระทบเชิงลบ x̄ 3.17 ระดบัผลกระทบปานกลาง การเดินทางเขา้มาของนักท่องเท่ียว หรือคน
แปลกหนา้ท่ีเขา้มาหางานมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเดช วฒันชยัยิ่งเจริญ (2553) ไดอ้ธิบายไว้
วา่การเปล่ียนแปลงดา้นประชากรน้ีจะเป็นตวับอกวา่เกิดผลกระทบอะไรข้ึนกบัชุมชน ซ่ึงจะน าไปสู่
ผลกระทบดา้นอ่ืน เช่น การคา้ประเวณี การลกัขโมย ปัญหาน ้าเสีย เป็นตน้ 

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมของด้านท่ี 1 ผลกระทบต่อประชากรของประชาชน x̄ 2.96 
ระดบัผลกระทบอยู่ในระดบัปานกลาง การท่องเท่ียวท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของประชากร ซ่ึงสาเหตุ
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มาจากการอพยพเพื่อเขา้มาท างานในชุมชนท่ีมีการท่องเท่ียว ท าให้เกิดความแตกต่างดา้นอายุ เพศ 
เช้ือชาติ แต่อยา่งไรก็ตามก็ส่งผลดีในเร่ืองการป้องกนัการอพยพ เพราะการท่องเท่ียวท าให้เกิดอาชีพ
ใหม่ ท าให้คนวยัท างานไม่ตอ้งออกไปหางานท านอกชุมชน นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งกลุ่ม ชมรม
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวท าใหค้นในชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

2) ดา้นท่ี 2 การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม ประกอบดว้ย 
(1) ชุมชนเห็นดว้ยท่ีต าบลสวนผึ้งมีการท่องเท่ียว เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.57 

ระดบัผลกระทบมาก เน่ืองจากการท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจจ านวนมหาศาล ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมส่งให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิตของชุมชน การสร้างงานใหม่ๆ สร้างรายไดใ้ห้แก่
ชุมชน ท าใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน หากมีการวางแผนการจดัการท่ีดีก็จะช่วยท าให้ประชาชนมีความ
ซาบซ้ึง และหวงแหนวฒันธรรมประเพณีและโบราณสถานมากข้ึน (นิคม จารุมณี, 2544) 

(2) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเอาเปรียบกนัในชุมชน เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 
2.76 ระดบัผลกระทบปานกลาง บุษบา สิทธิการ (2549) และฉนัทชั วรรณถนอม (2552) พบวา่การ
ท่องเท่ียวท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านวฒันธรรมซ่ึงเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของชาวบา้นใน
ชุมชน การด ารงชีวิตร่วมกนัของชาวบา้นเปล่ียนไปจากการพึ่งพาอาศยักนักลายเป็นการจา้งงาน 
และตอบแทนกนัดว้ยเงิน หรือวตัถุ กลายเป็นชุมชนทุนนิยม ท าให้บรรทดัฐานการอยู่ร่วมกนัและ
กฎระเบียบดั้งเดิมของชุมชนเปล่ียนไป ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเอารัดเอาเปรียบกนัในสังคมชุมชน 

(3) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนาดและโครงสร้างขององค์กร
รัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.24 ระดบัผลกระทบปานกลาง ชาวบา้นต าบลสวน
ผึ้งเสนอแนะวา่ภาครัฐหรือองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรให้ความเสมอภาคกบัชาวบา้นท่ีมีโอกาส
น้อย เดช วฒันชยัยิ่งเจริญ (2553) กล่าวว่ารัฐบาลส่วนทอ้งถ่ินเป็นส่วนส าคญัในการควบคุมและ
ก ากบัทางสังคมจึงควรมีบทบาทหนา้ท่ีในการบรรเทาผลกระทบ ซ่ึงควรมีการเพิ่มขีดความสามารถ
ของรัฐบาลส่วนทอ้งถ่ินเพื่อสามารถรองรับกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนได ้และการท่องเท่ียวท าให้
หน่วยงานรัฐเขา้มามีบทบาทกระตุน้ให้ชาวบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ  
(ธวชัชยั มานิตย,์ 2550) 

(4) การท่องเท่ียวก่อให้ชุมชนมีการวางแผน และการก าหนดพื้นท่ีอย่างเป็น
สัดส่วน เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.26 ระดับผลกระทบปานกลาง เดช วฒันชัยยิ่งเจริญ (2553) 
กล่าววา่การก าหนดพื้นท่ีมีความส าคญัในการควบคุมการเกิดผลกระทบให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวและการใชป้ระโยชน์ นอกจากน้ียงัเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายใน
การจดัการและสร้างความสะดวกแก่เจา้หนา้ท่ีในการเขา้ไปปฏิบติังาน สามารถแบ่งเป็น 8 เขตพื้นท่ี 
ดงัน้ี 1) เขตพื้นท่ีบริการขอ้มูลทางการท่องเท่ียว 2) เขตพื้นท่ีบริการธุรกิจท่องเท่ียว 3) เขตพื้นท่ี
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นนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว 4) เขตพื้นท่ีส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ 5) เขตพื้นท่ีประวติัศาสตร์ 6) เขต
พื้นท่ีหวงหา้ม 7) เขตพื้นท่ีกิจกรรมพิเศษ และ 8) เขตพื้นท่ีกนัชนหรือป้องกนั (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 
2549) 

(5) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 
3.69 ระดบัผลกระทบมาก นิคม จารุมณี (2544), ศุภวรรณ โพธ์ินาค (2545), กุลวรา สุวรรณพิมล 
(2548) และสไบทอง กันนะ (2556) พบว่าการท่องเท่ียวท าให้ประชาชนมีอาชีพท่ีมัน่คง และมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน เกิดการพฒันาเพิ่มข้ึน มี
การสร้างส่ิงใหม่ เกิดอาชีพใหม่ และมีความตอ้งการแรงงานจ านวนมาก เปล่งศรี ตองอ่อน (2551) 
พบวา่การท่องเท่ียวท าให้เกิดการจา้งงานในหมู่บา้น มีอาชีพเสริม มีรายไดเ้พิ่มข้ึน เกรียงไกร หน่อ
แกว้ (2553) พบวา่ชาวบา้นมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร โดยไม่ตอ้งรอ
เฉพาะช่วงเทศกาลท่ีส าคญัหรือฤดูการท่องเท่ียวเท่านั้น ท าให้ชาวบา้นมีอาชีพท่ีมัน่คงและรายได้
เพิ่มข้ึน สามารถช าระหน้ีสินหรือภาระต่างๆ ไดค้ล่องตวัโดยท่ีไม่ตอ้งไปท างานท่ีอ่ืน สินคา้ของฝาก
ท่ีสามารถน าเงินจากการจ าหน่ายเขา้กลุ่มและปันส่วนกนัระหวา่งสมาชิกไดเ้ร็วข้ึนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
ผูสู้งอายกุ็มีงานท าไม่ตอ้งอยูบ่า้นเฉยๆ ท าใหร้ายไดเ้พิ่มข้ึนจากการมาของนกัท่องเท่ียว 

(6) การท่องเท่ียวท าใหค้่าครองชีพมีความเหมาะสมแก่ชุมชน เป็นผลกระทบเชิง
บวก x̄ 3.49 ระดบัผลกระทบมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) และอรรถ
พล จนัทร์เพญ็ (2554) พบวา่การท่องเท่ียวท าใหค้่าครองชีพสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามการท่องเท่ียวท าให้
ประชาชนมีรายไดป้ระจ าทุกวนัจากการน าผลผลิตทางการเกษตรออกมาขายแก่นกัท่องเท่ียว เกิด
การจา้งงานในชุมชนมากข้ึน ท าให้ประชาชนมีอาชีพท่ีมัน่คง มีรายไดเ้พิ่มข้ึน (สไบทอง กนันะ, 
2556) มีอ านาจซ้ือมากข้ึน อนัเป็นการยกมาตรฐานการครองชีพของชุมชนให้ดีข้ึน (ฉันทชั วรรณ
ถนอม, 2552) จึงท าใหมี้ค่าครองชีพท่ีเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม รพีพรรณ ทองห่อ (2545) และบุษบา 
สิทธิการ (2549) พบว่าประชาชนในทอ้งถ่ินมกัไม่มีส่วนร่วมในการจดัการและได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน การกระจายรายไดท่ี้กระจุกอยู่เฉพาะในกลุ่มผูมี้อ  านาจทางการเงินและมี
อิทธิพล ท าใหป้ระชาชนทัว่ไปไดรั้บส่วนแบ่งท่ีไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวติ 

(7) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการขายบริการทางเพศ เป็นผลกระทบเชิงลบ 
x̄ 3.12 ระดบัผลกระทบปานกลาง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวบางกลุ่ม ซ่ึงท าให้
เกิดปัญหาตามมาเช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การล่อลวงเด็กและผูห้ญิงเพื่อคา้ประเวณี ยาเสพ
ติด เป็นตน้  (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรัญยา วรากุลวิทย ์(2546), เปล่ง
ศรี ตองอ่อน (2551) และฉนัทชั วรรณถนอม (2552) พบวา่การท่องเท่ียวท าให้มีการขายบริการทาง
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เพศเกิดข้ึน มีปริมาณของหญิงขายบริการจ านวนสูงข้ึนเร่ือยๆ เพราะมีคนแปลกหน้าเข้ามาใน
หมู่บา้นมากข้ึน ท าใหภ้าพพจน์ของแหล่งท่องเท่ียวเปล่ียนไป 

(8) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน เป็นผลกระทบเชิง
ลบ x̄ 2.47 ระดบัผลกระทบมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เปล่งศรี ตองอ่อน (2551), เกรียงไกร 
หน่อแกว้ (2553) และสไบทอง กนันะ (2556) พบว่า อาชีพหลกัของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอสวน
ผึ้งมาจากภาคเกษตรกรรม แต่ปัจจุบนัเปล่ียนไปเป็นการรับจา้งในสถานประกอบการท่ีพกัตาก
อากาศ การมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศถือเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ก่อให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม (นิคม จารุมณี, 2544) 

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมของด้านท่ี 2 การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม x̄ 2.94 ระดบั
ผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนท าให้ทราบ
วา่ชุมชนตอ้งการให้ต าบลสวนผึ้งมีการท่องเท่ียว เน่ืองจากการท่องเท่ียวท าให้เกิดงานใหม่ๆ สร้าง
รายไดแ้ก่ชุมชน ท าให้ชุมชนมีค่าครองชีพท่ีเหมาะสม อยา่งไรก็ตามการท่องเท่ียวท าให้เกิดการเอา
เปรียบกนัในชุมชน ซ่ึงมีเร่ืองของผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันั้นองคก์รรัฐบาลส่วนทอ้งถ่ินจึง
ควรมีบทบาทในการจดัการการท่องเท่ียว รวมทั้งก าหนดแผนและก าหนดพื้นท่ีอย่างเป็นสัดส่วน 
เพื่อท่ีประชาชนจะไดรั้บประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

3) ดา้นท่ี 3 ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ ประกอบดว้ย  
(1) การท่องเท่ียวท าให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างนกัท่องเท่ียวกบัชุมชน เป็น

ผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.21 ระดับผลกระทบปานกลาง การให้การตอ้นรับตามประเพณีไทย การ
ช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว การจดัเทศกาลประเพณีต่างๆ ช่วยในการเสริมสร้างสัมพนัธไมตรีความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งเจา้บา้นและผูม้าเยือน กุลวรา สุวรรณพิมล (2548), ศรัญยา วรากุลวิทย ์(2546) 
และฉนัทชั วรรณถนอม (2552) พบวา่การท่องเท่ียวท าให้มีโอกาสเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างนกัท่องเท่ียวและประชาชนในทอ้งถ่ิน อย่างไรก็
ตาม เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) พบว่าการท่องเท่ียวท าให้เกิดความขัดแยง้ระหว่างชุมชนและ
นกัท่องเท่ียว จากความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณีซ่ึงอาจแสดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสมใน
แหล่งท่องเท่ียว จนท าใหชุ้มชนไม่พอใจ ต่อตา้นและไม่ยอมรับนกัท่องเท่ียว 

(2) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความผูกพนัภายในชุมชน เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 
3.16 ระดบัผลกระทบปานกลาง สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สไบทอง กนันะ (2556) พบว่าการ
ท่องเท่ียวส่งผลถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว เน่ืองจากไม่ตอ้งออกไปท างานนอกพื้นท่ี ซ่ึง
แตกต่างจากงานวิจัยของ เปล่งศรี ตองอ่อน (2551) พบว่าความสัมพนัธ์ของชุมชนลดน้อยลง 
เน่ืองจากชาวบา้นเขา้สู่การท างานภาคบริการ ท าให้ไม่มีเวลาพูดคุยช่วยเหลือกนั ต่างคนต่างอยู่ทั้ง



163 

ในครอบครัวและเครือญาติ เกิดการห่างเหินจากครอบครัว เน่ืองจากมีวนัหยุดไม่แน่นอน (ฉันทชั 
วรรณถนอม, 2552) เกิดความแตกต่างกนั อาจท าให้เกิดความขดัแยง้ในหมู่เครือญาติ การช่วยเหลือ
กนัในการท าเกษตรลดลง การรวมกลุ่มท ากิจกรรมอาจไม่ไดรั้บความร่วมมือ เช่นเดียวกบับุษบา 
สิทธิการ (2549) พบวา่ความสัมพนัธ์ทางสังคมมกัเปล่ียนแปลงไป จากการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั
ของชุมชน เป็นการเอาตวัรอดและเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั เพื่อไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตวั 

(3) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการคา้ และอุตสาหกรรมของ
ชุมชน เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 2.77 ระดับผลกระทบปานกลาง เปล่งศรี ตองอ่อน (2551) และ
ฉนัทชั วรรณถนอม (2552) พบวา่การท่องเท่ียวท าให้ประชาชนคนวยัหนุ่มสาวไม่ท าอาชีพเกษตร 
ผนัตวัเองเขา้สู่ภาคบริการ เกิดธุรกิจขายบริการเพิ่มข้ึน เกิดการแข่งขนัระหว่างธุรกิจชาวบา้นกบั
นายทุนขนาดใหญ่ ประชาชนมีส่วนร่วมในธุรกิจท่องเท่ียวกลายเป็นผูป้ระกอบการ หรือผูรั้บจา้งใน
ธุรกิจ นอกจากน้ีอรรถพล จนัทร์เพญ็ (2554) พบวา่การท่องเท่ียวท าใหเ้กิดธุรกิจในชุมชนมากข้ึน 

(4) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
ในชุมชน เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.11 ระดบัผลกระทบปานกลาง เปล่งศรี ตองอ่อน (2551) พบวา่
การท่องเท่ียวท าให้เกิดมิจฉาชีพ ควรมีการจดัการปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม นอกจากน้ียงั
พบปัญหารถติดในช่วงเทศกาล สร้างความไม่สะดวกให้กบัทอ้งถ่ิน ควรมีการจดัระเบียบจราจร
ในช่วงเทศกาล (ขอ้เสนอแนะของชาวบา้นต าบลสวนผึ้ง, 2557) และ(ฉนัทชั วรรณถนอม, 2552) 

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมของดา้นท่ี 3 ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ 
x̄ 3.06 ระดบัผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง ศุภวรรณ โพธ์ินาค (2545) และอรรถพล จนัทร์เพ็ญ 
(2554) พบวา่การท่องเท่ียวมีแนวโนม้ท าให้เกิดความขดัแยง้มากข้ึน อยา่งไรก็ตาม การท่องเท่ียวยงั
ส่งผลกระทบเชิงบวก ในดา้นความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนกัท่องเท่ียวกบัชุมชน และความผูกพนั
ภายในชุมชน นอกจากน้ียงัท าใหบ้า้นเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยยิง่ข้ึน 

4) ดา้นท่ี 4 ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว ประกอบดว้ย  
(1) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมของสังคมชุมชน 

เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 2.66 ระดบัผลกระทบปานกลาง (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) และฉันทชั 
วรรณถนอม (2552) กล่าวคือชุมชนทอ้งถ่ินมีความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนท า
ให้ประชาชนในชุมชนช่ืนชมและเลียนแบบนักท่องเท่ียว ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและ
ค่านิยม เกรียงไกร หน่อแกว้ (2553) พบว่าการท่องเท่ียวท าให้วิถีชีวิตของชุมชนเปล่ียนแปลงจาก
เกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิตแบบคนเมือง เช่นเดียวกบัผลกระทบต่อศิลปวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเป็นเคร่ือง
กล่อมเกลาจิตใจของชาวบา้นให้อยู่ร่วมกนัในสังคมได้อย่างปกติสุข การท่องเท่ียวท าให้เกิดการ
ยอมรับวฒันธรรมต่างถ่ิน ปฏิเสธศิลปวฒันธรรมและความเช่ือดั้งเดิม (บุษบา สิทธิการ, 2549) 
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ส่งผลให้ค่านิยมของชุมชนเปล่ียนไป เกิดปัญหาค่านิยมท่ีไม่ถูกต้อง ซ่ึงมุ่งให้ความส าคญักับ
เศรษฐกิจและเงินตรา (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552) 

(2) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความแตกต่างทางศาสนาและความเช่ือ เป็น
ผลกระทบเชิงบวก x̄ 2.69 ระดบัผลกระทบปานกลาง งานวิจยัของ เปล่งศรี ตองอ่อน (2551) พบวา่
การท่องเท่ียวท าให้พิธีกรรมทางศาสนาหายไปจากชุมชน และเกิดลทัธิใหม่ๆเขา้มาในหมู่บา้น 
ระบบความเช่ือของหมู่บา้นทั้งศาสนาพุทธและคริสต์ถูกลดความส าคญัจากการไปเป็นแรงงาน
รับจา้งเพราะไม่ไดห้ยุดงานมาเขา้ร่วม อยา่งไรก็ตามความแตกต่างทางศาสนาและความเช่ือ ท าให้
ประชาชนมีการเรียนรู้และเขา้ใจในความแตกต่างดา้นศาสนาภายในชุมชน 

(3) การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัวของชุมชน เป็น
ผลกระทบเชิงบวก x̄ 2.97 ระดบัผลกระทบปานกลาง (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) เช่น ผูห้ญิงไม่
นิยมแต่งงาน ครองตวัเป็นโสดมากข้ึน หรือครอบครัวท่ีแต่งงานแลว้ ไม่นิยมมีบุตร หรือครอบครัว
ท่ีเคยแยกกนัอยูก่็กลบัมารวมตวักนั (เดช วฒันชยัยิง่เจริญ, 2553) เปล่งศรี ตองอ่อน (2551) พบวา่วิถี
ชีวิตของชาวปกาเกอะญอในครอบครัวยงัคงมีปู่ ย่าตายาย พ่อแม่ ลูกหลานอยูด่ว้ยกนัภายใตห้ลงัคา
เดียวกนั เพราะชาวบา้นยงัคงเช่ือมัน่ในความสัมพนัธ์ของสถาบนัครอบครัวของตน อย่างไรก็ตาม
พบวา่ในช่วงก่อสร้างโครงการฯ มีการจา้งแรงงานไปเป็นกรรมกรรับจา้ง ซ่ึงตอ้งออกไปท างานนอก
หมู่บา้นท าให้เกิดความห่างเหินกบัคนภายในครอบครัว โดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีแต่งงานแลว้ จะให้แม่
เล้ียงลูกให้แทน กษมา ประจง (2546) พบว่าดา้นครอบครัวและเครือญาติมีการเปล่ียนแปลงโดย
โครงสร้างทางสังคมเดิมเป็นครอบครัวขยายเปล่ียนเป็นครอบครัวเด่ียว 

(4) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความสามคัคีแก่ชุมชน เป็น
ผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.21 ระดบัผลกระทบปานกลาง การท่องเท่ียวท าให้รู้สึกภาคภูมิใจ ตระหนกั
ในคุณค่า ความรัก และหวงแหนทรัพยากรการท่องเท่ียว ท าให้เกิดความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัในการร่วมมือพฒันา และอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืน (ฉันทชั วรรณ
ถนอม, 2552) 

(5) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความปลอดภยั เป็น
ผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.12 ระดบัผลกระทบปานกลาง การท่องเท่ียวท าให้ระบบสาธารณสุขใน
หมู่บา้นดีข้ึน เน่ืองจากการเขา้มาของนกัท่องเท่ียว ท าให้ทางจงัหวดัเล็งเห็นความส าคญัและมีการ
จดัระบบสาธารณสุขและระบบสุขาภิบาลในหมู่บา้นดีข้ึน ส่งผลให้มีความปลอดภยัและเพียงพอ 
การจดัการด้านบุคคลากรทางการแพทย์ดีข้ึน เน่ืองจากต้องมีการขยายงานและจ านวนแพทย์ท่ี
สามารถรองรับจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึน (เกรียงไกร หน่อแกว้, 2553) ซ่ึงสไบทอง กนั
นะ (2556) พบผลการวิจยัท่ีแตกต่างวา่ การจราจรท่ีหนาแน่นในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาวส่งผล
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ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในเร่ืองของความปลอดภยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัของชุมชนต าบลสวน
ผึ้งมีขอ้เสนอแนะเร่ืองความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวและคนในชุมชน เช่น อุบติัเหตุจากรถยนต ์
กลุ่มนักป่ันจักยานเสือภูเขา หรือจากคาราวานรถมอเตอร์ไซด์ 4 สูบท่ีมาเท่ียว ควรเพิ่มความ
ระมดัระวงัในการขบัข่ีมากข้ึน เน่ืองจากสองขา้งทางเป็นป่าเขาสลบักบัชุมชน บางช่วงเป็นผาสูงอาจ
มีดินถล่มท าใหไ้ดรั้บอนัตรายได ้

(6)  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดเวลาว่างและโอกาสในการพกัผ่อนของชุมชน เป็น
ผลกระทบเชิงบวก x̄ 2.79 ระดบัผลกระทบปานกลาง ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในการ
จดัการพื้นท่ีและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น มีโครงการพฒันาพื้นท่ีเพื่อความบนัเทิง (Entertainment 
Complex) เพื่ออ านวยความสะดวกแห่งใหม่ (เดช วฒันชยัยิ่งเจริญ, 2553) หรืออาจใชเ้วลาวา่งใน
การเขา้กลุ่ม ชมรม เพื่อการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชุมชน และท าให้มีเวลาอยูก่บัครอบครัวมาก
ข้ึน ส่งผลใหมี้ความผกูพนักบัคนในครอบครัวยิง่ข้ึน 

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมของดา้นท่ี 4 ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว 
x̄ 2.90 ระดบัผลกระทบอยู่ในระดบัปานกลาง การท่องเท่ียวท าให้เกิดประโยชน์หลายประการแก่
ชุมชน ได้แก่ การเสริมสร้างความปลอดภัยภายในชุมชน ท าให้โครงสร้างของครอบครัว
เปล่ียนแปลง ประชาชนมีเวลาในการพกัผอ่นและอยูก่บัครอบครัวมากข้ึน ท าให้มีความสามคัคีใน
ชุมชนมากข้ึน การท่องเท่ียวยงัท าใหเ้กิดศาสนาและความเช่ือใหม่ๆ เกิดข้ึน ซ่ึงควรก าหนดแนวทาง
ในการส่งเสริมด้านผลกระทบในระดับส่วนตวั บุคคลและครอบครัวต่อไป อย่างไรก็ตามการ
ท่องเท่ียวยงัท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติและค่านิยมของชุมชน ซ่ึงควรมีการท าความเขา้ใจเพื่อ
ป้องกนัปัญหาค่านิยมแบบผดิๆ 

5) ดา้นท่ี 5 ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ประกอบดว้ย  
(1) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคม 

เป็นผลกระทบเชิงบวก x̄ 3.39 ระดบัผลกระทบปานกลาง ศรัญยา วรากุลวิทย ์(2546), กุลวรา 
สุวรรณพิมล (2548), บุษบา สิทธิการ (2549), ธวชัชยั มานิตย ์(2550), ฉนัทชั วรรณถนอม (2552) 
และเกรียงไกร หน่อแก้ว (2553) พบว่าการท่องเท่ียวมีบทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่
ภูมิภาคต่างๆ เป็นตวัน าให้เกิดการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งการพฒันาแถบภูมิภาค
ของรัฐบาลในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ทั้งสาธารณูปโภค ถนนหนทาง การประปา 
การติดต่อส่ือสาร ไฟฟ้า เป็นตน้ อรรถพล จนัทร์เพ็ญ (2554) พบว่าการท่องเท่ียวส่งผลให้ชุมชน
พฒันามากข้ึน เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) พบวา่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน มกัมุ่งเนน้ด าเนินการ
ในพื้นท่ีท่ี มีการส่งเสริมการท่องเท่ียว ท าให้ประชาชนเกิดความไม่ เสมอภาค ซ่ึงตรงกับ
ขอ้เสนอแนะของชุมชนต าบลสวนผึ้งท่ีตอ้งการให้มีการปรับปรุงถนนเป็นถนนส่ีเลน ควรมีไฟส่อง
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สว่างตลอดทาง และควรปรับปรุงสัญญาณโทรศพัท์เน่ืองจากสัญญาณไม่ดีในบางพื้นท่ี อย่างไรก็
ตามควรปรับปรุงภูมิทศัน์ เน่ืองจากมีป้ายขา้งทางท่ีมากเกินไป ควรปรับปรุงป้ายจราจรให้ชดัเจน
ยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าววา่การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาท าลายภูมิ
ทศัน์ของชุมชนทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ีเปล่งศรี ตองอ่อน (2551) และฉนัทชั วรรณถนอม (2552) พบวา่
การท่องเท่ียวท าให้มีโอกาสในการพฒันาทกัษะความรู้ ความช านาญในสายงานการท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึน  

(2) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เป็นผลกระทบเชิงลบ x̄ 2.38 ระดับผลกระทบมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ สไบทอง กนันะ 
(2556) พบวา่การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวอ าเภอสวนผึ้งส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของประชาชนในพื้นท่ีจากการเกษตรกรรมไปเป็นสถาน
ประกอบการท่ีพกัตากอากาศ เกิดการซ้ือสิทธ์ิจากประชาชนดว้ยความเต็มใจ และการสร้างสถาน
ประกอบการท่ีพกัตากอากาศอยูใ่นขอบเขตของตนเองไม่มีการบุกรุกพื้นท่ีของประชาชน เปล่งศรี 
ตองอ่อน (2551) พบว่าการท่องเท่ียวท าให้เกิดการขายท่ีดิน เกิดปัญหาราคาท่ีดินแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
(บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) เพราะราคาท่ีดินมีราคาสูงข้ึน เกิดการกวา้นซ้ือท่ีดินเพื่อลงทุนท าท่ีพกั 
ร้านอาหาร ท าให้สูญเสียพื้นท่ีเล้ียงสัตว์ และป่าชุมชน เกรียงไกร หน่อแก้ว (2553) พบว่าการ
ก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสายพานเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการถือครอง
ท่ีดิน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพท่ีอยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชุมชนต าบลสวนผึ้งท่ีให้ความเห็น
วา่มีการบุกรุกพื้นท่ีป่า และควรมีการจดัการเร่ืองท่ีดินท ากินของชาวบา้น ให้ชาวบา้นมีสิทธ์ิในท่ีดิน
ท ากิน 

(3) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างาน
ศิลปหัตถกรรม เป็นผลกระทบเชิงลบ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.14 ผลกระทบปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจยัของเปล่งศรี ตองอ่อน (2551), เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) และเกรียงไกร หน่อแกว้ (2553) 
พบวา่การเขา้มาของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท าให้วฒันธรรมประเพณีพื้นบา้นบางอยา่งสูญหายไป 
คนหนุ่มสาวในหมู่บา้นไม่ใส่ชุดประจ าถ่ิน ภาษาพดูและภาษาเขียนถูกลดความส าคญั ท าให้เกิดการ
ลอกเลียนแบบวฒันธรรมการแต่งกายภายนอกท่ีไม่เหมาะสม เช่น การใส่สายเด่ียว เส้ือรัดรูป 
กางเกงขาสั้น ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัวถีิของชุมชน ท าใหสู้ญเสียเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมของด้านท่ี 5 ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน
เท่ากับ 2.97 ระดับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง การท่องเท่ียวท าให้บ้านเมืองมีการพฒันา
ทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน แต่อาจท าให้วฒันธรรม และคุณงานศิลปหตัถกรรมสูญหายไปจากการ
เลียนแบบวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียว ยิง่ไปกวา่นั้นยงัท าให้เกิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน และการใช้
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ประโยชน์ท่ีดิน เน่ืองจากการเขา้มาลงทุนเพื่อสร้างท่ีพกัตากอากาศ มีการเปล่ียนพื้นท่ีการเกษตรเป็น
สถานท่ีส าหรับการท่องเท่ียวมากข้ึน 

 
5.2.3 วตัถุประสงค์ที ่3 เพือ่ศึกษาความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลงทางสังคมที่

เกดิจากการท่องเทีย่วในต าบลสวนผึง้ อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี  
1) ดา้นท่ี 1 ดา้นประชากร ประกอบดว้ย  

(1) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรในสังคมของชุมชน  
x̄ 3.12 ระดบัความคาดหวงัปานกลาง ชุมชนตอ้งการให้มีจ  านวนประชากรในชุมชนเพิ่มในระดบั
ปานกลาง เป็นเพราะการท่ีมีคนเขา้มาในชุมชนมีทั้งขอ้ดี เช่น เขา้มาเพื่อท าให้ชุมชนเจริญข้ึน มีการ
สร้างส่ิงปลูกสร้างต่างๆ พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (ฉนัทชั วรรณถนอม, 2552) และขอ้เสีย เช่น การ
เขา้มาเพื่อเป็นแรงงานในพื้นท่ีชุมชน เน่ืองจากการพฒันาการท่องเท่ียว (ศรัญยา วรากุลวทิย,์ 2546) 

(2) ชุมชนคาดหวงัให้ประชากรจากชุมชนอ่ืน เขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียว
ของชุมชน  x̄ 3.02 ระดบัความคาดหวงัปานกลาง ประชาชนต าบลสวนผึ้งมีความคิดเห็นวา่มีคนต่าง
ดา้วอพยพเขา้มาท างานมาก ท าให้คนในชุมชนตกงาน  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการควบคุมการ
รับคนเขา้ท างาน เพื่อป้องกนัการแยง่งานคนในพื้นท่ี และยงัเป็นการป้องกนัคนในชุมชนการอพยพ
ออกนอกชุมชนอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Finn (1962) กล่าววา่ความคาดหวงัเป็นแนวทาง
ในการก าหนดพฤติกรรม ประชาชนคาดหวงัว่าจะได้ผลตอบแทนจากแหล่งท่องเท่ียวหากมี
ประชากรจากชุมชนอ่ืนเขา้มาก็อาจท าใหเ้สียผลประโยชน์ 

(3) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดกลุ่ม ชมรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียว x̄ 3.31 ระดบัความ
คาดหวงัปานกลาง ชุมชนมีความตอ้งการให้เกิดกลุ่ม ชมรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเพียงระดบัปาน
กลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลกระทบทางสังคมท่ีอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน คือยงัไม่เกิดความ
เปล่ียนแปลงทางดา้นลบมาก ชุมชนยงัมีการรวมกลุ่มกนัท ากิจกรรมต่างๆ เช่น งานหตัถกรรม และ
ชมรมป่ันจกัรยานเสือภูเขา ชมรมคนรักเขากระโจม ชมรมผูป้ระกอบการรีสอร์ทและท่ีพกั เป็นตน้ 

(4) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการป้องกนัการอพยพ ยา้ยถ่ินของชุมชน x̄ 3.65 ระดบั
ความคาดหวงัมาก งานวิจยัของ กษมา ประจง (2546) พบว่าการท่องเท่ียวช่วยลดภาวะการอพยพ
ยา้ยถ่ินเพื่อหางานท า แสดงวา่สาเหตุท่ีชุมชนตอ้งยา้ยถ่ิน คือการยา้ยถ่ินเพื่อหางานท า ดงันั้นเม่ือมี
การท่องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชน จึงเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพมากข้ึน ท าให้ชาวบา้นมีทางเลือกใน
อาชีพมากข้ึน ชาวบา้นจึงไม่ตอ้งอพยพ ยา้ยถ่ินเพื่อหางาน 

(5) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดความแตกต่างดา้นอายุ เพศ เช้ือชาติของชุมชน x̄ 2.34 
ระดบัความคาดหวงัน้อย ผลกระทบในดา้นน้ีอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงวา่ชุมชนยงัไม่เกิดความ
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เปล่ียนแปลงมากนักในด้านน้ี ซ่ึงงานวิจยัของเดช วฒันชัยยิ่งเจริญ (2553) ได้อธิบายว่าว่าการ
เปล่ียนแปลงดา้นประชากรน้ีจะเป็นตวับอกวา่เกิดผลกระทบอะไรข้ึนกบัชุมชน ในส่วนตรงน้ีควร
ตอ้งศึกษาเจาะลึกจากชุมชนเพิ่มเติม วา่ถา้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นเพศ จะท าให้มีผลอยา่งไรตามมา 
จึงจะสามารถหาแนวทางป้องกนัต่อไปได ้

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมดา้นท่ี 1 ผลกระทบต่อประชากรของประชาชน x̄ 3.08 ระดบั
ความคาดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง การท่องเท่ียวท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของประชากร ซ่ึงสาเหตุมา
จากการอพยพเพื่อเขา้มาท างานในชุมชนท่ีมีการท่องเท่ียว ท าให้เกิดความแตกต่างดา้นอายุ เพศ เช้ือ
ชาติ แต่อย่างไรก็ตามก็ส่งผลดีในเร่ืองการป้องกนัการอพยพ เพราะการท่องเท่ียวท าให้เกิดอาชีพ
ใหม่ ท าให้คนวยัท างานไม่ตอ้งออกไปหางานท านอกชุมชน นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งกลุ่ม ชมรม
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวท าใหค้นในชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

2) ดา้นท่ี 2 การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม ประกอบดว้ย  
(1) ชุมชนคาดหวงัให้ต าบลสวนผึ้งมีการท่องเท่ียว x̄ 3.54 ระดบัความคาดหวงั

มาก มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑามาศ จิเจริญ (2545) พบวา่ประชาชนคาดหวงัให้องคก์าร
บริหารส่วนต าบล แสดงบทบาทในการวางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

(2) ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการเอาเปรียบกนัในชุมชน x̄ 1.91 ระดบัความคาดหวงั
น้อย ประชาชนต าบลสวนผึ้งมีขอ้เสนอแนะว่าภาครัฐหรือองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรให้ความ
เสมอภาคกบัชาวบา้นท่ีมีโอกาสน้อย เพื่อมิให้เกิดการเอาเปรียบกนัทางการคา้ในชุมชน มีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑามาศ จิเจริญ (2545) พบวา่ประชาชนคาดหวงัให้องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลมีการจดัแบ่งผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่องเท่ียวใหทุ้กฝ่ายอยา่งเป็นธรรม อยูใ่นระดบัมาก 

(3) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนาดและโครงสร้างขององค์กร
รัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน x̄ 3.42 ระดบัความคาดหวงัมาก มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประทีป วงศ์
ไชย (2556) พบว่าประชาชนมีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก ดา้นการบริหารงานและการจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี เทศบาลควรมีความพร้อม ความทนัสมยั เพื่อให้บริการและความรู้แก่ประชาชน
เก่ียวกบักฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนพฒันาเทศบาล และจุฑามาศ จิเจริญ (2545) ประชาชนคาดหวงัให้องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแต่งตั้งบุคคลากรเฉพาะเพื่อรับผดิชอบดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีในระดบัมาก 

(4) ชุมชนคาดหวงัให้ชุมชนมีการวางแผนและการก าหนดพื้นท่ีอย่างเป็น
สัดส่วน x̄ 3.58 ระดับความคาดหวงัมาก ทิพรัตน์ วรกัลยากุล (2551) พบว่าประชาชนมีความ
คาดหวงัสูงในการจดัระเบียบร้านคา้แผงลอยและก าหนดพื้นท่ีเป็นสัดส่วน มีการก าหนดพื้นท่ี
คา้ขายทางน ้าโดยเฉพาะ เพื่อความเป็นระเบียบ 
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(5) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน x̄ 4.24 ระดบัความคาดหวงั
มากท่ีสุด งานวิจยัของ อุดมศกัด์ิ แนวจิตร (2544) พบว่าประชาชนคาดหวงัในระดบัปานกลางให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริการขายอาหาร เคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก ร่วมปฏิบติังานเป็นเจา้หนา้ท่ีและ
คนงาน งานวิจัยของ กษมา ประจง (2546) พบว่าการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท าให้เกิดอาชีพท่ี
หลากหลาย ชาวบ้านสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ตามความสนใจและถนัด เม่ือมีอาชีพท่ีดี
ยอ่มจะก่อใหเ้กิดรายได ้ท าใหช้าวบา้นมีความคาดหวงัมากท่ีสุดใหเ้กิดอาชีพ 

(6) ชุมชนคาดหวงัให้ค่าครองชีพมีความเหมาะสมแก่ชุมชน x̄ 4.26 ระดบัความ
คาดหวงัมากท่ีสุด มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ อุดมศกัด์ิ แนวจิตร (2544) และทิพรัตน์ วร
กลัยากุล (2551) พบวา่ประชาชนมีความคาดหวงัปานกลางเก่ียวกบัราคาสินคา้และค่าบริการมีความ
เหมาะสมและยุติธรรม ซ่ึงชุมชนมีความตอ้งการให้มีการพฒันาการท่องเท่ียว เน่ืองจากท าให้เกิด
อาชีพท่ีหลากหลาย สร้างรายได้ให้กบัชาวบา้น เป็นการยกมาตรฐานการครองชีพของชุมชนให้
สูงข้ึน ชาวบา้นมีศกัยภาพในการซ้ือมากข้ึน (กษมา ประจง, 2546) 

(7) ชุมชนคาดหวงัใหเ้กิดการขายบริการทางเพศ x̄ 1.93 ระดบัความคาดหวงันอ้ย 
ชุมชนไม่ต้องการให้เกิดการขายบริการทางเพศ อาจเป็นเพราะการขายบริการทางเพศท าให้
ภาพลกัษณ์ของชุมชนไม่ดี และยงัท าให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เกิดการล่อลวงเด็กและ
ผูห้ญิงตามมา เป็นตน้ (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552)และ(ฉนัทชั วรรณถนอม, 2552) 

(8) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน x̄ 2.23 ระดบัความ
คาดหวงันอ้ย มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนิษฐา สุทธิเจริญ (2555) พบว่าประชาชนมีความ
คาดหวงัมากท่ีสุดให้มีการส่งเสริมด้านการเกษตรอินทรีย์ การฝึกอาชีพและส่งเสริมรายได ้
หมายความวา่ประชาชนไม่ตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน แต่กลบัส่งเสริมอาชีพ
เดิมใหมี้คุณภาพและสร้างรายไดท่ี้มากข้ึน 

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมดา้นท่ี 2 การจดัการชุมชน สถาบนัหรือทางสังคม x̄ 3.14 ระดบั
ความคาดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนท าให้
ทราบวา่ชุมชนตอ้งการให้ต าบลสวนผึ้งมีการท่องเท่ียว เน่ืองจากการท่องเท่ียวท าให้เกิดงานใหม่ๆ 
สร้างรายไดแ้ก่ชุมชน ท าให้ชุมชนมีค่าครองชีพท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวท าให้เกิด
การเอาเปรียบกนัในชุมชน ซ่ึงมีเร่ืองของผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันั้นองค์กรรัฐบาลส่วน
ทอ้งถ่ินจึงควรมีบทบาทในการจดัการการท่องเท่ียว รวมทั้งก าหนดแผนและก าหนดพื้นท่ีอยา่งเป็น
สัดส่วน เพื่อท่ีประชาชนจะไดรั้บประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
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3) ดา้นท่ี 3 ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ ประกอบดว้ย 
(1) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัชุมชน x̄ 3.84 

ระดับความคาดหวงัมาก อุดมศกัด์ิ แนวจิตร (2544) พบว่าประชาชนคาดหวงัมากให้ไม่มีเสียง
รบกวนในอุทยานเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของประชาชนต าบล
สวนผึ้ ง “ควรมีการควบคุมเร่ืองเสียงรบกวนท่ีเกิดจากนักท่องเท่ียว จากท่ีพกั และจากแหล่ง
ท่องเท่ียว เพราะท าให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างคนในชุมชนและคนนอกชุมชน และควรปลูก
จิตส านึกให้นกัท่องเท่ียวและชุมชน ช่วยกนัดูแลแหล่งท่องเท่ียว เช่น รักษาส่ิงแวดลอ้ม ทิ้งขยะให้
ถูกท่ี” 

(2) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดความผกูพนัภายในชุมชน x̄ 4.18 ระดบัความคาดหวงั
มาก เน่ืองจากการท่องเท่ียวท าให้คนวยัท างานไม่ตอ้งออกไปท างานนอกพื้นท่ี ท าให้เกิดความ
ผกูพนัภายในชุมชนมากข้ึน (สไบทอง กนันะ, 2556) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของชุมชนต าบล
สวนผึ้งท่ีตอ้งการให้มีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชน ท่ีจะท าให้เกิดงานและรายไดเ้พิ่มข้ึน และคน
หนุ่มสาวไม่ตอ้งออกไปหางานท านอกพื้นท่ี 

(3) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการค้า และอุตสาหกรรมของ
ชุมชน x̄ 3.56 ระดบัความคาดหวงัมาก งานวิจยัของ กษมา ประจง (2546) พบว่าประชาชนมีความ
ตอ้งการงานท่ีมีค่าตอบแทนสูงกว่า จึงเปล่ียนแปลงตวัเองเขา้สู่อุตสาหกรรมบริการ เช่น การขาย
อาหาร ขายของท่ีระลึก หรือขบัรถรับจา้ง ละทิ้งการท าเกษตรกรรม ส่งผลให้ผลผลิตของการเกษตร
ลดลงในขณะท่ีความตอ้งการผลผลิตเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาใชบ้ริการ 

(4) ชุมชนคาดหวงัให้ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาอาชญากรรม     
x̄ 4.27 ระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุด ประชาชนต าบลสวนผึ้งมีขอ้เสนอแนะว่าควรมีการจดัการ
ปัญหายาเสพติ และอาชญากรรมในชุมชน ซ่ึงงานวิจยัของ ทิพรัตน์ วรกัลยากุล (2551) พบว่า
ประชาชนมีความคาดหวงัปานกลางในด้านการดูแลความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงจาก
มิจฉาชีพและผูป้ระกอบการ 

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมดา้นท่ี 3 ความขดัแยง้เก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มาใหม่ x̄ 
3.96 ระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก ชุมชนตอ้งการใหมี้ความสงบเรียบร้อย เกิดความเขา้ใจอนั
ดีระหว่างนกัท่องเท่ียวกบัชุมชน ตอ้งการให้เกิดความผูกพนัภายในชุมชน และตอ้งการให้การคา้
และอุตสาหกรรมของชุมชนเปล่ียนแปลงเน่ืองจากตอ้งการรายไดท่ี้สูงข้ึน 

4) ดา้นท่ี 4 ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว ประกอบดว้ย 
(1) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และค่านิยมของสังคมชุมชน 

x̄ 2.10 ระดบัความคาดหวงันอ้ย เน่ืองจากเม่ือภาคธุรกิจเจริญและขยายกิจการมากข้ึน ท าให้ชาวบา้น
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ละทิ้งอาชีพดั้งเดิม ผนัตวัเองเขา้สู่ภาคบริการ ชาวบา้นไม่มีเวลาไดพ้ดูคุย ไปมาหาสู่กนัในครอบครัว
ท าให้ต่างคนต่างอยู่ไม่ช่วยเหลือกนัเหมือนเดิม (เปล่งศรี ตองอ่อน, 2551) กษมา ประจง (2546) 
พบว่าการด ารงชีวิตของชาวบา้นมีการเปล่ียนแปลง ชุมชนมีความกระตือรือร้นในการประกอบ
อาชีพเน่ืองจากการใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบ ดา้นค่านิยมชาวบา้นใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือย เน่ืองจากชาวบา้นมี
รายไดสู้งข้ึน 

(2) ชุมชนคาดหวงัให้ไม่เกิดความแตกต่างทางศาสนาและความเช่ือ x̄ 3.92 
ระดบัความคาดหวงัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กษมา ประจง (2546) พบวา่ความสัมพนัธ์ของ
การจดัการท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรมก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรมดา้นความเช่ือ อยา่งไร
ก็ตาม ชาวบา้นยงัมีความเช่ือ และนบัถือส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ แสดงให้เห็นวา่ชาวบา้นยงัคงมีความ
เช่ือท่ีนบัถือกนัมาตั้งแต่สมยัก่อนและไม่ตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นศาสนาและความ
เช่ือ 

(3) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัวของชุมชน        
x̄ 3.35 ระดบัความคาดหวงัปานกลาง งานวิจยัของ กษมา ประจง (2546) พบวา่ดา้นครอบครัวและ
เครือญาติมีการเปล่ียนแปลงโดยโครงสร้างทางสังคมเดิมเป็นครอบครัวขยายเปล่ียนเป็นครอบครัว
เด่ียว อาจเน่ืองมาจากการพฒันาการท่องเท่ียวท าให้คนหนุ่มสาวตอ้งออกมาท างานในภาคบริการ
มากข้ึน จึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัวของชุมชน ซ่ึงก่อนพฒันาการท่องเท่ียว
ชาวบา้นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอยูร่วมกนัใชชี้วิตแบบพึ่งพาอาศยักนั นอกจากน้ีกษมา 
ประจง (2546) ยงัพบว่าการท่องเท่ียวท าให้หนุ่มสาวแต่งงานช้าข้ึนและนิยมมีลูกน้อย เน่ืองจาก
ผลกระทบเกิดอยา่งค่อยเป็นค่อยไปยงัไม่เด่นชดันกั ชาวบา้นจึงมีความคาดหวงัในระดบัปานกลาง 

(4) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการสร้างความสามคัคีแก่ชุมชน (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 
2548)  x̄ 4.15 ระดบัความคาดหวงัมาก งานวิจยัของ กษมา ประจง (2546) พบว่าการพฒันาการ
ท่องเท่ียวช่วยสร้างความสามคัคีให้แก่ชุมชน เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีสามารถท าร่วมกนัได ้เช่น การ
รวมกลุ่มกนัท างานหัตถกรรมเพื่อหารายได้เพิ่ม ทุกคนในชุมชนก็จะร่วมมือกนัท าให้เกิดความ
สามคัคีเกิดข้ึน  

(5) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเสริมสร้างความปลอดภยัในชุมชน x̄ 4.23 ระดบั
ความคาดหวงัมากท่ีสุด กล่าวคือ เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนจะตอ้งมีการเสริมสร้างความปลอดภยั
แก่นกัท่องเท่ียว เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวจะเลือกเดินทางในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิ์น จึงตอ้งสร้างความปลอดภยัให้เพียงพอ อนัเป็นการดีต่อชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว (ฉนัทชั 
วรรณถนอม, 2552) และทิพรัตน์ วรกลัยากุล (2551) พบวา่ประชาชนมีความคาดหวงัปานกลางให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น รวมถึงมีระบบป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการ
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ท่องเท่ียวไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ ประชาชนต าบลสวนผึ้งเสนอแนะวา่ ผูป้ระกอบการควร
ตระหนกัถึงโรคระบาดในชุมชน เช่น มาลาเรีย ควรใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียวในการระมดัระวงัและ
ป้องกนัตวัจากโรคระบาด นอกจากน้ี กนิษฐา สุทธิเจริญ (2555) ยงัพบวา่ประชาชนมีความคาดหวงั
มากท่ีสุดในดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณภยั เช่น ภยัแลง้ อุทกภยั วาตภยั รวมไปถึงการ
พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค  

(6) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดเวลาวา่ง และโอกาสในการพกัผอ่นของชุมชน x̄ 3.11 
ระดับความคาดหวงัปานกลาง งานวิจยัของ กษมา ประจง (2546) พบว่าเน่ืองจากวิถีชีวิตแบบ
เกษตรกรท าให้มีเวลาว่างนอกฤดูกาลจากการท าไร่ท านาในช่วงฤดูหนาว ชาวบา้นก็สามารถท า
อาชีพเก่ียวการท่องเท่ียวได ้เช่น ให้เช่าท่ีพกั ขายอาหาร ขบัรถรับส่งนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ เป็นการ
ลดเวลาวา่งงาน เน่ืองจากชาวบา้นตอ้งการความมัน่คงในฐานะครอบครัว จึงตอ้งการหารายไดห้รือ
อาชีพเสริมมากกว่าโอกาสในการพกัผ่อน มีความสอดคล้องกบัผลการวิจยัในคร้ังน้ีท่ีว่าชุมชน
คาดหวงัใหเ้กิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน ซ่ึงมีระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุด 

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมด้านท่ี 4 ผลกระทบในระดบัส่วนตวั บุคคล และครอบครัว x̄ 3.47 
ระดบัความคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก ชุมชนมีความคาดหวงัมากท่ีสุดให้เกิดการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชุมชน เน่ืองจากการท่องเท่ียวท าให้มีคนต่างถ่ินเข้ามาในชุมชนมากข้ึนจึงควรมี
มาตรการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของคนในชุมชนและของนักท่องเท่ียว 
นอกจากน้ีชุมชนยงัตอ้งการใหเ้กิดความสามคัคีในชุมชน และมีการรักษาความเช่ือแบบโบราณ 

5) ดา้นท่ี 5 ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ประกอบดว้ย  
(1) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการสร้างสรรค์ความเจริญดา้นโครงสร้างพื้นฐานของ

ชุมชน   x̄ 3.96 ระดบัความคาดหวงัมาก ทิพรัตน์ วรกลัยากุล (2551) และกนิษฐา สุทธิเจริญ (2555) 
พบว่าประชาชนมีความคาดหวงัมาก ในด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น มีเส้นทางการ
คมนาคมเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวได้สะดวก มีป้ายบอกทางท่ีชัดเจน มีท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับ
นกัท่องเท่ียว เป็นตน้ สาเหตุท่ีท าให้ประชาชนคาดหวงัมาก อาจเป็นเพราะการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานท าให้คุณภาพชีวิต ความเป็นอยูข่องประชาชนดีข้ึนดว้ย มีความสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ
ของประชาชนต าบลสวนผึ้งว่าควรปรับปรุงถนนเป็นส่ีเลนควรมีไฟส่องสว่างตลอดขา้งทาง ควร
ปรับปรุงภูมิทศัน์ เช่น ป้ายจราจร หรือป้ายขา้งทางท่ีมากเกินไป และควรปรับปรุงสัญญาณโทรศพัท์
ท่ีไม่ดีในบางพื้นท่ี  

(2) ชุมชนคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน x̄ 2.15 ระดบัความคาดหวงันอ้ย ซ่ึงประชาชนต าบลสวนผึ้งมีขอ้เสนอแนะวา่มีการ
บุกรุกพื้นท่ีป่า ควรมีการจดัการเร่ืองท่ีดินท ากินของชาวบา้น ให้ชาวบา้นมีสิทธ์ิในท่ีดินท ากิน มี
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ความสอดคล้องกับ แผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2557-2560 กล่าวถึงความต้องการของ
ประชาชนว่าเน่ืองจากพื้นท่ีป่าไม้ ท่ีดินสาธารณะ และท่ีดินของรัฐถูกบุกรุก จึงควรส่งเสริมให้
ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(3) ชุมชนคาดหวังให้ เ กิดการเป ล่ียนแปลงวัฒนธรรม และคุณค่ างาน
ศิลปหัตถกรรม x̄ 2.26 ระดบัความคาดหวงัน้อย งานวิจยัของ ทิพรัตน์ วรกลัยากุล (2551) พบว่า
ประชาชนมีความคาดหวงัสูงให้สินคา้ท่ีระลึกมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสามารถเป็นตวัแทนของ
ตลาดน ้ าด าเนินสะดวกและเป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวได ้นอกจากน้ียงัมีการท าเตาตาลไวเ้ป็นภูมิ
ปัญญาชาวบา้นสืบทอดจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และกนิษฐา สุทธิเจริญ (2555) พบว่าประชาชนมี
ความคาดหวงัมากให้มีการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กล่าวคือ 
ประชาชนไม่ตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างานศิลปหตัถกรรม 

สรุปค่าเฉล่ียโดยรวมดา้นท่ี 5 ความตอ้งการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน x̄ 2.78 
ระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง ประชาชนมีความคาดหวงัให้มีการพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน และการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้ชุมชนมีความ
เจริญ และท าใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 
ตารางที ่5.1  สรุปประเด็นท่ีมีผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้งมากท่ีสุด 
 
ล าดับที ่ ประเด็น 

1 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน 
2 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน 
3 การท่องเท่ียวท าใหป้ระชากรจากชุมชนอ่ืนเขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 
4 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ และค่านิยมของสังคม 
5 การท่องเท่ียวท าใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรในสังคมของชุมชน 
6 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดความแตกต่างดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติของชุมชน 
7 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเอาเปรียบกนัในชุมชน 
8 การท่อง เ ท่ียวก่อให้ เ กิด ปัญหาการเป ล่ียนแปลงวัฒนธรรม  และ คุณค่ างาน

ศิลปหตัถกรรม 
9 การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการขายบริการทางเพศ 
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5.2.4 วตัถุประสงค์ที ่4 เพือ่เสนอแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกดิจากการ
ท่องเทีย่วในต าบลสวนผึง้ อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 

จากการศึกษาวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ี 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และวตัถุประสงคก์าร
วจิยัท่ี 3 เพื่อศึกษาความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวใน
ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ท าให้ทราบผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 
และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  

ประเด็นท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด คือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของ
ชุมชน เน่ืองจากการท่องเท่ียวท าให้เกิดอาชีพใหม่ๆ เกิดข้ึน (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2548) ส่งผลให้
ประชาชนเปล่ียนไปท างานรับจ้างในสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ และภาคบริการอ่ืนๆ 
ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม (นิคม จารุมณี, 2544) ซ่ึงชุมชนมีความ
คาดหวงันอ้ยในประเด็นน้ี ดงันั้นจึงมีการส่งเสริมและพฒันาผลผลิตของชุมชนอยา่งสร้างสรรคใ์น
แผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ กลยุทธ์ท่ี 2.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์กลยทุธ์ท่ี 2.2 พฒันาและขยายการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ท าให้ผลผลิตของชุมชน
มีตลาดในการรองรับ และท าให้ชุมชนเห็นความส าคญัในอาชีพเกษตรกรรมมากข้ึน ซ่ึงเป็นอาชีพ
ดั้งเดิมของชุมชน นอกจากน้ีควรมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวชายแดน (Cross Border Tourism) เพื่อ
เพิ่มช่องทางการขายผลผลิตของชุมชนในทุกฤดูกาล ตามแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2559 

รองลงมาคือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และ
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การท่องเท่ียวท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว
อ าเภอสวนผึ้งส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของประชาชนในพื้นท่ีจาก
การเกษตรกรรมไปเป็นสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ เกิดการซ้ือสิทธ์ิจากประชาชนดว้ยความ
เต็มใจ (สไบทอง กนันะ, 2556) ท าให้เกิดการขายท่ีดิน เกิดปัญหาราคาท่ีดินแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน  
เพราะราคาท่ีดินมีราคาสูงข้ึน (อธิฏฐาน พงศพ์ิศาล, 2549) เกิดการกวา้นซ้ือท่ีดินเพื่อลงทุนท าท่ีพกั 
ร้านอาหาร ท าใหสู้ญเสียพื้นท่ีเล้ียงสัตว ์และป่าชุมชน (เปล่งศรี ตองอ่อน, 2551; บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) 
ท่ีดินจดัเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติและเป็นหน่ึงในทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resource) 
ซ่ึงเป็นสินคา้หลกัทางการท่องเท่ียวท่ีจะขายหรือสร้างแรงดึงดูดใจให้แก่นกัท่องเท่ียว (เทิดชาย ช่วย
บ ารุง, 2552) ดงันั้นจึงควรมีแนวทางในการพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั 
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แผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สอดคล้องกบัหลกัการการท่องเท่ียวของ 
อุษาวดี พูลพิพฒัน์ (2545) กล่าวว่าควรมีการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรอย่างพอดี และควรมีการ
ประสานการพฒันาการท่องเท่ียวใหเ้ขา้กบักรอบการพฒันาทอ้งถ่ิน และการประเมินผลกระทบเพื่อ
ช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียว 

อนัดบัสาม คือ การท่องเท่ียวท าให้ประชากรจากชุมชนอ่ืนเขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียว
ของชุมชน ชาวบา้นต าบลสวนผึ้งมีความคิดเห็นวา่ คนต่างดา้วอพยพเขา้มาท างานจ านวนมาก ท าให้
คนในชุมชนตกงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกรียงไกร หน่อแกว้ (2553) และศรัญยา วรากุล
วทิย ์(2546) พบวา่การท่องเท่ียวท าให้มีนกัท่องเท่ียวหรือคนแปลกหนา้เขา้มาในหมู่บา้นเพิ่มข้ึน ซ่ึง
ชุมชนมีความคาดหวงัปานกลางให้มีคนแปลกหน้าอพยพเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพในแหล่ง
ท่องเท่ียว ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พฒันาการบริหารจดัการและเสริมสร้างความมั่นคง กลยุทธ์ท่ี 5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู ้
หลบหนีเขา้เมืองและแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย ดงันั้นจึงมีความส าคญัในการก าหนดแนวทางเพื่อ
ป้องกนัประชากรจากชุมชนอ่ืนเขา้มาหางานในแหล่งท่องเท่ียว 

อนัดบัส่ี คือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และค่านิยมของสังคม (บุญ
เลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) และฉันทชั วรรณถนอม (2552) กล่าวคือชุมชนทอ้งถ่ินมีความเป็นอยู่ท่ี
เรียบง่าย เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนท าให้ประชาชนในชุมชนช่ืนชมและเลียนแบบนกัท่องเท่ียว ท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติและค่านิยม เกรียงไกร หน่อแกว้ (2553) พบวา่การท่องเท่ียวท าให้วิถี
ชีวิตของชุมชนเปล่ียนแปลงจากเกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิตแบบคนเมือง เช่นเดียวกบัผลกระทบต่อ
ศิลปวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเป็นเคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจของชาวบา้นให้อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งปกติ
สุข การท่องเท่ียวท าใหเ้กิดการยอมรับวฒันธรรมต่างถ่ิน ปฏิเสธศิลปวฒันธรรมและความเช่ือดั้งเดิม 
(บุษบา สิทธิการ, 2549) ส่งผลให้ค่านิยมของชุมชนเปล่ียนไป เกิดปัญหาค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงมุ่ง
ให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจและเงินตรา (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552) ชุมชนคาดหวงันอ้ยให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติ และค่านิยม ดงันั้นควรก าหนดแนวทางดา้นความรู้ความเขา้ใจแก่ชุมชน เพื่อให้
ชุมชนตระหนกัถึงคุณค่าและเอกลกัษณ์ของตน ท าใหไ้ม่หลงไปกบัค่านิยมของนกัท่องเท่ียว มีความ
เช่ือมโยงตามแผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาสังคมคุณธรรมและ
ชุมชนเขม้แขง็ กลยุทธ์ท่ี 3.4 เพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอธัยาศยั 

อนัดบัห้า คือ การท่องเท่ียวท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรในสังคมของชุมชน 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศรัญยา วรากุลวิทย ์(2546), เกรียงไกร หน่อแก้ว (2553) และธวชัชัย 
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มานิตย ์(2550) พบวา่มีการขยายตวัของชุมชนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการอพยพของประชากรจากชุมชน
อ่ืน เพื่อมาประกอบอาชีพในชุมชนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางการบริการดา้นการ
ท่องเท่ียวจึงท าให้ชุมชนมีอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบในหลายดา้น 
เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่สามารถให้บริการประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วได้ เกิด
ปัญหาแรงงานอพยพหนีเข้าเมือง ก่อปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาลักทรัพย์นักท่องเท่ียว ปัญหา
โรคติดต่อ เกิดความสัมพนัธ์กบัคนภายนอกมากข้ึนโดยเฉพาะความสัมพนัธ์ลกัษณะนายจา้งกบั
ลูกจา้ง มีการรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ มากข้ึน ท าให้เกิดการแพร่กระจายของวฒันธรรมจากภายนอก
เขา้สู่สังคมชุมชนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงชุมชนมีความคาดหวงัในระดบัปานกลางให้เกิดการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรในชุมชน 

อนัดบัหก คือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความแตกต่างดา้นอายุ เพศ เช้ือชาติของชุมชน จาก
ขอ้มูลดา้นประชากรอ าเภอสวนผึ้ง พบว่าประชากรเพศชายและหญิงมีจ านวนไม่แตกต่างกนัมาก 
แยกเป็น ชาย 5,704 คน หญิง 5,244 คน (ท่ีวา่การอ าเภอสวนผึ้ง ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ 2556, กนัยายน) 
จากการตอบแบบสอบถามท าให้ทราบความแตกต่างดา้นอายุของประชาชนวา่ในช่วงอายุ 20-30 ปี 
30-40 ปี และ 40-50 ปี มีจ  านวนประชากรใกลเ้คียงกนั (ร้อยละ 30.4, 26.2 และ20.5 ตามล าดบั) โดย
ช่วงอายุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไปมีจ านวนประชากรนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 7.5) ความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยเช้ือสายกะเหร่ียงซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณเทือกเขาตะนาวศรีมาเป็นเวลานาน 
และไดส้ัญชาติไทยในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม การเดินทางเขา้มาของนกัท่องเท่ียว หรือคนแปลก
หนา้ท่ีเขา้มาหางานมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเดช วฒันชยัยิ่งเจริญ (2553) ไดอ้ธิบายไวว้า่การ
เปล่ียนแปลงด้านประชากรน้ีจะเป็นตวับอกว่าเกิดผลกระทบอะไรข้ึนกับชุมชน ซ่ึงจะน าไปสู่
ผลกระทบดา้นอ่ืน เช่น การคา้ประเวณี การลกัขโมย ปัญหาน ้าเสีย เป็นตน้ ซ่ึงชุมชนมีความคาดหวงั
นอ้ยใหเ้กิดความแตกต่างดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติของชุมชน  

อนัดบัเจ็ด คือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเอาเปรียบกนัในชุมชน บุษบา สิทธิการ (2549) 
และฉันทชั วรรณถนอม (2552) พบว่าการท่องเท่ียวท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรมซ่ึง
เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของชาวบา้นในชุมชน การด ารงชีวิตร่วมกนัของชาวบา้นเปล่ียนไปจาก
การพึ่งพาอาศยักนักลายเป็นการจา้งงาน และตอบแทนกนัดว้ยเงิน หรือวตัถุ กลายเป็นชุมชนทุน
นิยม ท าให้บรรทดัฐานการอยูร่่วมกนัและกฎระเบียบดั้งเดิมของชุมชนเปล่ียนไป ซ่ึงก่อให้เกิดการ
เอารัดเอาเปรียบกนัในสังคมชุมชน ซ่ึงชุมชนมีความคาดหวงันอ้ยใหเ้กิดการเอาเปรียบกนั ควรมีการ
ก าหนดแนวทางตามแผนพฒันาจังหวดัราชบุรี พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาสังคม
คุณภาพและชุมชนเขม้แขง็ กลยทุธ์ท่ี 3.1 พฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกชุมชน และกลุยุทธ์ท่ี 3.3 พฒันาองคก์รชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอยา่งย ัง่ยืน หากชุมชนมี
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คุณภาพชีวิตท่ีดีปัญหาการเอาเปรียบกันในชุมชนก็จะไม่มี และสามารถท าให้ชุมชนกลับมา
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัท าให้เป็นชุมชนท่ีเข็มแข็งได ้สอดคลอ้งกบัหลกัการการท่องเท่ียวของ อุษาวดี 
พลูพิพฒัน์ (2545) กล่าววา่ควรเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนในดา้นผลตอบแทน และควรประสาน
ความร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบการ ประชาชนทอ้งถ่ิน องค์กรและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อลดขอ้
ขดัแยง้และร่วมแกปั้ญหา 

อนัดบัแปด คือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างาน
ศิลปหัตถกรรม อ าเภอสวนผึ้งเป็นอ าเภอท่ีมีชาวกะเหร่ียงอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีถ่ินฐานอยู่
ทางเทือกเขาตะนาวศรี ได้อาศยัท ามาหากินอยู่ในบริเวณน้ีมาช้านาน มีความสัมพนัธ์กบัชนกลุ่ม
อ่ืนๆ เช่น น าของป่ามาแลกเปล่ียนกบัชาวเมืองราชบุรี มีวิถีการด ารงชีพดว้ยการท าไร่ ท านาและหา
ของป่า มีภาษาพูดเป็นของกลุ่มตนเอง ชาวกะเหร่ียงท่ีตั้ งภูมิล าเนาในประเทศไทยจึงเรียนรู้
ภาษาไทย ปฏิบติัตามกฎหมายไทย จึงเป็นคนไทยในเวลาต่อมา โดยมีวฒันธรรมกะเหร่ียง เช่นภาษา 
ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ การกระท า เป็นแม่แบบของการเร่ิมเรียนรู้ส่ิงรอบตวั (ส านักงาน
จงัหวดัราชบุรี, ม.ป.ป.: 40) งานวิจยัของเปล่งศรี ตองอ่อน (2551), เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) และ
เกรียงไกร หน่อแกว้ (2553) พบวา่การเขา้มาของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท าให้วฒันธรรมประเพณี
พื้นบา้นบางอยา่งสูญหายไป คนหนุ่มสาวในหมู่บา้นไม่ใส่ชุดประจ าถ่ิน ภาษาพูดและภาษาเขียนถูก
ลดความส าคญั ท าใหเ้กิดการลอกเลียนแบบวฒันธรรมการแต่งกายภายนอกท่ีไม่เหมาะสม เช่น การ
ใส่สายเด่ียว เส้ือรัดรูป กางเกงขาสั้น ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัวิถีของชุมชน ท าให้สูญเสียเอกลกัษณ์ของ
ท้องถ่ิน ซ่ึงชุมชนมีความคาดหวงัน้อยให้เกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างาน
ศิลปหตัถกรรม อยา่งไรก็ตาม บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าววา่การท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อชุมชนท้องถ่ินด้านวฒันธรรม โดยการใช้วฒันธรรมของชุมชนท้องถ่ินเป็นส่ิงดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียว ท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ินของชุมชนส่งผลให้เกิดการ
ฟ้ืนฟูสืบทอดวฒันธรรมของชุมชนข้ึน ยิง่ไปกวา่นั้นยงัท าใหชุ้มชนเกิดความรัก ความหวงแหน และ
ภาคภูมิใจในวฒันธรรมประเพณีของตน ชุมชนจึงร่วมมือกนัอนุรักษว์ฒันธรรมและยงัส่งเสริมการ
ผลิตและจ าหน่ายงานศิลปหตัถกรรมของชุมชนทอ้งถ่ินให้คงอยูต่่อไป ซ่ึงประชาชนต าบลสวนผึ้งมี
ความคาดหวงันอ้ยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างานศิลปหตัถกรรม ดงันั้นจึงควรมี
การก าหนดแนวทางเพื่อการส่งเสริมวฒันธรรม และศิลปหตัถกรรมของชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัซ่ึง
มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ กลยุทธ์ท่ี 2.5 สร้างเอกลกัษณ์ด้าน
วฒันธรรมและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียว และหลกัการการท่องเท่ียว
ของ อุษาวดี พูลพิพฒัน์ (2545) กล่าวว่าควรมีขอ้มูลข่าวสารท่ีส่ือให้กบันกัท่องเท่ียว โดยมุ่งสร้าง
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ความเข้าใจในการเคารพต่อธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว (Marketing 
Tourism Responsibly) อีกทั้งเป็นการช่วยยกระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวอีกทางหน่ึง 

และอนัดบัเกา้ คือ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการขายบริการทางเพศ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวบางกลุ่ม ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาตามมาเช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
การล่อลวงเด็กและผูห้ญิงเพื่อคา้ประเวณี ยาเสพติด เป็นตน้ (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552) สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ศรัญยา วรากุลวิทย ์(2546), อธิฏฐาน พงศพ์ิศาล (2549), เปล่งศรี ตองอ่อน (2551), 
ฉนัทชั วรรณถนอม (2552) และคลอ้งขวญั อดุลยว์โิรจน์ (2554) พบวา่การท่องเท่ียวท าให้มีการขาย
บริการทางเพศเกิดข้ึน มีปริมาณของหญิงขายบริการจ านวนสูงข้ึนเร่ือยๆ เพราะมีคนแปลกหนา้เขา้
มาในหมู่บา้นมากข้ึน ท าให้ภาพพจน์ของแหล่งท่องเท่ียวเปล่ียนไป ซ่ึงชุมชนมีความคาดหวงันอ้ย
ให้เกิดการขายบริการทางเพศ จึงควรก าหนดแนวทางเพื่อป้องกนัการขายบริการทางเพศในแหล่ง
ท่องเท่ียวของชุมชน เพราจะท าให้เกิดปัญหาด้านอ่ืนตามมา ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัแผนพฒันา
จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2557-2560 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาการบริหารจดัการและเสริมสร้างความมัน่คง 
กลยทุธ์ท่ี 5.1 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม  

การพฒันาด้านการท่องเท่ียว จังหวดัราชบุรี มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เน้นการ
พฒันาการท่องเท่ียวดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อ าเภอสวนผึ้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าหรับฤดูหนาว 
และไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก ท าให้ปริมาณนกัท่องเท่ียว และรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน (แผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2557-2560) ในการจดัท าแนวทางการจดัการ
ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรี ได้
ก าหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 
แผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2557-2560 และยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล
สวนผึ้ง โดยมาจากผลการวิจยัวตัถุประสงค์ท่ี 2 และวตัถุประสงค์ท่ี 3 เพื่อก าหนดเป็น 4 แนวทาง 
ดงัน้ี 

1) แนวทางท่ี 1 การพฒันาและส่งเสริมดา้นประชากร 
(1) ส่งเสริมใหป้ระชาชนท างานในชุมชนทอ้งถ่ิน 
(2) พฒันาศกัยภาพของชุมชน ใหค้วามรู้เก่ียวกบัธุรกิจการท่องเท่ียว 
(3) ส่งเสริมมาตรการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวและบุคคลภายนอกชุมชน ในแหล่ง

ท่องเท่ียวของชุมชนใหมี้ความเหมาะสม 
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2) แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 (1) ให้ความรู้แก่ชุมชนเก่ียวกบัการตระหนักถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

 (2) ส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า 
 (3) ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติใหมี้ความสมบูรณ์ 
3) แนวทางท่ี 3 พฒันาสังคมและชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 (1) สนบัสนุนการท าเกษตรกรรม สินคา้การเกษตร และการแปรรูปสินคา้การเกษตร 
 (2) ส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อรองรับผลผลิตจากชุมชน 
 (3) ส่งเสริมการตั้งกลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสินคา้ชุมชน 
 (4) สร้างค่านิยมของชุมชนให้ชดัเจน ให้ชุมชนรู้คุณค่าของตนเอง ให้เกิดความรัก และ

ภูมิใจในส่ิงท่ีเป็น และพร้อมแสดงให้นกัท่องเท่ียวหรือบุคคลภายนอกชุมชนไดเ้ห็นถึงค่านิยมของ
ชุมชน 

 (5) มีมาตรการในการเปิดสถานบนัเทิง ร้านคา้ ร้านอาหาร และท่ีพกัต่างๆ มิให้มีการ
ขายบริการทางเพศแอบแฝง 

4) แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมคุณค่างานศิลปหตัถกรรมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหย้ ัง่ยนื  
 (1) ส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นศิลปหตัถกรรมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินแก่คนรุ่นหลงั 
 (2) พฒันาต่อยอดงานศิลปหตัถกรรมและวฒันธรรมใหมี้คุณค่ายิง่ข้ึน 
 (3) พฒันาทกัษะฝีมือของชุมชนใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
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ภาพที ่5.1 แนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอ

สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการท าวจัิย 
1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวตลอดปี ควรจดักิจกรรมดึงดูดนกัท่องเท่ียวในฤดูร้อน

และฤดูฝน เพื่อสร้างรายไดเ้ขา้อ าเภอสวนผึ้งตลอดปี เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเดินทางมา
ท่องเท่ียวเฉพาะฤดูหนาว และงานประเพณีของอ าเภอสวนผึ้งยงัมีเพียงช่วงปลายปี ไดแ้ก่ ประเพณี
กินขา้วห่อกะเหร่ียง ในเดือนสิงหาคม งานลอยกระทง งานประเพณีออกพรรษาของชนเผา่กะเหร่ียง 
ในเดือนพฤศจิกายน งานส่งเสริมการท่องเท่ียว และงานประเพณีไทยตะนาวศรี ในเดือนธันวาคม 
ดงันั้น จึงควรหาจุดเด่น หรือกิจกรรมการท่องเท่ียวอ่ืนๆ เพิ่มเติม ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
กรกฎาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีนกัท่องเท่ียวนอ้ย 

2) การใช้ประโยชน์ท่ีดินของชุมชน ควรส่งเสริมให้มีการปลูกป่า หรือท า
เกษตรกรรมตามวิถีชีวิตดั้งเดิม เพื่อป้องกนัการเส่ือมโทรมทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากมี
แนวโน้มว่าใน พ.ศ. 2563 บริเวณชายแดนประเทศไทยและพม่า จะมีปริมาณฝนเพิ่มข้ึน 300
มิลลิเมตร/ปี ประกอบกบัอุณหภูมิท่ีร้อนข้ึน ท าให้แหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ีเกิดความเส่ียงต่อการ

1.1 ส่งเสริมให้ประชาชน
ท างานในชุมชนทอ้งถ่ิน 
1.2 พัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน ให้ความรู้เก่ียวกับ
ธุรกิจการท่องเท่ียว 
1.3 ส่งเสริมมาตรการ
จ ากดัจ านวนนักท่องเท่ียว
ให้มีความเหมาะสม 

2.1 ให้ความรู้แก่ชุมชน
เก่ียวกบัการตระหนกัถึง
ความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2 ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า 
2.3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติให้มีความ
สมบูรณ์ 

4.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ดา้น
ศิลปหัตถกรรมและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินแก่คนรุ่นหลงั 
4.2 พฒันาต่อยอดงาน
ศิลปหัตถกรรมและวฒันธรรม
ให้มีคุณค่ายิง่ข้ึน 
4.3 พัฒน า ทัก ษ ะ ฝี มื อ ขอ ง
ชุมชนให้ เ ป็ น ท่ี ยอม รับใน
ระดบัสากล 
กลยทุธ์ 

3.1 สนบัสนุนการท า
เกษตรกรรม สินคา้ และการ
แปรรูปสินคา้การเกษตร 
3.2 ส่งเสริมช่องทางการตลาด  
3.3 ส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพ 
3.4 สร้างค่านิยมของชุมชนให้
ชดัเจน 
3.5 มีมาตรการมิให้มีการขาย
บริการทางเพศแอบแฝง ใน
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

แนวทางท่ี 1 การ
พฒันาและส่งเสริม
ดา้นประชากร 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

แนวทางท่ี 3 พฒันา
สงัคมและชุมชนให้

เขม้แขง็ 

แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมคุณค่า
งานศิลปหตัถกรรมและ

วฒันธรรมทอ้งถ่ินให้ย ัง่ยนื 
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เกิดไฟป่าและระบบนิเวศสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 
2552) และควรจดัการเร่ืองท่ีดินท ากินให้ประชาชน มีการออกเอกสารสิทธ์ิให้ประชาชนมีสิทธ์ิใน
ท่ีดินท ากินของตน 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ดงันั้นจึงควรศึกษาผลกระทบทางสังคมท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดและไดท้ราบขอ้มูลท่ีสมบูรณ์มาก
ข้ึน เช่น ในประเด็นการท่องเท่ียวก่อให้เกิดความแตกต่างดา้นอายุ เพศ เช้ือชาติของชุมชน ควร
ศึกษาเพิ่มเติมวา่มีความเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง และมีผลกระทบอะไรตามมา เป็นตน้ 

2) ควรศึกษาผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมเพิ่มเติม เพื่อจะ
สามารถก าหนดแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวใหค้รอบคลุมทุกดา้น 
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แบบสอบถามทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล
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แบบสอบถาม 
เร่ืองแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิจากการท่องเที่ยว 

ในต าบลสวนผึง้ อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ี จดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในต าบลสวนผึ้งเก่ียวกบั
ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โดยก าหนดพื้นท่ีใน
การศึกษา คือ พื้นท่ีในเขตต าบลสวนผึ้ง จ  านวน 8 หมู่บา้น เพื่อใชป้ระกอบการท าวิทยานิพนธ์ของ
นกัศึกษาปริญญาโท คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบตามความเป็นจริงเท่าท่ีทราบ ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่
วา่จะไดรั้บความร่วมมือและไมตรีจิตจากทุกท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
       นางสาวฐิติยา  ไมแ้กว้  
         นกัศึกษาปริญญาโท คณะการจดัการการท่องเท่ียว 
      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  ให้ระบุเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง (   ) ตามสภาพความเป็นจริงของท่าน 
1.  เพศ  (   )  ชาย (   )  หญิง 
2.  อายุ  (   )  ต ่ากวา่ 20 ปี  (   )  20-30 ปี  (   )  30-40 ปี 
  (   )  40-50 ปี  (   )  มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 
3.  ศาสนา (   )  พุทธ  (   )  คริสต ์  (   ) อิสลาม 
(   )  อ่ืนๆโปรดระบุ................................................................................... 
4.  ระดับการศึกษา  
(   )  ไม่ไดเ้รียน  (   )  ประถมศึกษา (ป. 1-6)  (   )  มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. 1-3)  
(   )  มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6) (   )  ปวส. (   )  ปริญญาตรี   
(   )  สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป  (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................... 
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5.  อาชีพ   
(   )  เกษตรกร   (   )  รับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง 
(   )  คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  (   )  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการบ านาญ 
(   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................... 
6.  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
(   )  ต ่ากวา่ 10,000 บาท  (   )  10,000-20,000 บาท 
(   )  20,000-30,000 บาท  (   )  30,000-40,000 บาท 
(   )  40,000 บาทข้ึนไป 
7.  ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในชุมชน 
(   )  ต ่ากวา่ 5 ปี  (   )  5-10 ปี (   )  10-15 ปี (   )  15 -20 ปี (   )  20-25 ปี 
(   )  25-30 ปี  (   )  มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2  แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิจาการท่องเที่ยว 
 

ผลกระทบทางสังคมที่เกดิจากการท่องเที่ยว 

เห็น
ด้วย
มาก
ทีสุ่ด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ทีสุ่ด 

ผลกระทบด้านประชากร 
-1.1  การท่องเท่ียวท าใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของจ านวน
ประชากรในสังคมของชุมชน 

     

-1.2  การท่องเท่ียวท าใหป้ระชากรจากชุมชนอ่ืน เขา้มาหา
งานในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 

     

+1.3  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดกลุ่ม ชมรม เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียว 

     

+1.4  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกนัการ
อพยพ ยา้ยถ่ินของชุมชน 

     

-1.5  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดความแตกต่างดา้นอาย ุเพศ เช้ือ
ชาติของชุมชน 

     

การจัดการชุมชน สถาบัน หรือทางสังคม 
+2.1  ชุมชนเห็นดว้ยท่ีต าบลสวนผึ้งมีการท่องเท่ียว 

     

-2.2  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเอาเปรียบกนัในชุมชน      
+2.3  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนาดและ
โครงสร้างขององคก์รรัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน 

     

+2.4  การท่องเท่ียวก่อใหชุ้มชนมีการวางแผน และการ
ก าหนดพื้นท่ีอยา่งเป็นสัดส่วน 

     

+2.5  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน      
+2.6  การท่องเท่ียวท าใหค้่าครองชีพมีความเหมาะสมแก่
ชุมชน 

     

-2.7  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการขายบริการทางเพศ      
-2.8  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของ
ชุมชน 
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ผลกระทบทางสังคมที่เกดิจากการท่องเที่ยว 

เห็น
ด้วย
มาก
ทีสุ่ด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ทีสุ่ด 

ความขัดแย้งเกี่ยวกบัชุมชนและบุคคลภายนอก 
+3.1  การท่องเท่ียวท าใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
นกัท่องเท่ียวกบัชุมชน 

     

+3.2  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความผกูพนัภายในชุมชน      
-3.3  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการคา้ และ
อุตสาหกรรมของชุมชน 

     

+3.4  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

     

ผลกระทบในระดับส่วนตัว บุคคลและครอบครัว 
-4.1  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ และ
ค่านิยมของสังคมชุมชน 

     

+4.2  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความแตกต่างทางศาสนาและ
ความเช่ือ 

     

+4.3  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ครอบครัวของชุมชน 

     

+4.4  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความ
สามคัคีแก่ชุมชน 

     

+4.5  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความ
ปลอดภยั 

     

+4.6  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดเวลาวา่ง และโอกาสในการ
พกัผอ่นของชุมชน 

     

ความต้องการในโครงสร้างพืน้ฐานของชุมชน 
+5.1  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์
ความเจริญทางสังคม 

     

-5.2  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน การมี
สิทธ์ิในท่ีดิน และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคาดหวังของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการ
ท่องเทีย่ว 
 

ความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลง 
ทางสังคมที่เกดิจากการท่องเทีย่ว 

คาด
หวงั
มาก
ทีสุ่ด 

คาด
หวงั
มาก 

คาด
หวงั
ปาน
กลาง 

คาด
หวงั
น้อย 

คาด 
หวงั
น้อย
ทีสุ่ด 

ความคาดหวงัด้านประชากร 
1.1  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเพิ่มข้ึนของจ านวน
ประชากรในสังคมของชุมชน 

     

1.2  ท่านคาดหวงัใหป้ระชากรจากชุมชนอ่ืน เขา้มาหา
งานในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 

     

1.3  ท่านคาดหวงัให้เกิดกลุ่ม ชมรม เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียว 

     

1.4  ท่านคาดหวงัให้เกิดการป้องกนัการอพยพ ยา้ยถ่ิน
ของชุมชน 

     

*1.5  ท่านคาดหวงัใหไ้ม่เกิดความแตกต่างดา้นอาย ุเพศ 
เช้ือชาติของชุมชน 

     

การจัดการชุมชน สถาบัน หรือทางสังคม 
2.1  ท่านคาดหวงัให้ต าบลสวนผึ้งมีการท่องเท่ียว 

     

*2.2  ท่านคาดหวงัใหไ้ม่เกิดการเอาเปรียบกนัในชุมชน      
2.3  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนาดและ
โครงสร้างขององคก์รรัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน 

     

2.4  ท่านคาดหวงัใหชุ้มชนมีการวางแผน และการ
ก าหนดพื้นท่ีอยา่งเป็นสัดส่วน 

     

2.5  ท่านคาดหวงัให้เกิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน      
2.6  ท่านคาดหวงัใหค้่าครองชีพมีความเหมาะสมแก่
ชุมชน 

     

ความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลง คาด คาด คาด คาด คาด 
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ตอนที ่4  ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วในต าบลสวน
ผึง้ อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 

ทางสังคมที่เกดิจากการท่องเทีย่ว หวงั
มาก
ทีสุ่ด 

หวงั
มาก 

หวงั
ปาน
กลาง 

หวงั
น้อย 

หวงั
น้อย
ทีสุ่ด 

*2.7  ท่านคาดหวงัใหไ้ม่เกิดการขายบริการทางเพศ      
*2.8  ท่านคาดหวงัใหไ้ม่เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของ
ชุมชน 

     

ผลกระทบในระดับส่วนตัว บุคคลและครอบครัว 
*4.1  ท่านคาดหวงัใหไ้ม่เกิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ และ
ค่านิยมของสังคมชุมชน 

     

4.2  ท่านคาดหวงัใหไ้ม่เกิดความแตกต่างทางศาสนาและ
ความเช่ือ 

     

4.3  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ครอบครัวของชุมชน 

     

4.4  ท่านคาดหวงัให้เกิดการสร้างความสามคัคีแก่ชุมชน      
4.5  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเสริมสร้างความปลอดภยัใน
ชุมชน 

     

4.6  ท่านคาดหวงัให้เกิดเวลาวา่ง และโอกาสในการ
พกัผอ่นของชุมชน 

     

ความต้องการในโครงสร้างพืน้ฐานของชุมชน 
5.1  ท่านคาดหวงัให้เกิดการสร้างสรรคค์วามเจริญดา้น
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 

     

*5.2  ท่านคาดหวงัให้เกิดการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินโดย
ชุมชนมากท่ีสุด 

     

*5.3  ท่านคาดหวงัใหไ้ม่เกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม 
และคุณค่างานศิลปหตัถกรรม  
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ท่านมีขอ้เสนอแนะในการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
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ภาคผนวก ข 
แบบตรวจสอบเคร่ืองมอืการท าวจิยั
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แบบตรวจสอบเคร่ืองมือการท าวทิยานิพนธ์ 
เร่ือง แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วในต าบลสวนผึง้  

อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ  (   )  ชาย (   )  หญิง 
2.  อายุ  (   )  ต ่ากวา่ 20 ปี  (   )  20-30 ปี  (   )  30-40 ปี 
  (   )  40-50 ปี  (   )  มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 
3.  ศาสนา (   )  พุทธ  (   )  คริสต ์  (   ) อิสลาม 
(   )  อ่ืนๆโปรดระบุ................................................................................... 
4.  ระดับการศึกษา  
(   )  ไม่ไดเ้รียน  (   )  ประถมศึกษา (ป. 1-6)  (   )  มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. 1-3)  
(   )  มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6) (   )  ปวส. (   )  ปริญญาตรี   
(   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................... 

 แบบตรวจสอบเคร่ืองมือการท าวทิยานิพนธ์ (IOC) ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
ค าช้ีแจง   
1.  ค าถามแบบมีโครงสร้าง มีวตัถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
 1) เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวน
ผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 2)  เพื่อศึกษาความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวในต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 3)  เพื่อเสนอแนวทางการจดัการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในต าบล
สวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
2.  แบบตรวจสอบเคร่ืองมือการท าวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบ 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียว 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงผลกระทบทาง
สังคมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 
3.  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง 
 ค่า +1  หมายถึง  สอดคลอ้ง 
 ค่า   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 ค่า  -1  หมายถึง  ไม่สอดคลอ้ง 
 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้เช่ียวชาญ 
 ช่ือ-สกุล ........................................................................................................................ 
 ต าแหน่ง ........................................................................................................................ 
 E-mail ........................................................................................................................... 
 ท่ีอยู ่............................................................................................................................... 
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5.  อาชีพ   
(   )  เกษตรกร   (   )  รับจา้งทัว่ไป/พนกังาน/ลูกจา้ง 
(   )  คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  (   )  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการบ านาญ 
(   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................... 
6.  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
(   )  ต ่ากวา่ 10,000 บาท  (   )  10,000-20,000 บาท 
(   )  20,000-30,000 บาท  (   )  30,000-40,000 บาท 
(   )  40,000 บาทข้ึนไป 
7.  ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในชุมชน 
(   )  ต ่ากวา่ 10 ปี  (   )  10-20 ปี  (   )  20-30 ปี (   )  มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป 
 
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่2  แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบทางสังคมทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว 
 

ค าถามแบบมีโครงสร้าง 
ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 

ผลกระทบด้านประชากร 
1.1  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจ านวนประชากรใน
สังคมของชุมชน 

   

1.2  การท่องเท่ียวก่อใหป้ระชากรจากชุมชนอ่ืน เขา้มาหางานในแหล่ง
ท่องเท่ียวของชุมชน 

   

1.3  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดกลุ่ม แก๊ง ชมรม เก่ียวกบัการท่องเท่ียว    
1.4  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการป้องกนัการอพยพ ยา้ยถ่ิน
ของชุมชน 

   

1.5  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดความแตกต่างดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติของชุมชน    

การจัดการชุมชน สถาบัน หรือทางสังคม 
2.1  ชุมชนเห็นดว้ยท่ีต าบลสวนผึ้งมีการท่องเท่ียว 

   

2.2  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในสังคมของชุมชน    
2.3  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขนาดและโครงสร้างของ
องคก์รรัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน 

   

2.4  การท่องเท่ียวก่อใหชุ้มชนมีการวางแผน และการก าหนดพื้นท่ีอยา่ง
เป็นสัดส่วน 

   

2.5  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน    
2.6  การท่องเท่ียวท าใหค้่าครองชีพมีความเหมาะสมแก่ชุมชน    
2.7  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการขายบริการทางเพศ    
2.8  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน    

ความขัดแย้งเกี่ยวกบัชุมชนและบุคคลภายนอก 
3.1  การท่องเท่ียวท าให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบั
ชุมชน 
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ค าถามแบบมีโครงสร้าง 
ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 
3.2  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดความผกูพนัภายในชุมชน    
3.3  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการคา้ และอุตสาหกรรม
ของชุมชน 

   

3.4  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน 

   

ผลกระทบในระดับส่วนตัว บุคคลและครอบครัว 
4.1  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ และค่านิยมของ
สังคมชุมชน 

   

4.2  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดความแตกต่างทางศาสนาและวฒันธรรม    
4.3  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัวของ
ชุมชน 

   

4.4  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการสร้างความสามคัคีแก่ชุมชน    
4.5  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความปลอดภยั    
4.6  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดเวลาวา่ง และโอกาสในการพกัผอ่นแก่ชุมชน    

ความต้องการในโครงสร้างพืน้ฐานของชุมชน 
5.1  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการสร้างสรรคค์วามเจริญทาง
สังคม 

   

5.2  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน 
และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

   

5.3  การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดปัญหาการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่า
งานศิลปหตัถกรรม 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคาดหวังของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการ
ท่องเทีย่ว 
 

ความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลง 
ทางสังคมที่เกดิจากการท่องเทีย่ว 

ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 

ความคาดหวงัด้านประชากร 
1.1  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจ านวนประชากรใน
สังคมของชุมชน 

   

1.2  ท่านคาดหวงัใหป้ระชากรจากชุมชนอ่ืน เขา้มาหางานในแหล่ง
ท่องเท่ียวของชุมชน 

   

1.3  ท่านคาดหวงัให้เกิดกลุ่ม แก๊ง ชมรม เก่ียวกบัการท่องเท่ียว    
1.4  ท่านคาดหวงัให้เกิดการป้องกนัการอพยพ ยา้ยถ่ินของชุมชน    
1.5  ท่านคาดหวงัให้เกิดความแตกต่างดา้นอาย ุเพศ เช้ือชาติของชุมชน    

การจัดการชุมชน สถาบัน หรือทางสังคม 
2.1  ท่านคาดหวงัให้ต าบลสวนผึ้งมีการท่องเท่ียว 

   

2.2  ท่านคาดหวงัให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมของชุมชน    
2.3  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนาดและโครงสร้างขององคก์ร
รัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน 

   

2.4  ท่านคาดหวงัใหชุ้มชนมีการวางแผน และการก าหนดพื้นท่ีอยา่งเป็น
สัดส่วน 

   

2.5  ท่านคาดหวงัให้เกิดอาชีพและรายไดแ้ก่ชุมชน    
2.6  ท่านคาดหวงัใหค้่าครองชีพมีความเหมาะสมแก่ชุมชน    
2.7  ท่านคาดหวงัให้เกิดการขายบริการทางเพศ    
2.8  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของชุมชน    

ความขัดแย้งเกี่ยวกบัชุมชนท้องถิ่นและบุคคลภายนอก 
3.1  ท่านคาดหวงัให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัชุมชน 

   

3.2  ท่านคาดหวงัให้เกิดความผกูพนัภายในชุมชน    
 



203 

ความคาดหวงัของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลง 
ทางสังคมที่เกดิจากการท่องเทีย่ว 

ระดับการ
พจิารณา 

+1 0 -1 
3.3  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการคา้ และอุตสาหกรรมของ
ชุมชน 

   

3.4  ท่านคาดหวงัใหชุ้มชนมีความสงบเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาอาชญากรรม    

ผลกระทบในระดับส่วนตัว บุคคลและครอบครัว 
4.1  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ และค่านิยมของสังคม
ชุมชน 

   

4.2  ท่านคาดหวงัให้เกิดความแตกต่างทางศาสนาและวฒันธรรม    
4.3  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัวของชุมชน    
4.4  ท่านคาดหวงัให้เกิดการสร้างความสามคัคีแก่ชุมชน    
4.5  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเสริมสร้างความปลอดภยัในชุมชน    
4.6  ท่านคาดหวงัให้เกิดเวลาวา่ง และโอกาสในการพกัผอ่นแก่ชุมชน    

ความต้องการในโครงสร้างพืน้ฐานของชุมชน 
5.1  ท่านคาดหวงัให้เกิดการสร้างสรรคค์วามเจริญทางสังคม 

   

5.2  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนเจา้ของท่ีดิน การมีสิทธ์ิในท่ีดิน และ
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

   

5.3  ท่านคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และคุณค่างาน
ศิลปหตัถกรรม 

   

 
ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
(ลงช่ือ) ........................................................ 

........................................................ 
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยั 
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ตาราง ผลการทดสอบความเช่ือมั่น 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.793 52 
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สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิจยัเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมาย ผูว้ิจยัไดใ้ช้
สัญลกัษณ์ต่างๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 N  แทน ขนาดของกลุ่มประชากร 
 x̄   แทน ค่าเฉล่ีย 
 S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน ค่าสถิติแจกแจง t 
 F  แทน ค่าสถิติแจกแจง F 
 SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกก าลงัสอง 
 Sig.  แทน ค่าความน่าจะเป็นท่ีค านวณไดจ้ากค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ 

สมมุติฐาน 
 MS  แทน ค่าความแปรปรวน 
 df  แทน ค่าระดบัชั้นแห่งความอิสระ 
 H0  แทน สมมุติฐานหลกั 
 H1  แทน สมมุติฐานรอง 
 r  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
 *  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือตอบรับการส่งบทความ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวฐิติยา ไมแ้กว้ 
 
ประวตัิการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2551 
 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั 
 Admin-Support-Operator 
 บริษทั แอลเอม็จี ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 กรุงเทพมหานคร 
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