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 This thesis has three objectives: 1) to explore conditions about sustainable  tourism, 2) to study the results of the 

development of designated areas for sustainable tourism according to DASTA (Designated Areas for Sustainable Tourism 

Administration), which is a public organization, 3) to develop policy recommendations for sustainable tourism of Thailand.  

The approach used in this study are policy recommendations and a framework on the development of policy 

recommendations. The thesis is developed from three related steps: first is to gather and analyze documents on the 

development of sustainable tourism, second is to compare the results of operation in designated areas for sustainable tourism, 

using multisite case study and mixed methodology to survey impacts arised from tourism (by gathering data from the 

stakeholders, which are people who live in the tourist sites and from the tourists, then mix the information from these two 

steps and propose policy recommendations for sustainable tourism), third is to assess those recommendations regarding 

accuracy, suitability, possibility, and benefits (by distributing questionnaires to stakeholders to confirm the recommendations 

from key persons). 

 It is found, as a result of the study, that 1) policy recommendations for sustainable tourism in Thailand can be 

categorized into 6 elements, 2) policy implementation of designated area for sustainable tourism is carried out by launching a 

ten-year master plan along with the vision defined in the policy and there are 8 structural-oriented problems, 3) there are 13 

policy recommendations for sustainable tourism in Thailand: 1) launching a management system on tourist sites regarding the 

monitoring of impacts from tourism, the monitoring and inspecting of sustainability standards, and the restoring of security 

measures for the tourists; 2) promoting and advertising goods and services from communities and the tourist sites’owners in 

order to support and give sustainability to communities’ entrepreneurs with the focus on fair trades;            3) establishing 

a management system on natural resources and environment regarding water usage, water supply and safety among the tourists 

and the communities, water quality inspection, and water drainage; 4) establishing a management system on natural resources 

and environment  with the emphasis on reducing green-house effects, energy reservation, public transportation, and waste 

management; 5) establishing a management system on  social and cultural resources by inspiring the communities and the 

tourists to protect and preserve cultural heritages and to respect intellectual properties of the communities; 6) establishing a 

supporting system to encourage tourists to be volunteers for community development and for the preservation of cultural 

heritages and bio-diversity; 7) establishing guidelines on sustainable tourism for tourists to induce proper behaviors and to 

satisfy visitors; 8) using sustainable tourism as criteria for performance appraisal of the involved tour agencies; 9) emphasizing 

the development of tourist sites in relevant to its main objective, for instances, religious places, archeologic sites, etc.; 10) 

deploying designated areas of sustainable tourism for Niche market; 11) doing researches for feasibility studies of the next 

designated areas for sustainable tourism; 12) supporting community networks on sustainable tourism to encourage 

communication and cooperation among the involved agencies; 13) supporting the establishment of social enterprises to handle 

a participation process of the tourist sites’ owners and the tourists. 
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เพื(อนนิสิต พฒันศึกษา รุ่น 2 ทุกท่านที(คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจ ผูว้ิจยัขอขอบคุณ 
และซาบซึ� งกบัมิตรภาพอนัดีครั� งนี�อยา่งจริงใจ 
 ผู ้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขวิรัช และ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์โกศล โรจนพนัธ์ุ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ที(ทาํให้ผูว้ิจยัระลึกและ
ซาบซึ� งกบัคาํว่า “เป็นศิษยมี์ครู” อยู่เสมอ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์โสภา
พรรณ อมตะเดชะ ที(ได้ให้โอกาสและสอบถามด้วยความห่วงใยตลอดมา ผู ้วิจ ัยขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณแม่ จาํเนียร แสงกระจ่าง ที(มี ความเมตตา กรุณาใหทุ้นทรัพย ์กาํลงัใจ และสอบถาม
ถึงความกา้วหนา้ของการศึกษาอยา่งห่วงใย ใส่ใจเสมอมา 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี� ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สําหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ประจาํปีการศึกษา 2556  
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บทที� 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การท่องเที�ยวเพื�อการพกัผ่อนหย่อนใจ (leisure) เป็นรูปแบบหนึ� งของการเคลื�อนยา้ย
ทางพื)นที� ซึ� งแตกต่างจากการเคลื�อนยา้ยทางพื)นที�อื�น ๆ ในอดีตที�ถูกกระตุน้ด้วยเหตุผลทาง 
เศรษฐกิจ การคา้ การเมือง ประชากรและครอบครัว รวมไปถึงการจาริกแสวงบุญตามความเชื�อทาง
ศาสนาและประเพณี และมีจาํนวนประชากรเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการเคลื�อนยา้ยทางพื)นที�เพื�อการ
ท่องเที�ยวนี) ถึง 451 ลา้นคนในช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2553 และจากขอ้มูลชุดเดียวกนัรายงานว่ามี
ประเทศร้อยละ 83 (106 ประเทศจาก 127 ประเทศ) มีจาํนวนนกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ)น และหนึ�งในสามยงั
เป็นการเพิ�มขึ)นของนกัท่องเที�ยวเป็นสองเท่าอีกดว้ย มีเพียงร้อยละ 17 (21 ประเทศ จาก 127 ประเทศ) 
เท่านั)นที�รายงานวา่มีจาํนวนนกัท่องเที�ยวลดลง จากภาพรวมจะมีนกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ)นร้อยละ 5 ในช่วง
เดือน มกราคม - เมษายน ของปี พ.ศ. 2553 เมื�อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี พ.ศ. 2552 
(UNWTO, 2012: 1) ซึ� งจากสถิติดงักล่าวทาํให้นกัท่องเที�ยวทั�วโลกปรับสูงขึ)นถึงระดบั 1 พนัลา้นคน
เป็นปีแรกและรักษาระดบัติดต่อกนัจนเพิ�มสูงขึ)นถึง 1,138 คนในปี พ.ศ. 2557 เป็นสถิติที�เพิ�มสูงขึ)น
จากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 4.7 และองค์การการท่องเที�ยวโลกยงัทาํนายว่าจะมีอตัราการเพิ�มขึ)นของ
นกัท่องเที�ยวในปี พ.ศ. 2558 ในระดบัร้อยละ 3 – 4 จากเศรษฐกิจโลกที�ฟื) นตวั (UNWTO, 2015: 1) 
 จากขอ้มูลดงักล่าวนอกจากแสดงถึงการเจริญเติบโตของจาํนวนนกัท่องเที�ยวแลว้ยงัแสดง
นยัยะการเจริญเติบโตของรายไดจ้ากการท่องเที�ยว ซึ� งมีความเกี�ยวขอ้งอยา่งแนบแน่นกบัการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศที�เป็นจุดหมายปลายทาง (destination) ซึ� งเมื�อพิจารณาอย่างถี�ถว้นแลว้จะเห็นว่า 
เมื�อการท่องเที�ยวคือการปรากฏการณ์ทางสังคม ที�เกิดการเคลื�อนยา้ยทางพื)นที�ของผูค้นภายใน และ
ระหว่างประเทศ เพื�อการพกัผ่อนหยอ่นใจแลว้ การท่องเที�ยวยงัเป็นพลงัทางสังคมที�ส่งอิทธิพลต่อ
การเปลี�ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการเมือง ของทั)งประเทศตน้ทางของ
นกัท่องเที�ยว (ส่วนใหญ่เป็นประเทศที�พฒันาแลว้) และประเทศที�เป็นจุดหมายปลายทาง (ส่วนใหญ่
เป็นประเทศกาํลงัพฒันา) ซึ� งการเดินทางท่องเที�ยวถูกส่งเสริมในหมู่ชนชั)นกลางยุคใหม่ในประเทศ
ที�พฒันาแลว้ เพื�อมีโอกาสได้พบกบัการผจญภยัที�แปลกใหม่ และยงัช่วยสงวนรักษาไวซึ้� งความ
สวยงามของภูมิทศัน์ทางธรรมชาติ รวมถึงก่อให้เกิดการสังสรรคท์างดา้นวฒันธรรมของมนุษยชาติ
ทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกนัประเทศกาํลงัพฒันาไดฉ้วยโอกาสนี)  ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการท่องเที�ยว 
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เพื�อเป็นแหล่งของเงินรายได้เพื�อมาพฒันาเศรษฐกิจและสร้างความมั�งคั�งให้แก่ประเทศ (ชูศกัดิ\  
วทิยาภคั, 2554: 1-2) 
 ประเทศไทย ไดใ้ชย้ทุธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเป็นภาคเศรษฐกิจนาํ 
มาตลอดระยะเวลากวา่ 3 ทศวรรษโดยการดาํเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที�ยวเพื�อสร้างรายไดท้าง
เศรษฐกิจของประเทศ นบัตั)งแต่แผนการพฒันาท่องเที�ยวแห่งชาติฉบบัแรกในปี พ.ศ. 2519 ทาํให้
การท่องเที�ยวไทยสร้างรายไดสู้งเป็นอนัดบัหนึ�งในภาคบริการอยา่งต่อเนื�องโดยขนาดของธุรกิจการ
ท่องเที�ยวในปัจจุบนั ประเทศไทยสามารถสร้างรายไดจ้ากการท่องเที�ยวมากที�สุด เมื�อเปรียบเทียบ
กบัประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของ GDP นาํมาซึ� งแหล่งงานมากกว่า 1.9 
ลา้นตาํแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 5 ของตาํแหน่งงานทั)งหมด ผลของการดาํเนินการตามยุทธศาสตร์ทาํให ้
ประเทศไทยมีนักท่องเที�ยวเข้ามาใช้บริการมาก เป็นอนัดับสองในภูมิภาค (รองจากประเทศ
มาเลเซีย) ซึ� งถา้จาํนวนนกัท่องเที�ยวเป็นไปตามประมาณการแลว้ จะมีนกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ)นถึง 20 
ลา้นคนในปี พ.ศ. 2556 (ททท., 2554) รวมไปถึง การแถลงนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ�งลกัษณ์ต่อ
ที�ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร วา่จะ"เร่งผลกัดนัรายไดจ้ากนกัท่องเที�ยวเพิ�มเป็น 2 เท่าในเวลา 5 ปี" ซึ� ง
จากสถิติของกระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา พบว่า เมื�อปี พ.ศ.2553 ที�ผ่านมาประเทศไทยมี
นกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเที�ยว 15.9 ลา้นคน สร้างรายได ้592,794.09 ลา้นบาท 
และเป้าหมายเดิมของปี พ.ศ. 2554 คือจาํนวนนกัท่องเที�ยวต่างชาติ 18-18.3 ลา้นคน ประมาณการ
รายไดไ้วที้� 700,000 ลา้นบาท ทาํให้เกิดการตั)งเป้าตวัเลขจาํนวนนกัท่องเที�ยวใหม่ โดยกาํหนดไวที้� 
19 ลา้นคน เพิ�มรายไดเ้ป็น 900,000 ลา้นบาท จากตวัเลขดงักล่าวทาํให้ตวัเลขประมาณการ รายได้
จากการท่องเที�ยวในปี พ.ศ. 2558 อยูที่� 1.8-2 ลา้นลา้นบาท (จารุพนัธ์ จิระรัชนิรมย,์ 2554 : 6) ซึ� งใน
ปี 2556 ที�เศรษฐกิจโลกชะลอตวั แต่นกัท่องเที�ยวต่างชาติยงัเดินทางมาท่องเที�ยวในประเทศไทยเพิ�มขึ)น 
สร้างสถิติสูงสุดดว้ยจาํนวน 26.5 ลา้นคน สร้างรายไดเ้พิ�มกวา่ 10.8 % ของ GDP (วศิน โรจยารุณ, 
2558) ซึ� งมีตวัเลขที�สูงเกินกวา่ตวัเลขประมาณการในปี พ.ศ. 2554 ล่าสุดจากการรายงานผลงานใน
ไตรมาศแรกของปี พ.ศ. 2558 ของ นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที�ยวและกีฬา ไดก้าํหนดนโยบายในการเพิ�มจาํนวนนกัท่องเที�ยวไวสู้งถึง 28.8 ลา้น และจะ
สร้างรายไดก้วา่ 2.2 ลา้นลา้นบาท (กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา, 2558) จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็น
ถึงพฒันาการอยา่งกา้วกระโดดของจาํนวนนกัท่องเที�ยว และรายไดจ้ากการท่องเที�ยว ซึ� งแน่นอนวา่
ยอ่มสร้างผลกระทบที�เกิดจากปริมาณนกัท่องเที�ยวที�เพิ�มสูงขึ)นอยา่งเป็นเงาตามตวั 
 ผลของความพยายามที�จะเร่งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจชาติดว้ยอุตสาหกรรมการ
ท่องเที�ยว ทาํให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย เพราะขนาดของการพฒันาการท่องเที�ยวของไทยที�
ไม่เหมาะสมกบัการพฒันา เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม จึงก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทางสังคม
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ในหลายมิติ สังคมไม่สามารถปรับตวัได้กบั กระแสรุกคืบของการท่องเที�ยว ประกอบกบักระแส
การพฒันาของโลกเกิด กระแสทอ้งถิ�นนิยม (localism)ขึ)นมาต่อตา้น การพฒันาเศรษฐกิจกระแสหลกัที�
ไหลบ่ามากบั กระบวนการโลกาภิวตัน์ ทาํให้รัฐเริ�มทบทวนและปรับเปลี�ยนแนวคิดในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที�เนน้เศรษฐกิจกระแสหลกัมาสู่การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมกบัผลกัดนัแนวคิดประชาสังคมเพื�อสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน และสนบัสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการทรัพยากรทอ้งถิ�น ตลอดจนฟื) นฟูธรรมชาติและ
วฒันธรรมทอ้งถิ�นเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยืน ซึ� งกระแสดงักล่าวส่งผลต่อ อุตสาหกรรมท่องเที�ยวทาํให้
เกิดการปรับเปลี�ยนการท่องเที�ยวไปสู่แนวทางการพฒันาการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 8 (พ.ศ. 2540-2544) ดงันั)นจากปัญหาที�เกิดจากการพฒันาการ
ท่องเที�ยวแบบมวลชน (mass tourism) และ การเปลี�ยนแปลงกระแสการพฒันาของโลกที�มีผลต่อ
ประเทศไทยทาํให้ แนวความคิดที�เชื�อมโยงระหว่างการท่องเที�ยวกับการพฒันาที�ย ั�งยืน หรือ
แนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน เป็นกระแสที�กลับมาได้รับความสนใจขึ) นอีกครั) ง 
หลงัจากแนวความคิดนี) เกิดขึ)นมากวา่ 20 ปีแลว้ก็ตาม ในต่างประเทศ มีการก่อตวัของกระแส “การ
ท่องเที�ยวแบบทางเลือก” (alternatives tourism) ซึ� งเกิดขึ)นในช่วงทา้ยของทศวรรษที� 1980 เหตุของ
การก่อตวันี)มาจาก การท่องเที�ยวแบบมวลชน (mass tourism) ไดใ้ชท้รัพยากรทางธรรมชาติไปอยา่ง
มากมาย รวมถึงการสร้างความบิดเบือนให้กบัวฒันธรรมและประเพณี ของแหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ 
ในโลกเพื�อตอบสนองต่อการท่องเที�ยวแบบกระแสหลกั ดงันั)นขอ้เรียกร้องต่อการท่องเที�ยว ในเรื�อง
ระบบนิเวศ ความเหมาะสม ผลกระทบที�ต ํ�า และความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม
ประเพณี จึงเกิดขึ)น (Sharpley, 2009: xi) 
 กวา่ 20 ปีที�ผ่านมาหัวขอ้เรื�อง “การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน” (sustainable tourism 
development) มีการใช้อา้งอิงและแสดงบทบาทเฉพาะแต่ในวงวิชาการเท่านั)น ผนวกกบัตวั
แนวความคิดนี) ไปอิงแอบอยูก่บัแนวความคิดเรื�อง “การพฒันาที�ย ั�งยืน” (sustainable development) 
ของ สหประชาชาติ แต่ความรุนแรงของการเปลี�ยนแปลงสภาวะอากาศ (climate change) ใน
ปัจจุบนั ทาํให้ประเทศที�ใชก้ารท่องเที�ยวเป็นภาคเศรษฐกิจนาํ และอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวที�
กระจายอยูท่ ั�วโลก ไดห้ันกลบัมาทบทวน และเปลี�ยนแนวความคิดและแนวปฏิบติัโดยการเริ�มตน้
ของแนวคิด การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ (eco-tourism) ดว้ยความเชื�อที�วา่ อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวตอ้ง
มีแนวปฏิบติัเพื�อลดภาวะโลกร้อนซึ� งล่าสุดเมื�อวนัที� 20-22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555ไดมี้การจดั
ประชุม Rio+20 ขึ)นอีกครั) งที� นครริโอฯ ประเทศบราซิล โดยหัวขอ้หลกั (theme)ในการประชุม 2 
เรื�องไดแ้ก่ 
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1. เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพฒันาที�ย ั�งยนืและการขจดัความยากจน 
2. กรอบเชิงสถาบนัระหวา่งประเทศเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนื 

 ประกอบกบัคณะกรรมการเตรียมการประชุม Rio+20 ไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงคข์อง
การประชุมในครั) งนี)ไว ้3 ประการคือ 

1. เพื�อฟื) นฟูคาํมั�นสัญญาของฝ่ายการเมืองต่อการดาํเนินการตามขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการ
พฒันาที�ย ั�งยนื 

2. ประเมินผลความกา้วหน้าในการดาํเนินตามขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการพฒันาที�ย ั�งยืนจาก
การประชุมครั) งสาํคญั ๆ ที�ผา่นมา 

3. การพิจารณาถึงสิ�งทา้ทา้ยใหม่ ๆ ที�จะเกิดขึ)น 
 เป็นที�คาดการณ์วา่ผลจากการประชุม Rio+20 จะก่อให้เกิดความเปลี�ยนแปลงต่อแนวทาง 

การพฒันาประเทศและการบริหารจดัการด้านสิ�งแวดลอ้มโลก (สถาบนัธรรมรัฐเพื�อการพฒันา
สังคมและสิ�งแวดลอ้ม, 2555: 29-30) พร้อมกบัเป็นแรงสั�นสะเทือนจนเกิดการเปลี�ยนแนวความคิด
และแนวปฏิบติัดว้ยความเชื�อที�วา่ อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวตอ้งมีแนวปฏิบติัเพื�อลดภาวะโลกร้อน
อนัจะนาํมาซึ� งกระแสที�ได้รับความสนใจขึ) นอีกครั) งของแนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�
ย ั�งยนื  

 ดงันั)นจาก ประวติัความเป็นมาของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวในประเทศไทยที�ใช้
การท่องเที�ยวแบบมวลชนหารายไดม้าโดยตลอดระยะเวลากวา่ 30 ปี ถึงแมว้า่รัฐจะดาํเนินนโยบาย
การท่องเที�ยวตามแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืแต่ตรรกะของการพฒันาการท่องเที�ยวของ
รัฐยงัคงยึดแนวทางการพฒันาเพื�อเพิ�มรายได ้และใช้การท่องเที�ยวเป็นเครื�องมือกระตุน้เศรษฐกิจ 
โดยการสร้างโครงการขนาดใหญ่ แทนที�จะให้ความสําคญักบัคุณค่าทางวฒันธรรมทอ้งถิ�น ซึ� ง
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาและอุปสรรค มากมายบนเส้นทางสู่การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของไทย 
ผนวกกบั กระแสการตื�นตวัของโลกต่อเรื�องการเปลี�ยนแปลงสภาวะอากาศ ที�มีผลกระทบต่อมนุษย์
รุนแรงขึ)นทุกวนั จึงทาํใหเ้ห็นการเปลี�ยนแปลง หรือการขยบัตวัของภาครัฐ โดยเฉพาะการท่องเที�ยว
แห่งประเทศไทยซึ�งจะเห็นไดจ้ากการปล่อยโฆษณารณรงคต์วัใหม่ของปี พ.ศ. 2554 วา่ “เที�ยวหวัใจ
ใหม่ เมืองไทยย ั�งยืน” ในภาคประชาสังคม ซึ� งจะสังเกตไดจ้ากหวัขอ้งานวิจยัเรื�อง การจดัการการ
ท่องเที�ยวโดยชุมชนเพื�อความย ั�งยืน เพิ�มสูงมากขึ)นในช่วงหลายปีที�ผ่านมานี)  และประกอบกบั 
ภาคเอกชนที�ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกระแสตื�นตวัของโลกต่อเรื�องการเปลี�ยนแปลงสภาวะ
อากาศ เช่น มีขอ้เรียกร้องเรื�องการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มเพิ�มเขา้มาในเงื�อนไขทางธุรกิจนาํเที�ยว ซึ� งขอ้
เรียกร้องนี) กาํหนดโดยนกัท่องเที�ยวเอง และล่าสุดการขยบัตวัของภาครัฐ โดยเฉพาะการท่องเที�ยว
แห่งประเทศไทยส่งผลในเชิงประจกัษ์ให้เห็นในระดบันานาชาติเมื�อสมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยว
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ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Pacific Asia Travel Association (PATA) จดังานให้กบัผูเ้ขา้รางวลั
ชนะเลิศทั)งประเภท Gold และ Grand Awards ในงาน PATA GOLD AWARDS ประจาํปี 2012  
โดยมีผูส่้งงานและกิจกรรมเขา้ร่วมประกวดในนามขององค์กรและกลุ่มบุคคล รวมทั)งหมด 79 
หน่วยงาน ผลการตดัสินที�ออกมามี 3 ประเทศที�ไดรั้บรางวลัมากกว่า 1 รางวลั เช่น การท่องเที�ยว
ฮ่องกง การท่องเที�ยวมาเลเซีย รวมถึงการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.สําหรับ ททท. ได้
ส่งกิจกรรมและแหล่งท่องเที�ยวเขา้ประกวดรวม 3 ประเภท คือ โครงการปฏิญญารักษาสิ�งแวดลอ้ม
เพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื หรือ 7 Green Concepts และแหล่งท่องเที�ยว 2 แห่งคือ โครงการเกษตร
อินทรีย ์สนามบินสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั และชุมชนบา้นนาตน้จั�น ตาํบลบา้นตึก อาํเภอศรีสัชนาลยั 
จงัหวดัสุโขทยัผลปรากฏวา่ ประเทศไทยไดรั้บรางวลัใหญ่มาไดถึ้ง 3 รางวลั คือ จากรางวลั PATA 
Grand Awards จาํนวน 4 รางวลันั)น ททท.ไดม้า 1 รางวลั ในประเภท Environment กบัโครงการ 7 
Green Concepts ขณะที�รางวลั PATA Gold Awards จาํนวน 23 รางวลั ประเทศไทยควา้มาได ้2 
รางวลั คือ โครงการเกษตรอินทรีย ์สนามบินสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ชนะเลิศในประเภท 
Environment-Ecotourism และชุมชนบ้านนาต้นจั�น ตาํบล บ้านตึก อาํเภอศรีสัชนาลัย จงัหวดั
สุโขทยั ชนะเลิศในประเภท Heritage and Culture (สรณะ, 2555) ซึ� งแสดงให้เห็นการตื�นตวัและ
มุ่งมั�นของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย ในการนาํแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน มาเป็น
แนวทางในการบริหารจดัการการท่องเที�ยวในภาพรวมของประเทศไทย 
 จากปัญหาที�กล่าวมาทั)งหมดทาํให้ผูศึ้กษาพบวา่มีปัญหาเกิดขึ)นอยา่งนอ้ย 2 ประการคือ 
(1) มีความขดัแยง้กนัในเชิงนโยบายระหว่าง การหารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวกบั
การเรียกร้องให้อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเพิ�มความรับผิดชอบต่อ สิ�งแวดลอ้ม สังคม และ
วฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยวมากขึ) นกว่าการคาํนึงถึงรายได้ทางเศรษฐกิจแต่เพียงอยา่งเดียว 
(2) แนวทางการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนที�กลบัมาไดรั้บความสนใจอีกครั) ง กบัการนาํแนวทาง 
การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนมาปฏิบติัที�เกิดขึ)นจริงในประเทศไทยนั)นมีความสอดคล้องและ
ขดัแยง้กนัหรือไม่ นอกจากนี)ยงัพบวา่มีส่วนที�ขาดหายไป และมีความน่าสนใจในการศึกษา คือ การ
สังเคราะห์ภาพรวมของการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนสําหรับประเทศไทยเพราะปัญหาที�กล่าวมา
ขา้งตน้ เป็นปัญหาคู่ตรงขา้มเรื�องการท่องเที�ยวที�มีการวิพากษ์กนัมานานระหว่างการใช้อุตสาหกรรม
การท่องเที�ยวเป็นภาคเศรษฐกิจนาํในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มั�งคั�งรุ่งเรือง กบั
ผลกระทบเชิงลบของการส่งเสริมการท่องเที�ยวที�มีต่อสังคม วฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้มซึ� ง การ
สังเคราะห์ภาพรวมของการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนสําหรับประเทศไทยของการศึกษาครั) งนี)  จะ
เป็นการคน้หาแนวทางการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนที�อยูบ่นพื)นฐานของการหาจุดสมดุลระหวา่ง
ปัญหาการพฒันาเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวกบัผลกระทบเชิงลบที�เกิดจากการส่งเสริม
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การท่องเที�ยว รวมถึงแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน นั)นมีความเป็นมาและเชื�อมโยงกบั
อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวในประเทศไทย ได้อย่างไร เพราะจากปัญหาจะพบว่า แนวคิดการ
พฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน เป็นแนวคิดที�มีการให้การนิยามไว้ในหลายบริบทที�แตกต่างกัน 
ประเทศไทยรับเขา้มาใชป้ฏิบติัใน หลกัการ และแนวทางปฏิบติัแบบใด ดงันั)น การสังเคราะห์ขอ้มูล
จากหนงัสือ วารสาร งานวิจยั จุลสาร ดุษฎีนิพนธ์ทั)งในประเทศและต่างประเทศ และการศึกษา
เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานเพื�อคน้หาขอ้มูลที�เป็นฉนัทามติในการนาํแนวคิดการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน
ไปปฏิบติั จากแหล่งท่องเที�ยวที�ใชแ้นวทางการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนเป็นหลกัในการดาํเนินงาน 
เพื�อศึกษาแนวความคิด “การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน” ยงัเป็นการศึกษาเพื�อเชื�อมโยงส่วนที�
ขาดหายไปและ การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย จะเป็น
ขอ้สรุปจากการสังเคราะห์ภาพรวมของแนวทางพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืสาํหรับประเทศไทย 

 
คําถามการวจัิย 

1. ขอ้มูลพื)นฐานเกี�ยวกับ การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั �งยืนสําหรับประเทศไทย มี
องคป์ระกอบอะไรบา้ง 

2. ผลการดาํเนินงาน เรื�องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนจากพื)นที�ตน้แบบการท่องเที�ยว
อยา่งย ั�งยนื มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

3. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนสําหรับประเทศไทย ควรมี
ลกัษณะอยา่งไร และมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อศึกษา สภาวการณ์เกี�ยวกบั การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื 
2. เพื�อศึกษาผลการดาํเนินงาน เรื�องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนจากพื)นที�ต้นแบบ

การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื ขององคก์ารบริหารการพฒันาพื)นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน
(องคก์ารมหาชน) 

3. เพื�อพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย 
 

ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาเรื� อง ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนสําหรับประเทศไทย
เป็นการวิจยัเชิงนโยบาย (Policy Research)โดยใช้ แนวทางการศึกษานโยบายในเชิงเสนอแนะ 
(Prescriptive Approach) โดยมีขั)นตอนคือ เริ�มจากการศึกษาแนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�
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ย ั�งยืนที�บูรณาการแนวคิดจากองค์ความรู้เรื� อง การท่องเที�ยว ในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ 
สังคมวิทยา สิ� งแวดลอ้มศึกษา และนโยบาย เป็นตน้ ดว้ยการวิจยัเอกสารซึ� งประกอบไปดว้ย วิธี
วิเคราะห์เอกสาร(Document Analysis) และศึกษาแนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนโดย
เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานดว้ยวิธีการวิจยัพหุเทศะกรณี (Multi-site Case Study) เพื�อคน้หา
ขอ้มูลที�เป็นฉนัทามติในการนาํแนวคิดการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนไปปฏิบติั จากแหล่งท่องเที�ยวที�ใชแ้นวทาง 
การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนเป็นหลกัในการดาํเนินงาน ซึ� งขอบเขตการศึกษาด้านพื)นที�ใน
ขั)นตอนนี) คือ พื)นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนขององคก์ารบริหารการพฒันาพื)นที�พิเศษเพื�อ
การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (องคก์ารมหาชน) จากนั)นผูศึ้กษาจึงใชก้รอบแนวคิดซึ� งสังเคราะห์มาจาก 
เรื�อง การท่องเที�ยวกบัการพฒันาการท่องเที�ยวกบัการพฒันาที�ย ั�งยนื การจดัการการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน
แนวคิดพื)นฐานของขอ้เสนอเชิงนโยบาย เป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา ดงันั)นการศึกษา เรื�อง 
การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย มีขอบเขตการวจิยัดงันี)  

1. ขอบเขตดา้นเนื)อหาผูศึ้กษาไดส้ังเคราะห์แนวทางในการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย
เพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทยเป็นการวิจยัเชิงนโยบายโดย แนวทางการศึกษานโยบาย
ในเชิงเสนอแนะซึ� งประกอบดว้ย การวิจยัเอกสารดว้ย วิธีวิเคราะห์เอกสาร(Document Analysis) 
และขอ้จาํกดัเรื�องการวจิยัเอกสารคือ ความหลากหลายของศาสตร์ต่าง ๆ ที�มาเกี�ยวข้องกบั การ
พฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ทาํให้ผูศึ้กษาตอ้งใช้เกณฑ์ที�จะคดัเลือกเอกสารเรื� องการพฒันาการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิดการพฒันาที�ย ั�งยืน เป็นหลกั และคน้หาขอ้มูล
ฉนัทามติของผลการดาํเนินงานในการนาํแนวคิดการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนไปปฏิบติัดว้ยวิธีการศึกษาพหุเทศะ 
กรณีศึกษา(Multi-site Case Study)และนาํผลการศึกษาที�คน้พบจากทั)ง 2 แนวทาง มาสังเคราะห์
ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืสาํหรับประเทศไทยโดยมีกรอบแนวคิดเรื�อง การท่องเที�ยว
กบัการพฒันา การท่องเที�ยวกบัการพฒันาที�ย ั�งยืน การจดัการการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน และแนวคิด
พื)นฐานของขอ้เสนอเชิงนโยบาย เป็นกรอบแนวความคิดในการสังเคราะห์ แลว้จึงนาํขอ้เสนอมา
ประเมิน เรื� อง ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ โดย
แบบสอบถามการยนืยนัขอ้เสนอฯ จากผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการท่องเที�ยว เพื�อยนืยนัและรับรองผลการศึกษา 

2. ขอบเขตดา้นพื)นที� ผูศึ้กษาไดใ้ช ้พื)นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนขององคก์าร
บริหารการพฒันาพื)นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน(องค์การมหาชน) จาํนวน 6 พื)นที� ซึ� ง
ประกอบไปด้วย หมู ่เกาะช้างและพื)นที�เ ชื�อมโยง เมืองพทัยาและพื)นที�เ ชื�อมโยง อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร จงัหวดัเลย  เมืองเก่าน่าน จงัหวดัน่าน และเมือง
โบราณอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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  ซึ� งพื)นที�ดงักล่าวไดถู้กไดรั้บการกาํหนดโดยองคก์ารบริหารการพฒันาพื)นที�พิเศษเพื�อ
การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื (องคก์ารมหาชน) ซึ� งผูศึ้กษาจะใชก้ารศึกษาพหุเทศะกรณีศึกษา (Multi-site 
Case Study) โดยเลือกพื)นที�ในการศึกษาเพื�อตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)ซึ� ง
ขอ้จาํกดัในเรื�องพื)นที� นั)นมาจากเมื�อทาํการศึกษาเรื�องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนในประเทศไทย 
พบว่ามีการเลือกพื)นที�ในการศึกษาที�แตกต่างหลากหลาย ในแต่ละภูมิภาค แต่จากการวิเคราะห์ 
พื)นที�ที�ใช้แนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนเป็นกรอบในการศึกษา มีความซํ) าซ้อนกนั 
และพื)นที�ที�ไดรั้บความนิยม ก็มีชื�ออยูใ่นพื)นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื ขององคก์ารบริหาร
การพฒันาพื)นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน (องค์การมหาชน) เช่น เกาะช้าง เมืองเก่าน่าน 
จงัหวดัน่านและจงัหวดัเลย เป็นตน้ ดงันั)นผูศึ้กษาจึงใชเ้ขตพื)นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน 
ขององคก์ารบริหารการพฒันาพื)นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน เป็นพื)นที�ศึกษาวิจยัในครั) งนี)
โดยการเลือกพื)นที�เพื�อศึกษาผลการดาํเนินงาน จากเขตพื)นที�พิเศษที�มีลกัษณะของแหล่งท่องเที�ยวที�
แตกต่างกนัคือ 

2.1 แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและโบราณคดี คืออุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-
ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร 

2.2 แหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ คือ เมืองพทัยาและพื)นที�เชื�อมโยง 
2.3 แหล่งท่องเที�ยวที�มนุษยส์ร้างขึ)น คือ เมืองโบราณอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การพัฒนาที�ยั�งยืน หมายถึง การพฒันาที�เนน้ความเท่าเทียมกนัในการสร้างความย ั�งยืน
ดา้น เศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดลอ้ม โดยมุ่งไปที� การอนุรักษ์ระบบนิเวศและสร้างความเท่าเทียมกนั
ทางโอกาสในการเขา้ถึงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั)งในประชากรรุ่นปัจจุบนัและประชากร
ในอนาคต 

 การท่องเที�ยวที�ยั�งยนื หมายถึงการท่องเที�ยวที�สามารถสร้างความย ั�งยืนในการพฒันา
เศรษฐกิจที�ตั)งอยู่บนเงื�อนไขของความเท่าเทียมกนัทางสังคม และการอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้ม โดย
ใชห้ลกัการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืเขา้มาชี)วดักิจกรรมทางการท่องเที�ยว 

 การวิจัยเชิงนโยบาย หมายถึง การศึกษานโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการวิจยั เพื�อ
เอื)ออาํนวยให้นักวิชาการได้ใช้เป็นเครื�องมือในการวิเคราะห์กระบวนการนโยบาย การเสนอ
หลกัการในการกาํหนดเป้าหมายของนโยบายหลกั เพื�อทาํนายผลของทางเลือกนโยบายต่าง ๆ หลกั
ในการเสนอแนะทางเลือกนโยบาย หลกัในการควบคุมการนาํนโยบายไปปฏิบติัและหลกัในการ
ประเมินผลนโยบาย 
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 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยืนสําหรับประเทศไทย หมายถึง เนื)อหาสาระ
เกี�ยวกบันโยบายที�ผูศึ้กษาพฒันาขึ)นจากกระบวนการวิจยั เพื�อเป็นแนวทางปฏิบติัเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว
ที�ย ั�งยนืสาํหรับประเทศไทย 

 พื-นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างยั�งยืนหมายถึง พื)นที�พิเศษที�ประกาศดว้ยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีตามขอ้เสนอขององค์การบริหารการพฒันาพื)นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่าง
ย ั�งยนื (องคก์ารมหาชน) เพื�อการกาํหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพฒันา การท่องเที�ยวอยา่ง
ย ั�งยนื 

 
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถประมวลองค์ความรู้พื)นฐานที�เป็นประโยชน์ต่อการวิจยัเชิงนโยบาย (policy 
research) ในเรื�องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย 

2. สามารถประเมินผลการดาํเนินงานเรื�องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ขององคก์าร
บริหารการพฒันาพื)นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื (องคก์ารมหาชน) 

3. ทราบถึงปัจจยัที�มีผลต่อการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ขององคก์ารบริหารการพฒันา
พื)นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื (องคก์ารมหาชน) 

4. ไดแ้นวทางปฏิบติัเพื�อพฒันาการท่องเที�ยวไทยที�ย ั�งยนืของประเทศไทย 
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บทที� 2 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

 

 การศึกษาเรื�อง การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย
เป็นการวิจยัเชิงนโยบายโดยใช ้แนวทางการศึกษานโยบายในเชิงเสนอแนะ ซึ� งมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
(1) เพื�อศึกษา สภาวการณ์เกี�ยวกบั การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน (2) เพื�อศึกษาผลการดาํเนินงาน 
เรื�องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน จากพื6นที�ตน้แบบการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน ขององคก์ารบริหาร
การพฒันาพื6นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื (องคก์ารมหาชน) (3) เพื�อพฒันาขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย โดยผูศึ้กษาทาํการศึกษาแนวความคิดการพฒันาการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนที�บูรณาการแนวคิดจากองค์ความรู้เรื�อง การท่องเที�ยว ในศาสตร์ต่าง ๆ ดว้ยการ
วจิยัเอกสารซึ�งประกอบไปดว้ย วิธีวิเคราะห์เอกสารและวิธีวิเคราะห์เนื6อหาเพื�อ ศึกษาแนวความคิด
การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน และใช้การวิจยัพหุเทศะกรณีศึกษาเพื�อตรวจสอบ ประเมิน และ
สังเคราะห์ขอ้มูลจากพื6นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื ขององคก์ารบริหารการพฒันาพื6นที�พิเศษ
เพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน(องคก์ารมหาชน)จากนั6นจึงใชก้รอบแนวคิดซึ� งสังเคราะห์มาจาก เรื�อง 
การท่องเที�ยวกบัการพฒันา การท่องเที�ยวก ับการพฒันาที�ย ั �งยืน การจดัการการท่องเที�ยวที�
ย ั�งยนื สร้างขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทยโดยผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิจยั
ตามลาํดบั โดยการศึกษาครั6 งนี6ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งในแง่มุมต่างๆ 
ตามรายละเอียด ดงันี6  

1. สถานะแนวคิดและตวัชี6วดัการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืในปัจจุบนั 
2. สถานะปัจจุบนัของแผนและนโยบายการท่องเที�ยวประเทศไทย 
3. แนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการนโยบายสาธารณะ 
4. แนวคิดเกี�ยวกบัการวจิยัพหุเทศะกรณี (Multi-site Case Study) 
5. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
6. กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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สถานะแนวคิดและตัวชี�วดัการพฒันาการท่องเที�ยวที�ยั�งยืนในปัจจุบัน 

 อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวปัจจุบนัมีจุดเริ�มตน้ในยุคหลงัสงครามโลกครั6 งที� 2 องคก์าร
การท่องเที�ยวโลก (UNWTO) ไดเ้ริ�มตน้เก็บสถิตินกัท่องเที�ยวตั6งแต่ปี ค.ศ. 1950 ที�มีจาํนวนเพียง 25
ลา้นคนเท่านั6น (Weaver, 2006: 2) จนถึงปัจจุบนัจาํนวนนกัท่องเที�ยวทั�วโลกมีมากกว่า 1,000 ลา้นคน
แลว้ ซึ� งนกัท่องเที�ยวจาํนวนดงักล่าวเกี�ยวขอ้งกบั เงินส่งออกจาํนวน 1.2 ลา้นลา้นบาท ซึ� งคิดเป็น
ร้อยละ 6 ของการคา้ทั6งโลก ร้อยละ 9 ของผลิตภณัฑ์มวลรวม(GDP)ของทั6งโลก และสามารถสร้าง
งานไดถึ้งร้อยละ 8.333 จากจาํนวนตาํแหน่งงานทั6งโลก (UNWTO, 2012) ทาํให้องค์การการ
ท่องเที�ยวโลก ซึ� งเป็นองคก์ารหลกัของ สหประชาชาติในการเผยแพร่แนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยว
ที�ย ั�งยนื ตอ้งจดักิจกรรม รณรงคส์ร้างการท่องเที�ยวที�มีคุณภาพและลดผลกระทบจากการท่องเที�ยว
ผ่านทาง ออนไลน์ที� http://1billiontourists.unwto.org/ ซึ� งเนื6อหานั6นเป็นขอ้เรียกร้อง 5 ประการ
ประกอบดว้ย 

1. การซื6อสินคา้ของทอ้งถิ�น 
2. การเคารพวฒันธรรมของทอ้งถิ�น 
3. การปกป้องโบราณสถาน 
4. การประหยดัพลงังาน 
5. การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ 

 ทั6ง 5 ประการนี6 มีความใกลเ้คียงหรือเรียกไดว้า่เป็นส่วนหนึ�งของแนวคิด การพฒันาการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ซึ� งก่อนหนา้ที�จาํนวนนกัท่องเที�ยวจะเพิ�มสูงอย่างในปัจจุบนันั6น ประวติัศาสตร์
ของระบบการท่องเที�ยวโลกเป็นสิ�งที�น่าสนใจ  
 หลงัสงครามโลกครั6 งที� 2 ประเทศในทวปียุโรปและอเมริกาที�ไดรั้บผลกระทบจากสงคราม
สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจให้เขม้แข็งไดอี้กครั6 งในช่วง ทศวรรษที� 1950s การท่องเที�ยวก็เพิ�มขึ6น
เป็นเงาตามตวัจากการใช้เวลาว่างเพื�อพกัผ่อนในวนัหยุดของประชาชน และความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีด้านการขนส่งยงัเป็นอีกสิ� งหนึ� งที�ทาํใหก้ารท่องเที�ยวขยายตวัเพิ�มขึ6น จากการขยายตวั
ของตลาดอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในทศวรรษที� 1950s และความก้าวหน้าและการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมอากาศยานในทศวรรษที� 1960s (Mowforth and Munt, 2006: 347) ซึ� งการเพิ�มขึ6นและ
การเคลื�อนยา้ยของนักท่องเที�ยวและระบบการท่องเที�ยวในทศวรรษแรก เป็นการท่องเที�ยวภายใน
กลุ่มประเทศแถบทวปียโุรปและทวีปอเมริกาดว้ยกนัเอง และค่อยขยายตวัมาสู่กลุ่มประเทศในทวีป
เอเซีย อเมริกากลาง อเมริกาใตแ้ละอฟัริกาในทศวรรษที� 1960s ด้วยเครื�องบินที�พฒันาขึ6นจาก
เทคโนโลยีที�ทนัสมยั และในขั6นตอนที� 3 ของการเคลื�อนยา้ยเกิดขึ6นเมื�อประเทศในทวีปเอเซีย และ
อเมริกาใตไ้ดพ้ฒันาเศรษฐกิจขึ6นมาทาํให้ประชาชนในประเทศต่างเหล่านี6 เริ�มเขา้สู่ระบบการท่องเที�ยว
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ทั6 งท่องเที�ยวในกลุ่มประเทศในทวีปเดียวกันและข้ามมาท่องเที�ยวในแถบทวีปยุโรปและทวีป
อเมริกา จึงทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเที�ยวทั�วโลกเพิ�มขึ6นอยา่งต่อเนื�อง (Weaver, 2006: 2-4) 
 จากสถานการณ์ปัจจุบนัของการท่องเที�ยวโลกที�มีจาํนวนนกัท่องเที�ยวเป็นจาํนวนมาก
และอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวมุ่งสู่ระบบการท่องเที�ยวแบบมวลชนเป็นส่วนใหญ่ ทาํให้การท่องเที�ยว
มีผลกระทบต่อระบบ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและสิ� งแวดล้อม ของประเทศที�เป็นแหล่ง
ท่องเที�ยว (destination) ทาํใหเ้แนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนเขา้มามีอิทธิพลต่อการศึกษา
ระบบการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบว่าสิ� งที�ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงจาก การท่องเที�ยวแบบ
มวลชน มาสู่การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน คือ แนวคิดการพฒันาที�ย ั�งยืน (sustainable development) ซึ� งเป็น
ศพัทที์�เกิดขึ6นในวงการนโยบายการพฒันา ก่อนที�จะนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการท่องเที�ยว หรือ แนวคิด
การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนนั�นเอง นอกจากเป็นแนวคิดใหม่ที�เกิดขึ6นในช่วงทศวรรษที� 1990s 
แลว้แนวคิดนี6 ยงัเป็นพื6นที�ที�รวมนกัวิชาการกลุ่มที�มุ่งศึกษาผลกระทบดา้นลบจากการท่องเที�ยวและ
กลุ่มที�มุ่งศึกษาทางเลือกใหม่ในการพฒันาการท่องเที�ยวเขา้ไวด้ว้ยกนั (Sharpley, 2009: xi) 
 ประวติัความเป็นมาของการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนที�ไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดการพฒันาที�
ย ั�งยืนซึ� งมีจุดเริ�มตน้มาจากรายงาน Our Common Future ในกลางทศวรรษที� 1980s และรายงาน 
Agenda 21 จากการประชุม Earth Summit ในปี ค.ศ. 1992 (Weaver, 2006: 10) ไดรั้บความสนใจ
อยา่งมากจากวงการวชิาการ ซึ� งมีหลกัฐานจากการขยายพื6นที�ทางการวิจยัและการเปิดพื6นที�อภิปราย
ที�เพิ�มขึ6นที�ผลิตขึ6นโดยเฉพาะ คือวารสารการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน (Journal of Sustainable Tourism) ที�
เริ�มเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1992 และวารสารการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ (Journal of Ecotourism) ที�เริ�มพิมพ์
ครั6 งแรกในปี ค.ศ. 2002 รวมไปถึง บทความต่าง ๆ ในวารสารทางวิชาการที�ตีพิมพใ์นหัวขอ้ การ
พฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ยงัมาจากหลากหลายสาขาวิชา เช่น การศึกษาการพฒันา สิ�งแวดลอ้ม
ศึกษา และภูมิศาสตร์ (Sharpley, 2009: xii) จากการศึกษาแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนใน
วงการวชิาการสามารถจดักลุ่มของการศึกษาออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. กลุ่มที�เนน้หลกัการดา้นการอนุรักษท์รัพยากร (resource-based tradition) เป็นกลุ่มที�
เนน้การอนุรักษแ์ละปกป้อง ธรรมชาติและวฒันธรรมจากการเปลี�ยนแปลงที�ไม่เหมาะสมอนัเกิด
จากการท่องเที�ยวซึ� งกลุ่มนี6 มีเทคนิคในการจดัการการอนุรักษ์ดว้ยวิธีการคาํนวณความสามารถใน
การรองรับนกัท่องเที�ยวของแหล่งท่องเที�ยวเพื�อกาํหนดจาํนวนนกัท่องเที�ยว 

2. กลุ่มที�เนน้หลกัการดา้นการจดักิจกรรม (activity-based tradition)เป็นกลุ่มที�เชื�อวา่การ
พฒันาการท่องเที�ยวสามารถสร้างความย ั�งยืนได ้แนวคิดของกลุ่มนี6 มีความสัมพนัธ์กบัอุตสาหกรรม
การท่องเที�ยว เพราะตอ้งการที�จะรักษาทรัพยากรการท่องเที�ยวไวเ้พื�อการพฒันาในอนาคต 
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3. กลุ่มที�เนน้หลกัการดา้นชุมชน (community-based tradition) กลุ่มนี6 สนบัสนุนการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเฉพาะชุมชนเจา้บา้นของแหล่งท่องเที�ยว 

 แนวคิดของทั6ง 3 กลุ่มมีความแตกต่างกนัคือกลุ่มที�เนน้ทรัพยากร แตกต่างจาก 2 กลุ่มหลงั
เพราะมีสิ�งที�เป็นรูปธรรม หรือมีลกัษณะทางกายภาพที�สามารถอนุรักษแ์ละวดัผลได ้แต่กลุ่มหลงัที�
เนน้กิจกรรมและชุมชน ซึ� งเป็นปรากฏการณ์ที�อยูบ่นพื6นฐานของการผลาญทรัพยากรธรรมชาติเพื�อ
แลกกบัเศรษฐกิจที�มั�งคั�งและผลประโยชน์ทางสังคม ดงันั6นวิถีทางของทั6ง 2 กลุ่มจึงเป็นเรื�องของ
ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหว่างผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกบัผูที้�มีอาํนาจตดัสินใจ แนวทางของทั6งคู่
จึงเป็นเรื�องของ แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง (political ecology) ในเรื�องของการกาํหนดวา่ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียสามารถเขา้ถึงและจดัการกบัทรัพยากรธรรมชาติอยา่งไร (Holden, 2008: 161) 

 แต่การศึกษาเรื�อง การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย 
มุ่งเนน้ไปที� การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืในส่วนของ นโยบายการท่องเที�ยวและการวางแผน ที�มี
จุดเนน้เรื�องการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั ซึ� งหน่วยงานที�ปฏิบติังานด้านนี6 ในระดับโลกก็คือ 
องคก์ารการท่องเที�ยวโลก หรือ UNWTO นั�นเอง ซึ� งองคก์ารนี6 ไดเ้สนอนโยบายและแนวทางปฏิบติั
เพื�อพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนมาอยา่งยาวนาน เช่น การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน: แนวปฏิบติั
สําหรับนกัวางแผนทอ้งถิ�น (Sustainable Tourism Development: A Guide for Local Planner) ในปี
ค.ศ. 1993 Agenda 21 สําหรับอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที�ยว (Agenda 21 for the 
Travel & Tourism Industry) ซึ� งเป็นการพิมพเ์ผยแพร่ร่วมกบั คณะกรรมการการเดินทางและการ
ท่องเที�ยวโลก (World Travel and Tourism Council) ในปี ค.ศ. 1996 (Sharpley, 2009: xii) 

 ตวัชี6 วดัหลกัเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของ องค์การการท่องเที�ยวโลกในปี ค.ศ. 1996 
ประกอบไปดว้ย 11 ตวัชี6วดัเพื�อการจดัการการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืดงันี6  (Weaver, 2006: 30) 

1. การปกป้องสถานที�ท่องเที�ยว 
2. จาํนวนนกัท่องเที�ยวต่อปี 
3. ความเขม้ขน้ของการใชง้านวดัจากจาํนวนนกัท่องเที�ยวต่อขนาดพื6นที� 
4. ผลกระทบทางสังคม 
5. การควบคุมการพฒันาสถานที�ท่องเที�ยว 
6. การจดัการของเสียและสิ�งปฏิกลู 
7. กระบวนการวางแผน 
8. ระบบนิเวศที�อยูใ่นความเสี�ยง โดยวดัจากจาํนวนสิ�งมีชีวติที�จะสูญพนัธ์ 
9. ความพึงพอใจของลูกคา้ 
10. ความพึงพอใจของทอ้งถิ�นที�เป็นสถานที�ท่องเที�ยว 
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11. การท่องเที�ยวที�ช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
 จากตวัชี6วดัทั6ง 11 ตวั จะพบความหลากหลายของการวดัทั6งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

และความหลากหลายของสาขาวิชา เช่น สถิติ การศึกษาการพฒันา สังคมวิทยา สิ�งแวดลอ้มศึกษา 
พฤติกรรมศาสตร์ และการวางแผน 
 องค์การการท่องเที�ยวโลกได้เสนอนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนอย่างต่อเนื�อง 
เช่นมาตราการทางจริยศาสตร์สําหรับการท่องเที�ยว (Global Code of Ethics for Tourism) ซึ� ง
เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1999 และ เมื�อปี ค.ศ. 2004 องค์การนี6 ยงัไดเ้สนอหลกัการที�ถือเป็นจุดเปลี�ยนที�
สาํคญัของ การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน เพราะเสนอให้หลกัการของการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนสามารถใชไ้ดก้บั
ทุกประเภทของการท่องเที�ยว ซึ� งรวมการท่องเที�ยวแบบมวลชนดว้ย (Butowski, 2012: 6) เอกสาร
การนิยามกรอบแนวคิดการพฒันาที�ย ั�งยืนของการท่องเที�ยว (Sustainable Development of Tourism 
Conceptual Definition) เกิดจากการประชุมของคณะกรรมการองค์การการท่องที�ยวโลก เมื�อเดือน
มีนาคม ค.ศ. 2004 ที�ประเทศไทย ซึ� งสรุปว่า แนวทาง และการจดัการการพฒันาการท่องเที�ยวที�
ย ั�งยนืคือ แนวทางที�สามารถนาํไปปรับใชก้บัทุกรูปแบบการท่องเที�ยว และในทุกประเภทของแหล่ง
ท่องเที�ยว ซึ� งรวมถึงการท่องเที�ยวแบบมวลชน และการท่องเที�ยวกลุ่มเฉพาะ (niche tourism) หลกั
ความย ั�งยืนตอ้งมาจากการพฒันาการท่องเที�ยวใน 3 มุมมองคือ สังคมวฒันธรรม เศรษฐกิจ และ
สิ�งแวดลอ้ม และตอ้งสร้างความสมดุลจากทั6ง 3 มุมมองเพื�อรับประกนัความย ั�งยืนในระยะยาว 
(UNWTO, 2004: 311) ดงันั6นการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืตามนิยามขา้งตน้ จึงประกอบไปดว้ย 

1. การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื�อช่วยอนุรักษ์
มรดกทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. เคารพต่อสังคมและวฒันธรรมของชุมชนเจา้บา้น เพื�อเป็นการอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรม และเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งวฒันธรรม 

3. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว และกระจายผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน ทั6ง รายได้การจา้งงาน การบริการทางสัมคมในชุมชนเจา้
บา้น และสามารถขจดัความยากจน 

4. สร้างการมีส่วนร่วมแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกคนโดยเฉพาะผูน้าํทางการเมืองเพื�อ
สร้างฉนัทามติ 

5. ตอ้งสร้างกระบวนการที�ต่อเนื�องโดยเฉพาะการกาํกบัติดตามผลกระทบ 
6. ตอ้งรักษาความพึงพอใจสูงสุดแก่นกัท่องเที�ยว และสร้างประสบการณ์ การรับรู้ และ

การส่งเสริมการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืแก่นกัท่องเที�ยว (UNWTO, 2004: 311-312) 
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เกณฑ์การท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของโลก 

 เอกสารเชิงนโยบายในระดบัโลกฉบบัล่าสุดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนก็คือ เกณฑ์
การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของโลก (Global Sustainable Tourism Criteria) เกิดจากการประชุมอนุรักษ์โลก 
(World Conservation Congress) ที�กรุงบาเซโลนา ประเทศสเปน มีเจา้ภาพคือ องคก์ารการท่องเที�ยว
โลก โครงการสิ�งแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และสหพนัธ์ป่าฝน (Rainforest Alliance) 
(Butowski, 2012: 6) ซึ� งการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทยจะ
ใชเ้กณฑชี์6วดันี6  เป็นแนวทางในการคน้หาขอ้เสนอเชิงนโยบายที�เหมาะสมสําหรับประเทศไทย จาก
การศึกษาพบวา่ เกณฑ์การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของโลกฉบบัร่างล่าสุดสําหรับแหล่งท่องเที�ยวไดเ้ผยแพร่
เมื�อวนัที� 12 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ซึ� งในปัจจุบนัเกณฑ์ตวันี6 บริหารงานโดย คณะกรรมการการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของโลก (Global Sustainable Tourism Council) (Global Sustainable Tourism 
Council, 2013) 
 เกณฑ์การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของโลกประกอบไปด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็นและ
ประเด็นยอ่ยต่าง ๆ ดงันี6  

1. มีการแสดงใหเ้ห็นถึงการจดัการสถานที�ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืประกอบไปดว้ย 
1.1 ยทุธศาสตร์การท่องเที�ยว 
1.2 องคก์ารเพื�อจดัการการท่องเที�ยว 
1.3 การกาํกบัติดตามตรวจสอบ 
1.4 การปรับตวัในเรื�องการเปลี�ยนแปลงสภาวะอากาศ 
1.5 รายการสถานที�ท่องเที�ยวที�น่าสนใจ 
1.6 การวางขอ้กาํหนดเรื�องการวางแผน 
1.7 ใหสิ้ทธิในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวสาํหรับทุกคน 
1.8 การไดม้าซึ� งสิทธิในทรัพยสิ์น และที�ดินของแหล่งท่องเที�ยว 
1.9 ความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยว 
1.10 มาตรฐานความย ั�งยนื 
1.11 ความปลอดภยัและมาตรการในการรักษาความปลอดภยั 
1.12 ภาวะวกิฤติ และความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน 
1.13 การส่งเสริมและโฆษณาเกี�ยวกบั สินคา้ บริการ และการสร้างความย ั�งยนื 

2. สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ชุมชนเจา้บา้นและมีผลกระทบด้านลบที�
นอ้ยที�สุด 

2.1 การกาํกบัดูแลทางเศรษฐกิจ เช่น การรายงานผลประกอบการต่อสาธารณะ 
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2.2 สร้างอาชีพใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถิ�น 
2.3 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
2.4 ความคิดเห็นของชุมชนทอ้งถิ�น 
2.5 การเขา้ถึงของชุมชนในการอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยว 
2.6 การรับรู้เรื�องการท่องเที�ยวทั6ง โอกาส ความทา้ทา้ย ความสําคญัของการสร้างความ

ย ั�งยนื 
2.7 ขดัขวางการหาประโยชน์ในทางที�ผดิ เช่น การคา้บริการทางเพศ  
2.8 สนบัสนุนและพฒันาชุมชน 
2.9 สนบัสนุนผูป้ระกอบการของชุมชนและเนน้การคา้ที�เป็นธรรม 

3. สร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ผูม้าเยอืน และมรดกทางวฒันธรรม โดยมีผลกระทบ
ดา้นลบที�นอ้ยที�สุด 

3.1 การปกป้องและอนุรักษแ์ห่งท่องเที�ยว 
3.2 มีระบบการจดัการ นกัท่องเที�ยว 
3.3 มีแนวปฏิบติัเพื�อสร้างพฤติกรรมที�ดีของนกัท่องเที�ยว 
3.4 ปกป้องและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม 
3.5 มีการแปลขอ้มูลที�สาํคญัของแหล่งท่องเที�ยวในหลายภาษา 
3.6 ใหค้วามเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา 
3.7 มีระบบที�สนับสนุนให้นักท่องเที�ยวเป็นอาสาสมคัรหรือช่วยการพฒันาชุมชน

และอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. สร้างผลประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่สิ�งแวดลอ้มและมีผลกระทบดา้นลบใหน้อ้ยที�สุด 

4.1 ความเสี�ยงต่อสิ�งแวดลอ้ม 
4.2 การปกป้องคุม้ครองระบบนิเวศที�อ่อนไหว 
4.3 การอนุรักษชี์ววติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 
4.4 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
4.5 การอนุรักษพ์ลงังาน 
4.6 มีระบบการจดัการการใชน้ํ6า 
4.7 มีระบบความปลอดภยัเกี�ยวกบัการใชน้ํ6าระหวา่งนกัท่องเที�ยวกบัชุมชน 
4.8 คุณภาพนํ6า 
4.9 ระบบกาํจดันํ6าเสีย 
4.10 มีระบบจดัการขยะ 
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4.11 มีระบบป้องกนัมลภาวะทางเสียงและทางแสง 
4.12 การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ 

 ดงันั6นจากการศึกษาวรรณกรรมเกี�ยวกบั การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน จะพบวา่มีการ
เสนอแนวคิดที�หลากหลายในเชิงวิชาการจนยากจะหาขอ้สรุปที�ชดัเจนพอที�จะใชเ้ป็นกรอบแนวคิค
ที�กระชบัได้ ผูศ้ึกษาจึงหันไปใช้ แนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนในดา้น นโยบายการ
ท่องเที�ยวและการวางแผน มาเป็นกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย
เพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย เพราะเป็นกรอบแนวคิดที�มีพฒันาการมาอย่างต่อเนื�อง 
กระชับ ชัดเจน ทนัสมยัและสามารถเชื�อมโยงกบัแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ในเชิง
วชิาการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
กรณีศึกษาเกี�ยวกบัการพฒันาการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืในต่างประเทศ  

 กรณีตวัอยา่งที� 1 ประเทศเนปาล กบัโครงการการท่องเที�ยวเพื�อการบรรเทาปัญหาความ
ยากจนในชนบท 

 โครงการนี6ตั6งขึ6นโดยโครงการการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื�อแกไ้ขปัญหา
ความยากจนดว้ยโครงการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน และระบุลงไปในในแผนพฒันาชาติฉบบัที� 9 
ระหวา่งปี ค.ศ. 2000 – 2005 โครงการนี6 เป็นโครงการบูรณาการวตัถุประสงคข์องภาคส่วนต่าง ๆ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื�อสร้างความสําเร็จในการบรรเทาความยากจน ทั6ง ในเรื�อง สุขภาพ การ
ขนส่ง การเกษตร และสิ� งแวดล้อม ระยะแรกโครงการมุ่งที�จะอธิบายว่าการท่องเที�ยวสามารถ
บรรรเทาความยากจนไดอ้ยา่งไร และทาํให้วตัถุประสงคข์องภาคส่วนต่าง ๆ สําเร็จไปพร้อม ๆ กนั
เช่น วตัถุประสงคข์องกระทรวงสาธารณสุขในการจัดหานํ6 าดื�มสะอาดสําหรับทุกชุมชนและ
ยกระดบัสุขอนามยัของประชาชน ดงันั6นโครงการพฒันาการท่องเที�ยวนี6 จะเกิดขึ6นไม่ไดถ้า้ขาดการ
สนบัสนุนดา้นนํ6าดื�มและภาวะสุขอนามยัที�ดี รวมไปถึงการใชโ้ครงการนี6 เพื�อปรับปรุงความหลากหลาย
ทางกายภาพของสิ�งแวดลอ้มของเนปาล และแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ6นจากสภาพเงื�อนไขทางเศรษฐกิจ
และสังคมที�เปลี�ยนไป โดยเฉพาะความยากจน 

 โครงการนี6 เริ�มตน้ในปี ค.ศ. 2001 ในจงัหวดัที�ยากจนของเนปาลซึ� งวดัโดยตวัชี6 วดัของ
โครงการการพฒันาแห่งสหประชาชาติ โครงการไดส้ร้าง มาตรฐานทางสาธารณสุข ยกระดบัการ
อ่านออกเขียนได ้รวมถึงการสร้างโครงสร้างพื6นฐาน การขจดัความไม่เท่าเทียมทางเพศ และสร้าง
รายได้ต่อหัว โครงการดาํเนินการใน 6 จงัหวดั ซึ� งในปี ค.ศ. 2006 มีธุรกิจท่องเที�ยวร่วมมือกบั 
คณะกรรมการพฒันาหมู่บา้น 48 แห่ง โครงการนี6 เป็นมุ่งที�จะทาํให้หมู่บา้นมุ่งประเมินตนเองดา้น
ความสามารถและทรัพยากรสําหรับการท่องเที�ยว โดยมีหน่วยงานของรัฐบาลต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือ 
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เช่น คณะกรรมการพฒันาจงัหวดั ช่วยในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจให้กบัชุมชน เช่นโครงการได้
สร้างที�พกัให้กบัลูกหาบชาว Sherpa จาํนวน 60 คนซึ� งประกอบไปดว้ยที�นอน ห้องนํ6 า พื6นที�ซกัลา้ง
และครัว ซึ� งก่อนที�จะมีการสร้างที�พกันี6 ลูกหาบเหล่านี6ตอ้งเสียชีวิตจากการติดเชื6อซึ� งเป็นปัญหาใหญ่
สําหรับ การท่องเที�ยวปีนเขาของเนปาล รวมถึงโครงการยงัไดจ้ดัสร้างโครงการพลงังานนํ6 าขนาดเล็ก 
ในหมู่บา้น Phortse เพราะหมู่บา้นแห่งนี6 ใช้การตดัไมเ้พื�อใช้เป็นแหล่งพลงังาน ซึ� งอาจเกิด
ผลกระทบกับศกัยภาพทางการท่องเที�ยว โครงการยงัดาํเนินการต่อในเรื�อง การเสริมสร้าง
สมรรถนะ เรื� อง สิ� งแวดล้อมกบัการจดัการของเสีย การอนุรักษ์ และการจดัการที�พกัและการทาํ
บญัชี (Holden, 2008: 143) 

 กรณีตวัอยา่งที� 2 เรื�องการท่องเที�ยวและการพฒันาที�ย ั�งยนืในประเทศภูฏาน 
 ราชอาณาจกัรภูฏานเริ�มเปิดประเทศตั6งแต่ ทศวรรษที� 1960s และมีนกัท่องเที�ยวกลุ่ม

แรกเขา้ไปในช่วงกลางทศวรรษที� 1970s โดยใช้เส้นทางผ่านประเทศอินเดีย ซึ� งเหตุการณ์นี6 เป็น
จุดเริ�มตน้ของการเปิดประเทศรับการท่องเที�ยว ภูฏานเปิดสนามบินนานาชาติในปี ค.ศ. 1987 และ
ขยายลานบินในปี ค.ศ. 1990 ยิ�งทาํให้จาํนวนนักท่องเที�ยวเพิ�ม และเพิ�มรายได้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศเขา้มาในประเทศมากขึ6นดว้ย ทาํใหป้ระเทศที�มีทรัพยากรธรรมชาติน้อยสามารถสร้าง
ระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ6นนอกจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงันํ6 าให้กบัประเทศอินเดียที�คิดเป็นร้อยละ 
12 ของผลิตภณัฑ์มวลรวม ซึ� งกิจกรรมเศรษฐกิจของภูฏานคือการเกษตร และป่าไม ้ทั6งทีมีพื6นที�
เพาะปลูกเพียงร้อยละ 7 ดงันั6นทาํใหป้ระชาชนซึ� งส่วนใหญ่เป็นชาวนา มีบา้นอยูใ่นเขตชนบทและมี
รายไดต้ ํ�ากว่า 1 ดอลล่าร์สหรัฐไม่สามารถเขา้ถึงบริการสาธารณะไดก้ว่าร้อยละ 80 สรุปว่า
ประชาชนกวา่ร้อยละ 32 ยงัยากจน แต่อยา่งไรก็ตามประเทศภูฏานยงัมีความมั�งคั�ง และหลากหลาย 
ของวฒันธรรม และมรดกธรรมชาติ ที�เตรียมไวส้ําหรับนกัท่องเที�ยว อีกทั6งยงัเป็นแหล่งที�อยู่ของ
สัตวหิ์มาลยัหายาก ทิวทศัน์ที�สวยงาม วฒันธรรมที�น่าตื�นตาตื�นใจ สถาปัตยกรรมที�งดงาม และงาน
เทศกาลที�มีความพิเศษเฉพาะตวั 

 ภูฏานมีรายไดจ้ากการท่องเที�ยว และมุ่งเนน้ผลจากการพฒันาที�เกิดจากรายได้นี6 และ
ควบคุมไม่ใหเ้กิดผลกระทบจากการท่องเที�ยว โดยการกาํหนดจาํนวนนกัท่องเที�ยวและเก็บค่าบาํรุง
ตั6งแต่ปี ค.ศ. 1991 ซึ� งเก็บอตัรา 200 ดอลล่าร์สหรัฐ ในฤดูการท่องเที�ยวและ 165 ดอลล่าร์สหรัฐ
นอกฤดูการท่องเที�ยวและตั6งระเบียบว่าการท่องเที�ยวภายในประเทศตอ้งใช้ธุรกิจนาํเที�ยวของคน
ภูฏานเท่านั6น ซึ� งในระยะแรกมีนักท่องเที�ยวจากต่างประเทศ ประมาณ 200 คนและเพิ�มขึ6นโดย
ตลอด ในปี ค.ศ. 2007 มีนกัท่องเที�ยวประมาณ 15,000 คน และสร้างรายไดม้ากกวา่ 20 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐ  
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 กิจกรรมการท่องเที�ยวภายในประเทศอยู่ในความควบคุมของกระทรวงท่องเที�ยวเพื�อ
จุดประสงคเ์พื�อลดและขจดัผลกระทบที�เกิดจากการท่องเที�ยว แต่ในขณะที�การนาํแนวคิดการท่องเที�ยวที�
ย ั�งยนืมาใชใ้นภูฏานประสบความสาํเร็จ แต่ก็เกิดคาํถามที�ภูฏานตอ้งตอบเพื�อเสริมสร้างการพฒันาที�
ย ั�งยนืโดยการท่องเที�ยว 

1. การสร้างแนวทางที�ทาํให้ประชาชนทอ้งถิ�นสามารถเขา้สู่ธุรกิจท่องเที�ยวและไดรั้บ
ผลประโยชน์ทางการเงิน 

2. การท่องเที�ยวภูฏานพึ� งพาฤดูกาลสูงทาํให้มีผลกระทบกับการจ้างงานและระดับ
รายได ้

3. กิจกรรมการท่องเที�ยวยงัอยู่ในพื6นที�จาํกัดทาํให้พื6นที�ห่างไกลยงัไม่สามารถรับ
นกัท่องเที�ยวและผลประโยชน์ที�เกิดจากการท่องเที�ยว 

4. มีชุมชนทอ้งถิ�นเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวนอ้ยมาก 
5. จาํนวนนกัท่องเที�ยวน้อยแต่การสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติก็ยงัเกิดขึ6น 

การทาํลายป่า การทาํลายพืชพนัธ์ุที�เปราะบาง หรือแมน้แต่การสร้างขยะ 
6. การเพิ�มขึ6นของจาํนวนใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที�ยว อาจทาํให้นกัท่องเที�ยวมี

จาํนวนมากขึ6 นและเกิดการแข่งขนัด้านราคาทาํให้เกิดความท้าท้ายต่อนโยบายกาํหนดจาํนวน
นกัท่องเที�ยว 

 ดงันั6นการหานโยบายที�เหมาะสมจึงมีส่วนในการพฒันาที�ย ั�งยืนโดยการท่องเที�ยวให้แก่
ภูฏาน และรายไดจ้ากการท่องเที�ยวจาํเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจของภูฏาน เพราะรายไดจ้าการ
ท่องเที�ยวคิดเป็นร้อยละ 25 ผลิตภณัฑ์มวลรวมทั6งหมดของภูฏานในปีที�ผา่นมา (Telfer and 
Sharpley, 2008: 37-38) 
 กรณีตวัอย่างที� 3 การท่องเที�ยวกบัการพฒันา และความย ั�งยืน ในการท่องเที�ยวเชิง
วฒันธรรมของหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 การพฒันาการท่องเที�ยวของหลวงพระบางเริ�มตน้มาจากการไดรั้บเลือกให้เป็น เมือง
มรดกโลก โดยที�รัฐบาลลาวใชก้ารท่องเที�ยวเป็นกลไกในการขจดัความยากจนของประชาชน หลวง
พระบางใช้การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเป็นกลไกขบัเคลื�อนโดยเนน้คุณค่าทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม แต่การพฒันาการท่องเที�ยวหลวงพระบางผกูติดกบัการพฒันาเศรษฐกิจชาติภายใตน้โยบาย
การสร้างระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และมีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจภูมิภาคในลุ่มแม่นํ6 าโขง ซึ� ง
ไดรั้บการสนบัสนุนการพฒันาจากธนาคารเพื�อการพฒันาแห่งเอเชีย สิ�งที�เกิดขึ6นคือ ประวติัศาสตร์ 
ประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถิ�น ถูกทาํให้กลายเป็นสินคา้ เกิดการทาํลายวิถีชีวิตดั6งเดิม และอตัลกัษณ์
ของทอ้งถิ�น เช่น ระบบสกุลเงินทอ้งถิ�น (ชูศกัดิ�  วทิยาภคั, 2554: 199) 
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 ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นการท่องเที�ยวหลวงพระบางเน้นที� ทุนทางวฒันธรรม และทุนทาง
ธรรมชาติ แต่ทุนทางกายภาพและโครงสร้างพื6นฐานยงัไม่สามารถขยายตวัตามจาํนวนนกัท่องเที�ยว 
ดงันั6นธุรกิจท่องเที�ยวหลวงพระบาง ตอ้งใช้ทุนขา้มชาติในการขยายกิจการ เช่น โรงแรมห้าดาว 
ร้านอาหารนานาชาติ ทุนทอ้งถิ�นจาํกดัอยูแ่ค่เพียงกิจการขนาดเล็ก เกิดการไล่ที�เพื�อเปิดพื6นที�ให้กบั
การลงทุนด้านการท่องเที�ยว เช่น การยา้ยท่าเรือขนส่งสินคา้ โรงพยาบาล เรือนจาํ เป็นตน้ มีการ
นาํเขา้แรงงานที�มีฝีมือจากต่างประเทศ แรงงานทอ้งถิ�นเป็นแรงงานไร้ฝีมือซึ� งค่าจา้งตํ�า ที�อยู่ใน
ประเภทงานที�ไม่ใชค้วามรู้ แรงงานทอ้งถิ�นเขา้ไม่ถึงตาํแหน่งงานที�มีรายไดสู้ง ๆ เกิดความขดัแยง้
ในเรื�องวฒันธรรมการทาํงานที�เน้นการบริการที�ดีเลิศ ระหวา่งนายจา้งต่างชาติกบัแรงงานทอ้งถิ�น 
ความชาํนาญในวิชาชีพดา้นอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวและการบริการเป็นปัญหาที�หลวงพระบาง
ตอ้งแก้ไข เพราะกาํไรจากรายได้ของการท่องเที�ยวจะตกไปอยู่ในมือของนักลงทุนขา้มชาติ ซึ� ง
ตามมาดว้ยคาํถามว่า การพฒันาการท่องเที�ยวสามารถทาํให้ชีวิตของคนหลวงพระบางดีขึ6นไดอ้ย่างไร 
ในเมื�อเกิดการส่งกาํไรอนัเกิดจากการท่องเที�ยวออกไปสู่กระเป๋าของนกัลงทุนภายนอก หลวงพระบาง 
แต่หลวงพระบางไดรั้บความเสียหายของสิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (ชูศกัดิ�  วทิยาภคั, 2554: 
200-202) 
 ดงันั6นขอ้สรุปจากการศึกษา กรณีตวัอย่างของ 3 ประเทศ จะพบลกัษณะร่วมกนัของ
ปัญหาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืคือ 

1. การใชร้ายไดจ้ากการท่องเที�ยวเพื�อแกไ้ขปัญหาความยากจน 
2. การกระจายรายได้จากการท่องเที�ยวให้ทั�วถึงและครอบคลุมกลุ่มประชาชนใน

ทอ้งถิ�นที�อยูใ่นบริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที�ยว 
3. ปัจจยัจากภายนอกมีผลทั6งทางบวกและทางลบต่อการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน 

เช่น โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติกับโครงการพฒันาการท่องเที�ยวในเนปาล คาํประกาศ
แต่งตั6งเมืองมรดกโลกขององคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์ สังคม และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
ของเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว และจาํนวนนกัท่องเที�ยวที�ลงชื�อรอเพิ�มมากขึ6นทุก ๆ ปี เพื�อขอ
เขา้มาท่องเที�ยวในประเทศภูฏาน 

 
รูปแบบการท่องเที�ยวเพื�อพฒันาการท่องเที�ยวที�ยั�งยืน 
 รูปแบบการท่องเที�ยวในศตวรรษที� 21 เป็นการท่องเที�ยวในยุคโลกไร้พรมแดน นอกจาก
มองความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจและสังคมแลว้ สิ�งแวดลอ้มยงัเป็นประเด็นการพิจารณาที�เพิ�มเขา้มา 
จากอิทธิพลของ แผน Agenda 21 ซึ� งใช้เป็นกรอบในการจดัการเรื�อง การพฒันาการท่องเที�ยวที�
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ย ั�งยนื(sustainable tourism development) ซึ� งมีหลกัการสาํคญั 4 ประการคือ (ภูวนิดา คุนผลิน, 2550: 
63) 

1. การดาํเนินกิจการการท่องเที�ยวตอ้งอยู่ในขอบเขตความสามารถในการรองรับของ 
ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม  

2. ตระหนกัวา่กิจกรรมการท่องเที�ยวมีผลกระทบต่อ ชุมชน ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม
ประเพณี และวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน(เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์) 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที�ยว มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม และวถีิชีวติ 

4. ตอ้งประสานความตอ้งการและกาํหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ เพื�อการดาํรงอยูข่อง
สังคม และการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถิ�นอยา่งย ั�งยนื 

 ซึ� งรูปแบบการท่องเที�ยว ที�สามารถรองรับการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 และสร้าง
ความย ั�งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อมไปได้พร้อม ๆ กนันั6นประกอบไปดว้ย (ภูวนิดา 
คุนผลิน, 2550: 68-72) 

1. รูปแบบการท่องเที�ยวในแหล่งวฒันธรรม(cultural based tourism) ประกอบดว้ย 
1.1 การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ประเพณี (cultural and traditional tourism) หมายถึง

การเดินทางท่องเที�ยวพื�อชมงานประเพณีต่าง ๆ ที�ชาวบา้นในทอ้งถิ�นนั6น ๆ จดัขึ6น เพื�อศึกษาความเชื�อ 
การยอมรับนบัถือพิธีกรรมต่าง ๆ และไดรั้บความเพลิดเพลินตื�นตาตื�นใจในสุนทรียศิลป์ รวมไปถึง
ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจต่อสภาพสังคมและวฒันธรรม มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ�มขึ6นบนพื6นฐาน
ของความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทางวฒันธรรม โดย
ประชาคมในทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเที�ยว 

1.2 การท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ (historical tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที�ยวไปยงัแหล่งท่องเที�ยวทางโบราณคดี และประวติัศาสตร์ เพื�อชื�นชม เพลิดเพลิน และไดมี้
ความรู้ความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดีในทอ้งถิ�นซึ� งเป็นพื6นฐานของความรับผิดชอบ
และมีจิตสาํนึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมโดยประชาคมในทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมต่อการจดัการ
ท่องเที�ยว 

1.3 การท่องเที�ยวในชนบท (rural tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที�ยวในหมู่บา้น
ชนบทที�มีลกัษณะวถีิชีวติ และผลงานสร้างสรรคที์�มีเอกลกัษณ์พิเศษที�มีความโดดเด่นดว้ยภูมิปัญญา 
พื6นบา้น เพื�อความเพลิดเพลินไดค้วามรู้ ความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถิ�นบนพื6นฐานของความ
รับผิดชอบ และมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและมรดกทางวฒันธรรม โดยประชาคมใน
ทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเที�ยว 
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2. รูปแบบการท่องเที�ยวในแหล่งธรรมชาติ (nature based tourism) ประกอบดว้ย 
2.1 การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) หมายถึง การท่องเที�ยวในแหล่งธรรมชาติที�มี

เอกลกัษณ์เฉพาะถิ�นและแหล่งวฒันธรรมที�เกี�ยวเนื�องกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของผูที้�เกี�ยวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการสิ�งแวดลอ้มและการท่องเที�ยวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถิ�น 
เพื�อมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตสาํนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ั�งยนื 

2.2 การท่องเที�ยวเชิงเกษตร (agro tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที�ยวไปยงัพื6นที�
เกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตวแ์ละเลี6 ยงสัตว ์เพื�อชื�นชมความ
สวยงาม ในสวนเกษตร โดยไดรั้บความรู้และมีประสบการณ์ใหม่ ๆ บนพื6นฐานความรับผิดชอบ มี
จิตสาํนึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานที�แห่งนั6น 

2.3 การท่องเที�ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) หมายถึง การท่องเที�ยวอยา่ง
มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที�ยวธรรมชาติทางทะเลและแหล่งท่องเที�ยวที�เกี�ยวเนื�องกบัระบบ
นิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูที้�เกี�ยวขอ้งภายใตก้ารจดัการสิ�งแวดลอ้ม และ
การท่องเที�ยวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถิ�นเพื�อมุ่งสร้างจิตสาํนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ั�งยนื 

2.4 การท่องเที�ยวเชิงธรณีวิทยา (geo tourism) หมายถึง การท่องเที�ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที�เป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงคโ์พรง ถํ6านํ6 าลอด ถํ6าหินงอกหินยอ้ย เพื�อดูความงามของ
ภูมิท ัศน์ที�มีความแปลกที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของพื6นที�บนโลก นอกจากไดค้วามรู้และ
ประสบการณ์ใหม่แล้วยงัสร้างการท่องเที�ยวที�รับผิดชอบ มีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
โดยประชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเที�ยว 

2.5 การท่องเที�ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที�ยวเพื�อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที�เกิดขึ6นในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น สุริยุปราคา 
ฝนดาวตก จนัทรุปราคา และการดูดาวจกัราศีที�ปรากฏในทอ้งฟ้าแต่ละเดือน เพื�อการเรียนรู้ระบบ         
สุริยจกัรวาล สร้างความรู้ความเขา้ใจ ความทรงจาํและประสบการณ์ที�เพิ�มขึ6น บนฐานการท่องเที�ยว
ที�มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถิ�น โดยประชาชน
ในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วม และมีการจดัการร่วมกนัอยา่งย ั�งยนื 

3. รูปแบบการท่องเที�ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ประกอบดว้ย 
3.1 การท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึง การท่องเที�ยวในแหล่ง

ธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรม เพื�อการพกัผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจ ซึ� งไดรั้บ
ความเพลิดเพลิน สุนทรียภาพ และมีความรู้ต่อการรักษาคุณค่าและคุณภาพชีวติที�ดีมีจิตสาํนึกต่อการ
รักษาสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมท้องถิ�น โดยประชาชนในท้องถิ�นมีส่วนร่วมต่อการจดัการ
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ท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื การท่องเที�ยวเชิงสุขภาพนี6บางแห่งอาจจดัรูปแบบเป็นการท่องเที�ยวเพื�อสุขภาพ
และความงาม(health beauty and spa) 

3.2 การท่องเที�ยวเชิงทศันศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) หมายถึง การ
เดินทางเพื�อทศันศึกษา แลกเปลี�ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา เพื�อหาความรู้ สัจจธรรมแห่งชีวิต 
มีการฝึกสมาธิ เพื�อสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ สร้างจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม
และวฒันธรรมทอ้งถิ�น โดยประชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน นอกจากนั6น 
นกัท่องเที�ยวบางกลุ่มยงัมุ่งที�จะเรียนรู้วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทยเช่น การทาํอาหารไทย การนวด
แผนไทย รําไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปหตัถกรรมไทย เป็นตน้ 

3.3 การท่องเที�ยวเพื�อศึกษากลุ่มชาติพนัธุ์ หรือวฒันธรรมชนกลุ่มน้อย (ethnic 
tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที�ยวเพื�อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วฒันธรรมของชาวบา้น 
วฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยหรือชนเผา่ต่าง ๆ เช่น หมู่บา้นชาวไทยโซ่ง หมู่บา้นภูไท หมู่บา้นชาวกุย 
หมู่บา้นชาวจีนฮ่อ เป็นตน้ เพื�อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่ที�เพิ�มขึ6น พร้อมกบัสร้างจิตสํานึกต่อ
การรักษาสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถิ�น โดยประชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมต่อการจดัการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื 

3.4 การท่องเที�ยวเชิงกีฬา (sport tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที�ยวเพื�อเล่นกีฬา
ตามความสนใจ และความถนดั ในประเภทกีฬาต่าง ๆ เช่น กอลฟ์ ดาํนํ6า ตกปลา สนุกเกอร์ กระดาน
โตค้ลื�น สกีนํ6 า เป็นตน้ ซึ� งให้ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ตื6นเตน้และไดค้วามรู้และประสบการณ์ใหม่
เพิ�มขึ6น พร้อมกบัสร้างจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถิ�น โดยประชาชน
ในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื 

3.5 การท่องเที�ยวแบบผจญภยั (adventure travel)หมายถึง การเดินทางท่องเที�ยวไป
ยงัแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติที�มีลกัษณะพิเศษ ซึ� งนกัท่องเที�ยวที�เขา้ไปเที�ยวแล้วจะได้รับความ
สนุกสนานตื�นเตน้ ผจญภยั ซึ� งมีความปลอดภยั และไดป้ระสบการณ์ใหม่ 

3.6 การท่องเที�ยวแบบพาํนกัในบา้นหรือฟาร์ม (home stay and farm stay) หมายถึง 
นกัท่องเที�ยวกลุ่มที�ตอ้งการใชชี้วิตใกลชิ้ดกบัครอบครัวในทอ้งถิ�นที�ไปเยือน เพื�อการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นและวฒันธรรมท้องถิ�น มีประสบการณ์ในชีวิตเพิ�มขึ6 น โดยมีจิตสํานึกต่อการรักษา
สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถิ�น โดยประชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเที�ยวที�
ย ั�งยนื 

3.7 การท่องเที�ยวพาํนกัระยะยาว (long stay) หมายถึง กลุ่มผูใ้ชชี้วิตในบั6นปลายหลงั
เกษียณอายจุากการทาํงานที�ตอ้งการมาใชชี้วติในต่างแดนเป็นหลกั เพื�อเพิ�มการท่องเที�ยวเขา้ไปเป็น
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ปัจจยัที�ห้าของชีวิต โดยจะเดินทางท่องเที�ยวต่างประเทศเฉลี�ย 3-4 ครั6 งต่อปี และจะพาํนกัอยู่ใน
ประเทศนั6น ๆ คราวละ 1 เดือน 
 ส่วน ทิพวรรณ (2557: 23-24) เสนอการจดัการการท่องเที�ยวแบบยั�งยืน มี 8 รูปแบบ
ไดแ้ก่ 

1. การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเที�ยวที�มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
ของผูเ้กี�ยวขอ้ง เพื�อสร้างการมีส่วนร่วมเพื�อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่าง
ย ั�งยนื 

2. การท่องเที�ยวชุมชน (Community – base Tourism) ซึ� งมีจุดเนน้คือ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการการท่องเที�ยวในพื6นที� เพื�อกระตุน้เศรษฐกิจจากการสร้างงานและกระจายรายได ้
พร้อมทั6งอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีของชุมชน 

3. การท่องเที�ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) เป็นการท่องเที�ยวที�มี การเกษตรเป็น
กิจกรรมหลกั และอยูใ่นแหล่งท่องเที�ยวเชิงเกษตร เช่น สวนผลไม ้สวนไมด้อกไมป้ระดบั เป็นตน้ 

4. การท่องเที�ยวในฟาร์ม (Farm Tourism) เป็นการท่องเที�ยวในเชิงเกษตรแต่เน้นการ
ไดรั้บความรู้เกี�ยวกบั การกสิกรรม การเลี6ยงสัตว ์การประมง และกิจกรรมต่าง ๆ ของการทาํฟาร์ม 

5. การท่องเที�ยวชนบท (Rural Tourism) เป็นการท่องเที�ยวที�มีจุดสนใจจากธรรมชาติ
ของชนบท สร้างการรับรู้และมีประสบการณ์ชีวติ จากความเป็นอยูใ่นชนบท 

6. การท่องเที�ยววฒันธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเที�ยวเพื�อเรียนรู้และเขา้ใจ
ถึงคุณค่าความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ รวมถึงความงามทางวฒันธรรมของกลุ่มชน 

7. การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์(Conservation Tourism) เป็นการท่องเที�ยวที�เนน้การรักษา
ทรัพยากรและสภาพแวดลอ้ม และรวมถึงทรัพยากรทางวฒันธรรมดว้ย 

8. การท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นการท่องเที�ยวที�เนน้การรักษา ฟื6 นฟู 
และส่งเสริมสุขภาพ โดยใชเ้วลาในการท่องเที�ยวร่วมกบัการทาํกิจกรรมเพื�อส่งเสริมสุขภาพ 
 การแบ่งประเภทของการจัดการการท่องเที�ยวของนักวิชาการต่างประเทศมีความ
แตกต่างออกไปเพราะมีการแบ่งออกเป็นล ักษณะขั6วตรงข้ามจากการท่องเที�ยวกระแสหลัก 
(mass tourism) กบัการท่องเที�ยวทางเลือก (alternative tourism) ซึ� งการจดัการการท่องเที�ยวแบบ
ยั�งยนืมีแนวโนม้จะเป็นการท่องเที�ยวกระแสทางเลือกมากกวา่ เช่น (Weaver, 2006: 43-51) 

1. การท่องเที�ยวฟาร์มปศุสัตว ์(farm-based tourism) 
2. การท่องเที�ยวเพื�อบาํเพ็ญประโยชน์ (volunteer tourism) คือ เป็นการผสมผสาน

ระหวา่งการอาสาสมคัร เช่น การปลูกป่า การสร้างโรงเรียน การทาํเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กบัการ
เดินทางท่องเที�ยว 
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3. การท่องเที�ยวแบบประหยดั (backpacking) 
4. การท่องเที�ยวเมืองทางเลือก (urban alternative tourism) เช่น การจดัเส้นทาง

ท่องเที�ยวในเขตมรดกทางวฒันธรรมของเมือง 
5. การท่องเที�ยวแบบทศันศึกษา (education tourism) 
6. การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 

 นอกจากนี6 ยงัมีการเพิ�มความสําคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชนและ นโยบายการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจเขา้ไปในการท่องเที�ยวแบบทางเลือกอีกดว้ย (Mowforth and Munt, 2006: 365) 

7. การท่องเที�ยวโดยชุมชน (Community-base tourism) เนน้ที�การกระตุน้ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจา้ของแหล่งท่องเที�ยว 

8. การท่องเที�ยวเพื�อชมการแสดงสินคา้ (Fair trade and ethical tourism) ซึ� งนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที�ยวงานแสดงสินคา้เป็นการสร้างประโยชน์ทางสังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ 
แก่ประชาชนในแหล่งท่องเที�ยว 

9. และเพิ�มการท่องเที�ยวชนิดใหม่ล่าสุดเขา้ไปคือ (Miller and Twining-Ward, 2005: 32, 
Mowforth and Munt, 2006: 365) 

10. การท่องเที�ยวเพื�อลดความยากจน (Pro-poor tourism) เป็นการท่องเที�ยวที�ช่วยเพิ�ม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยการเพิ�มตาํแหน่งงานในทอ้งถิ�น เพิ�มโอกาสทางธุรกิจและสามารถ
เก็บค่าธรรมเนียมและภาษี ลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม เพิ�มการเขา้ถึงโครงสร้างพื6นฐานและ
บริการของทอ้งถิ�น เพิ�มการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และเพิ�มช่องทางในการสื�อสารและรับขอ้มูล 
หรือ อธิบายอยา่งง่ายวา่ เนน้ไปที�แหล่งท่องเที�ยวของประเทศกาํลงัพฒันา โดยการใชผ้ลประโยชน์
จากการท่องเที�ยวเพื�อลดความยากจน 
 
สถานการณ์ปัจจุบันของแผนและนโยบายการท่องเที�ยวประเทศไทย 

 ประเทศไทยไดมี้การประกาศเรื�อง แผนพฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559โดย
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที�ยวแห่งชาติ มีการกาํหนด ยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเที�ยวไทยที�
เน้นการแข่งขนัในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว มีบริบทที�เปลี�ยนไป ทั6งสถานการณ์และปัจจยั
เสี�ยงดา้นการท่องเที�ยว ที�นบัวนัจะมีความซบัซ้อน รุนแรง และเปลี�ยนแปลงเร็วขึ6น มีแนวโนม้การ
แข่งขนัที�รุนแรงมากขึ6นทุกประเทศต่างก็ให้ความสําคญักบัการลงทุนและพฒันาดา้นการท่องเที�ยว
เพื�อสร้างรายไดใ้ห้ประเทศจึงมีความจาํเป็นตอ้งแสวงหาแนวทางการพฒันาการท่องเที�ยวไทย โดย
กาํหนดวิสัยทศัน์ เป้าประสงค ์เป้าหมาย พนัธกิจและยุทธศาสตร์การพฒันา ดงันี6  (กระทรวงการ
ท่องเที�ยวและกีฬา, 2556: 25-26) 
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 วสิัยทศัน์ 
 ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการ

ท่องเที�ยวในระดบัโลก สามารถสร้างรายไดแ้ละกระจายรายไดโ้ดยคาํนึงถึงความเป็นธรรม สมดุล 
และย ั�งยนื 
 เป้าประสงค ์

1. ขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยวของประเทศไทยเพิ�มขึ6น 
2. รายไดจ้ากการท่องเที�ยวของประเทศเพิ�มขึ6น โดยเนน้การพฒันากิจกรรมที�สร้างมูลค่า

และคุณค่า 
3. สร้างรายไดแ้ละกระจายรายไดโ้ดยคาํนึงถึงความสมดุลและย ั�งยนื 

 เป้าหมาย 
1. อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเที�ยวของประเทศไทยเพิ�มขึ6น

ไม่นอ้ยกวา่5 อนัดบั หรือเป็นลาํดบั 1-7 ของทวปีเอเซีย 
1.1  อนัดบัขีดความสามารถด้านกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งด้านการท่องเที�ยวเพิ�มขึ6น

ไม่นอ้ยกวา่5 อนัดบั หรือเป็นลาํดบั 1-7 ของทวปีเอเซีย 
1.2  อนัดบัขีดความสามารถดา้นสภาวะแวดลอ้มและสิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นการ

ดาํเนินธุรกิจเพิ�มขึ6นไม่นอ้ยกวา่ 5 อนัดบั หรือเป็นลาํดบัที� 1-7 ของทวปีเอเซีย 
1.3  อนัดบัขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ์ธรรมชาติ และวฒันธรรมเพิ�มขึ6น

ไม่นอ้ยกวา่ 5 อนัดบั หรือเป็นลาํดบัที� 1-7 ของทวปีเอเซีย 
2. รายไดจ้ากการท่องเที�ยวของประเทศเพิ�มขึ6นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
3. กลุ่มท่องเที�ยวไดรั้บการพฒันา 8 กลุ่มท่องเที�ยว 

 พนัธกิจ 
1. พฒันาโครงสร้างพื6นฐานและสิ� งอาํนวยความสะดวกเพื�อการท่องเที�ยว ตลอดจน

ปัจจยัสนบัสนุนดา้นการท่องเที�ยว ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล 
2. พฒันาและฟื6 นฟูแหล่งท่องเที�ยวให้มีศกัยภาพ มีการพฒันาอย่างย ั�งยืนสร้างความ

สมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที�ยวควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ�งแวดลอ้มสังคม และวถีิชีวติของชุมชน 

3. เตรียมความพร้อมของภาคบริการและปัจจยัสนบัสนุนการท่องเที�ยวให้มีความพร้อม
ในการรองรับการเปลี�ยนแปลง และมีบทบาทสาํคญัในการขบัเคลื�อนและฟื6 นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

4. สร้างความเชื�อมั�นและส่งเสริมการท่องเที�ยว ใหส้ามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ 
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5. บูรณาการงานดา้นการท่องเที�ยวใหมี้เอกภาพ ลดความซํ6 าซ้อนของภารกิจ สร้างกลไก
ในการสนบัสนุนการพฒันาการท่องเที�ยว และการบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ยทุธศาสตร์ 

 เพื�อให้บรรลุวิสัยทศัน์ ภารกิจ วตัถุประสงค์ และเป้าประสงค์ ของแผนพฒันาการ
ท่องเที�ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 จึงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ออกเป็น 5 ยทุธศาสตร์ ดงันี6  

 ยทุธศาสตร์ที� 1 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐานและสิ�งอาํนวยความสะดวกเพื�อการท่องเที�ยว 
 ยทุธศาสตร์ที� 2 การพฒันาและฟื6 นฟูแหล่งท่องเที�ยวใหเ้กิดความย ั�งยนื 
 ยทุธศาสตร์ที� 3 การพฒันาสินคา้ บริการและปัจจยัสนบัสนุนการท่องเที�ยว 
 ยทุธศาสตร์ที� 4 การสร้างความเชื�อมั�นและส่งเสริมการท่องเที�ยว 
 ยทุธศาสตร์ที� 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเที�ยว 
 แผนพฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555– 2559 มีความสอดคลอ้งกบั ยุทธศาสตร์

กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา พ.ศ. 2555– 2559 ในหลายหัวขอ้ ซึ� งยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที�ยวและกีฬาประกอบไปดว้ย (กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา, 2556: 32) 

 วสิัยทศัน์ 
 เป็นองคก์รหลกัในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที�ยว การกีฬา และนนัทนาการ เพื�อ

เป็นกลไกในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจและพฒันาสังคมอยา่งย ั�งยนื 
 พนัธกิจ 

1. กาํหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพฒันาในทุกระดบัที�สอดคลอ้งกบัแนวทาง 
การพฒันาของประเทศ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน พฒันา และผลกัดนัการนาํนโยบายด้านการท่องเที�ยว การกีฬา 
และนนัทนาการไปสู่การปฏิบติั 

3. บูรณาการและบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการพฒันาการท่องเที�ยว การกีฬา และนนัทนาการของประเทศ รวมทั6งกาํหนดแนวทางการ
จดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนในทุกภาคส่วนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. พฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ตลอดจนปัจจยัสนบัสนุนดา้นการท่องเที�ยว การกีฬา และ
นนัทนาการใหมี้คุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล 

5. พฒันาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรดา้นการท่องเที�ยว การกีฬา 
และนนัทนาการใหมี้ศกัยภาพ 
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 ยทุธศาสตร์ 
1. การพฒันาสินคา้และบริการดา้นการท่องเที�ยวใหมี้คุณภาพและปลอดภยั 
2. การส่งเสริมการท่องเที�ยวในเชิงคุณภาพใหมี้การเติบโตอยา่งสมดุลและย ั�งยนื 
3. การส่งเสริมและพฒันาการพลศึกษา กีฬาขั6นพื6นฐาน กีฬาเพื�อมวลชน นันทนาการ 

และวทิยาศาสตร์การกีฬา เพื�อใหเ้ยาวชนและประชาชนมีสุขภาพและพลานามยัที�แขง็แรง 
4. การส่งเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาระดบัพื6นฐาน และระดบัอุดมศึกษาดา้นการ

พลศึกษา นนัทนาการกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ 
5. การส่งเสริมและพฒันาการกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่างเป็นระบบเพื�อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศและเพื�อการอาชีพ 
6. การพฒันาระบบการบริหารจดัการ และสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดา้นการท่องเที�ยวและกีฬา 
 แผนพฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555– 2559 มีความสอดคลอ้งกบั ยุทธศาสตร์

กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา พ.ศ. 2555– 2559 ในเรื�อง ยุทธศาสตร์เรื�อง การพฒันาโครงสร้าง
พื6นฐานและสิ�งอาํนวยความสะดวกเพื�อการท่องเที�ยวกบัยุทธศาสตร์การพฒันาสินคา้และบริการ
ดา้นการท่องเที�ยวให้มีคุณภาพและปลอดภยั และยุทธศาสตร์เรื� อง การพฒันาและฟื6 นฟูแหล่ง
ท่องเที�ยวใหเ้กิดความย ั�งยืน กบัยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที�ยวในเชิงคุณภาพให้มีการเติบโต
อย่างสมดุลและย ั�งยืน และยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา พ.ศ. 2555– 2559 ยงัให้
ความสําคญักบั ยุทธศาสตร์เรื� อง การพฒันาระบบการบริหารจดัการ และสนับสนุนการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นการท่องเที�ยว อีกดว้ย 

 แผนและนโยบายที�สําคญัอยา่งยิ�งต่อการศึกษาเรื�อง การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อ
การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนของประเทศไทยคือ แผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ
องค์การบริหารการพฒันาพื6นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (องค์การมหาชน) ซึ� งแผน
ดงักล่าวประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที�สําคญัดังนี6  (องค์การบริหารการพฒันาพื6นที�พิเศษเพื�อการ
ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื, 2556) 

1. ประสานการพฒันาพื6นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว 
2. การพฒันาสินคา้บริการและสิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที�ยว 
3. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที�ยวในพื6นที�พิเศษและการท่องเที�ยวชุมชน 
4. การเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยวในพื6นที�พิเศษ 
5. การสร้างเครือข่ายการพฒันาทุกภาคส่วน 
6. การใหบ้ริการดา้นองคค์วามรู้ เพื�อพฒันาแหล่งท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 
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 ยทุธศาสตร์ทั6ง 6 ขอ้ประกอบดว้ยโครงการตามแผนฯ จาํนวนมากที�ใชง้บประมาณในปี 
พ.ศ. 2556 และโครงการเหล่านี6 ยงัครอบคลุมไปถึงพื6นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ทั6ง 3 พื6นที� 
ซึ� งนอกจากการศึกษา เรื�องการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนของประเทศไทย 
จะไปเก็บขอ้มูลพื6นฐานของแหล่งท่องเที�ยวแลว้ ยงัจะเขา้ไปศึกษาประสิทธิผลของการปฏิบติังาน
ตามแผนฯ ในเชิงคุณภาพของแหล่งท่องเที�ยวอีกดว้ย 

 
แนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 ขอบข่ายของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบนั นอกจากวิชาพฤติกรรมองค์การ 
วทิยาการจดัการ แลว้ยงัรวมถึงวิชานโยบายสาธารณะอีกดว้ยนโยบายสาธารณะ เป็นวิชาที�ให้ความ
สนใจเรื�องเกี�ยวกบัสาธารณะและการเมือง และมีความเห็นวา่การบริหารเป็นเรื� องที�แยกออกจาก
การเมืองไม่ได ้ซึ� งเป็นการเนน้ความสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดระหว่างรัฐศาสตร์กบัรัฐประศาสนศาสตร์ 
ประโยชน์ของการศึกษาวิชานี6 มีส่วนที�จะทาํให้รัฐประศาสนศาสตร์มีเอกลกัษณ์ นอกจากนี6 ยงัเป็น
วิชาที�ให้ความสําคญัทั6งในทฤษฎีเชิงปทสัถานและทฤษฎีเชิงประจกัษ์ (Normative and Empirical 
Theory) รวมทั6งการใหค้วามสาํคญัทั6งในดา้นวชิาการและวชิาชีพแก่ราชการ หน่วยราชการ เป็นการ
อุดช่องวา่งระหวา่งทฤษฎีและการปฏิบติั แต่วิชานโยบายสาธารณะมีปรากฏในวิชารัฐศาสตร์และ
วชิารัฐประศาสนศาสตร์มีความแตกต่างกนัคือ นกัรัฐศาสตร์ให้ความสําคญักับการศึกษานโยบาย
สาธารณะในแง่ของ “กระบวนการ” (Process) ในขณะที�นกัรัฐประศาสนศาสตร์ให้ความสนใจกบั
การศึกษานโยบายสาธารณะในแง่ของผลผลิต (Output) (จุมพล หนิมพานิช, 2552: 1-2) 

 
แนวทางในการศึกษานโยบายสาธารณะ 

 แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะโดยทั�วไปมีอยู่ 3 แนวทาง (พิทยา บวรวฒันา, 
2555: 1) ด้วยกันคือ แนวทางแรก เป็นแนวทางที�พิจารณาเรื� องของกรอบวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะวา่ควรจะมีลกัษณะประการใด เพื�อนาํมาใชอ้ธิบายกระบวนการนโยบาย แนวทางที�สอง 
เป็นการศึกษานโยบายสาธารณะที�เจาะลึกไปในนโยบายดา้นใดดา้นหนึ� ง แนวทางที�สาม เป็นการ
มองวิชานโยบายสาธารณะในฐานะที�เป็นเครื� องมือการบริหารอนัหนึ�ง บางทีเรียกวิชานโยบาย
สาธารณะวา่การวเิคราะห์นโยบาย 

 แนวทางแรก เป็นแนวทางที�พิจารณาเรื� องของกรอบวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
แนวทางนี6 มุ่งสร้างตวัแบบหรือทฤษฎีเกี�ยวกบันโยบายสาธารณะขึ6นมา ประการที�หนึ� ง เพื�อช่วย
ขยายความคิดเกี�ยวกบัการเมือง และนโยบายสาธารณะให้กระจ่างชดัเจนยิ�งขึ6น ประการที�สอง เพื�อ
ช่วยระบุลกัษณะของปัญหานโยบายที�สําคญั ๆ ประการที�สาม เพื�อช่วยการสื�อสารระหว่างกนั 
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ประการที�สี�  ช่วยให้มีความเขา้ใจนโยบายสาธารณะดียิ�งขึ6นว่าอะไรคือสิ�งที�มีความสําคญั อะไรคือ
สิ�งที�ไม่มีความสาํคญั และประการสุดทา้ยช่วยในการอธิบายที�มาของนโยบายสาธารณะและทาํนาย
ผลที�ตามมาแต่ในทรรศนะของดาย (Thomas R. Dye) เห็นวา่ตวัแบบหรือทฤษฎีที�จะนาํมาใชใ้นการ
อธิบายที�มาของนโยบายสาธารณะ และขณะเดียวกนัอธิบายดว้ยวา่ การกาํหนดนโยบายสาธารณะ
อาศยัหลกัเกณฑ์ประการใดที�สําคญั ๆ ไดแ้ก่ ทฤษฎีหรือตวัแบบที�เนน้ในเรื�องกิจกรรมของสถาบนั
และองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ (Institutional Model) ตวัแบบที�เน้นกระบวนการภาระหนา้ที� (Process 
Model) ตวัแบบกลุ่ม (Group Model) ตวัแบบชนชั6นนาํ (Elite Model) ตวัแบบเหตุผล (Rational 
Model) ตวัแบบการเพิ�มขึ6นในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Model) ตวัแบบกลุ่ม (Group 
Model) และตวัแบบระบบ (Systems Model)(Nicholas Henry, 2011: 261-276) 

 แนวทางที�สอง เป็นการศึกษานโยบายสาธารณะที�เจาะลึกไปในนโยบายใดนโยบายหนึ�ง 
(Substantive Policy Area) เช่น เรื�องของการศึกษาการเคหะ การจราจร การคมนาคม การป้องกนั
ประเทศ การพฒันาหมู่บา้นยากจน ทั6งนี6 เพื�อทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัขอ้เท็จจริงของนโยบายแต่ละ
เรื�องมากกวา่ที�จะสนใจเสนอกรอบวเิคราะห์ตวัแบบหรือทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะ  

 แนวทางที�สาม เป็นความพยายามของนกัวชิาการที�พยายามเสนอให้วิชานโยบายสาธารณะ
เป็นศาสตร์ประยกุตที์�มีหลกัเกณฑแ์บบวทิยาศาสตร์ เพื�อเอื6ออาํนวยให้นกัปฏิบติัไดใ้ชเ้ป็นเครื�องมือ
ในการวิเคราะห์กระบวนการนโยบาย เช่น เสนอหลกัในการกาํหนดเป้าหมายของนโยบายหลกัใน
การทาํนายผลของทางเลือกนโยบายต่าง ๆ หลกัในการเสนอแนะทางเลือกนโยบาย หลกัในการ
ควบคุมการนาํนโยบายไปปฏิบติัและหลกัในการประเมินผลนโยบาย 

 แต่นกัวชิาการนโยบายสาธารณะบางท่านเห็นวา่ แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะมี
เพียง 2แนวทาง ไดแ้ก่ (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2539: 29-30) 

 แนวทางแรก แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะในเชิงพรรณนา (Descriptive 
Approach) เป็นการศึกษาหาความรู้เกี�ยวกบัตวันโยบายและกระบวนการนโยบาย โดยอาจแยกเป็น
ลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1. การศึกษาเนื6อหาสาระของนโยบาย (Policy Content) ซึ� งจะครอบคลุมเรื�องความ
เป็นมา เจตนารมณ์ ลกัษณะ สาระเนื6อหา และการดาํเนินงานของนโยบายดา้นใดดา้นหนึ�ง 

2. การศึกษาเกี�ยวกบักระบวนการนโยบาย (Policy Process) ซึ� งเน้นการอธิบายว่า
นโยบายถูกกาํหนดขึ6นอย่างไร มีใครเขา้มาเกี�ยวขอ้งในแต่ละขั6นตอน และผูเ้กี�ยวขอ้งมีอิทธิพลต่อ
การกาํหนดนโยบายอยา่งไร มกัเป็นการศึกษากรณีแต่ละกรณีสาํหรับนโยบายแต่ละเรื�อง 

3. การศึกษาปัจจยักาํหนดนโยบาย (Policy Determinants) และผลผลิต (Policy Outputs) 
ของนโยบาย ซึ� งเป็นการอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ เ ชิ ง เหตุผลระหว่างตัวแปรหรือปัจจ ัย
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สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และตวับ่งชี6 ต่าง ๆ ที�เป็นผลของนโยบาย เช่น จาํนวน
เงินงบประมาณ คนที�เกี�ยวขอ้ง 

4. การศึกษาผลลพัธ์หรือผลกระทบของนโยบาย (Policy Outcome/Impact) ซึ� งเป็นการ
อธิบายผลที�เกิดขึ6นของนโยบาย และผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมทั6งในส่วนที�คาดหวงัและในส่วน
ที�ไม่ไดค้าดหวงัไว ้

 แนวทางที�สอง แนวทางการศึกษานโยบายในเชิงเสนอแนะ (Prescriptive Approach) 
เป็นการศึกษาหาความรู้ในกระบวนการนโยบายเพื�อตอบคาํถามว่านโยบายควรไดรั้บการกาํหนด
อยา่งไร โดยเนน้เรื�องต่อไปนี6  

1. การให้สารสนเทศสําหรับการกาํหนดนโยบาย เช่น การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื�อประกอบการตดัสินใจของผูก้าํหนดนโยบาย การให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัทางเลือกเชิงนโยบาย
ในแง่มุมต่าง ๆ โดยอาศยัเทคนิคการวเิคราะห์เชิงนโยบายต่าง ๆ เขา้ช่วย 

2. การใหก้ารสนบัสนุนนโยบาย เป็นการประยกุตเ์ทคนิควธีิการวเิคราะห์ต่าง ๆ เพื�ออา้ง
เหตุผลสนบัสนุนนโยบายใดนโยบายหนึ�ง หรือทางเลือกใดทางเลือกหนึ� งที�เหมาะสมที�สุดในการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม 

 แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะหรือ การวิเคราะห์นโยบายเป็นกิจกรรมที�ตอ้งอาศยั
ความรอบรู้ทั6งดา้นศาสตร์และศิลป์อยา่งกวา้งขวาง ทั6งนี6 เพราะนโยบายสาธารณะเป็นเรื�องที�ผูต้ดัสินใจ
นโยบายจะตอ้งเลือกตดัสินในนโยบายที�ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และผลลพัธ์จากการนาํนโยบายไปปฏิบติัจะส่งผลกระทบต่อสถานภาพและความ
มั�นคงทางการเมืองของผูต้ดัสินใจนโยบายทั6งทางตรงและทางออ้ม หากตดัสินใจผิดพลาดอาจส่งผล
ให้อนาคตทางการเมืองของผูต้ดัสินใจนโยบายสะดุดลงทนัที ดว้ยเหตุนี6  จึงกล่าวไดว้า่นกัวิเคราะห์
นโยบายมีบทบาทอยา่งสาํคญัในการนาํเสนอทางเลือกนโยบายที�เหมาะสมให้แก่ผูต้ดัสินใจนโยบาย
เพื�อให้ผูต้ ัดสินใจนโยบายสามารถเลือกทางเลือกนโยบายที�จะนําไปสู่การปฏิบัติให้ประสบ
ความสาํเร็จและเป็นที�พอใจของประชาชนอยา่งกวา้งขวาง ซึ� งหมายถึงความมั�นคงทางการเมืองของ
ผูต้ดัสินใจนโยบายโดยตรง 

 
การวเิคราะห์นโยบายในกระบวนการนโยบาย 

 ตามแนวความคิดของดนัน์ (Dunn, 2008: 56) จุดมุ่งหมายหลกัของการวิเคราะห์
นโยบายคือการปรับปรุงการกาํหนดนโยบาย ในกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย ดนัน์ (2008: 57-59)
ไดจ้าํแนกระเบียบวธีิการวเิคราะห์ที�สาํคญั 5 ประการไดแ้ก่ 
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 ประการแรก การกาํหนดโครงสร้างของปัญหา (problem structuring) เป็นระเบียบวิธี
วิเคราะห์นโยบายที�ใช้สําหรับรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขเพื�อให้การจาํแนก
และระบุปัญหาชดัเจน รวมทั6งการทบทวนสภาพปัญหาใหม่หลงัจากการนาํนโยบายไปปฏิบติัและ
ปรากฏผลลพัธ์ขึ6นมา ทั6งนี6 เพื�อทาํการตรวจสอบแกไ้ขวา่มีอะไรเปลี�ยนแปลงไปบา้ง ทั6งสถานการณ์
ทางการเมือง สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทศันคติของผูน้าํหรือทาํการตดัสินใจ 
ซึ� งจะทาํใหก้ารพิจารณาปัญหาสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้มูลเหล่านี6 จะ
เป็นประโยชน์ในการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาใหม่ดว้ย 

 ประการที�สอง การทาํนาย (forecasting) เป็นระเบียบวิธีการวิเคราะห์ที�ใชใ้นการทาํนาย
สภาพแวดลอ้มและผลลพัธ์ของชุดการปฏิบติัที�จะเกิดขึ6นในอนาคต สาํหรับทางเลือกแต่ละทางเลือก
ที�จะใช้ในการแก้ไขปัญหานโยบายโดยพิจารณาว่าทางเลือกจะก่อให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไร 
ระเบียบวิธีวิเคราะห์เพื�อการทาํนายนี6 ใช้ความรู้จากวิชาการสาขาต่าง ๆ มากมาย เพื�อให้การ
คาดหมายมีประสิทธิผล ผลกระทบหรือผลลพัธ์ที�เกิดขึ6นจากการตดัสินใจยอมรับทางเลือกเพื�อ
นาํไปปฏิบติันั6นขึ6นอยูก่บัทั6งคุณสมบติัของทางเลือกและสถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มที�ปรากฏอยู ่
โดยพิจารณาถึงทางเลือกที�จะนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากที�สุด ถา้หากช่วงเวลาที�นกัวิเคราะห์
ตอ้งทาํนายทางเลือกค่อนขา้งยาวนานในอนาคต ซึ� งมีโอกาสจะเกิดความไม่แน่นอนมากขึ6น กรณีนี6
นักวิเคราะห์ต้องกาํหนดเงื�อนไขต่าง ๆ ที�จาํเป็นสําหรับทางเลือกแต่ละทางเลือกไวด้้วย ซึ� ง
ผลกระทบของแต่ละทางเลือกจะพิจารณาได้จากเงื�อนไขของแต่ละทางเลือก และการทาํนายจะ
กระทาํในระหวา่งการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที�จะใชใ้นการแกไ้ขปัญหานโยบาย 

 ประการที�สาม การเสนอแนะ (recommendation) เป็นระเบียบวิธีวิเคราะห์นโยบายที�ใช้
ในการวเิคราะห์เพื�อจดัลาํดบัทางเลือกต่าง ๆ ทั6งนี6 โดยวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกบัสถานการณ์
ทางการเมือง สภาพแวดลอ้ม และค่านิยมของผูต้ดัสินใจ หากการเสนอแนะทางเลือกไม่สอดคลอ้ง
กับสถานการณ์หรือค่านิยมของผูต้ดัสินใจ ทางเลือกนั6นก็อาจไม่ได้รับการนาํไปปฏิบติั การ
เสนอแนะนอกจากจะใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ์แลว้ยงัตอ้งใช้ขอ้มูลเชิงปทสัถานประกอบดว้ย เพราะ
เป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัค่านิยมของผูต้ดัสินใจมาก ผูต้ดัสินใจมกัจะเลือกทางเลือกที�สอดคล้องกบั
ค่านิยมของตนเองเสมอ 

 ประการที�สี�  การกาํกบันโยบาย (monitoring) เป็นระเบียบวิธีวิเคราะห์นโยบายที�ใชใ้น
การตรวจสอบขอ้มูลเกี�ยวกบัสาเหตุและผลของนโยบายที�ผ่านมา เพื�อนาํมาปรับปรุงในการ
กาํกบั การนาํนโยบายไปปฏิบติัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และผลลพัธ์นโยบาย ดงันั6น การกาํกบั
นโยบายจึงเป็นส่วนเชื�อมโยงที�สําคัญระหว่างการนํานโยบายไปปฏิบัติและผลลัพธ์นโยบาย 
กล่าวคือผลลพัธ์จะเป็นไปตามวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด ยอ่มขึ6นอยูก่บัขีดความสามารถในการ



33 
 

กาํกบันโยบาย ซึ� งหน่วยงานของรัฐที�ทาํหนา้ที�ในการควบคุมและตรวจสอบการนาํนโยบายไปปฏิบติั
เป็นผูรั้บผดิชอบ 

 ประการสุดทา้ย การประเมินผล (evaluation) เป็นระเบียบวิธีวิเคราะห์นโยบายที�ใช้
สําหรับตรวจสอบขอ้มูลเกี�ยวกบัคุณค่าหรือค่านิยมของแนวทางปฏิบติัของนโยบายในอดีตหรือใน
อนาคต ซึ� งการประเมินนี6สามารถกระทาํไดท้ั6งก่อนที�จะนาํไปปฏิบติัและหลงัจากการนาํไปปฏิบติัแลว้ 
เพื�อเป็นการตรวจสอบทางเลือกที�นาํไปปฏิบติัวา่มีประสิทธิผลเพียงใด โดยเปรียบเทียบกบัผลได้
ผลเสียที�ประมาณการไวใ้นทางเลือกแต่ละทางเลือกกบัผลลพัธ์นโยบายที�เกิดขึ6นหลงัจากการนาํ
นโยบายไปปฏิบติั การประเมินผลจึงสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งผลลพัธ์นโยบายกบัทางเลือกนโยบาย 
ซึ� งจะบอกถึงระดบัความสําเร็จของผลลพัธ์นโยบาย (policy performance) การประเมินผลจะบอก
ให้ทราบว่านโยบายที�นําไปปฏิบัติจะก่อให้เกิดความแตกต่างอะไรบ้างกับสภาพเดิมที�เป็นอยู ่
รวมทั6งบอกดว้ยวา่ทางเลือกแต่ละทางเลือกจะก่อใหเ้กิดผลไดผ้ลเสียอะไรบา้ง 

 ตามแนวคิดของ ดนัน์ เห็นว่าในกระบวนการวิเคราะห์นโยบายนั6น ทั6งระเบียบวิธี
วเิคราะห์นโยบายและระบบขอ้มูลนโยบายมีความสัมพนัธ์เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัเมื�อการวิเคราะห์
นโยบายเน้นที�ปัญหานโยบายในฐานะที�เป็นศูนย์กลางของการศึกษา ความสัมพนัธ์ดงักล่าวซึ� ง
ประกอบดว้ย ปัญหานโยบาย การนาํนโยบายไปปฏิบติั ผลลพัธ์นโยบาย และระดบัความสําเร็จของ
นโยบายคือ โครงสร้างหลกัของกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย โดยมีปัญหานโยบายเป็นศูนยก์ลาง
ของกระบวนการวิเคราะห์ ส่วนระเบียบวิธีวิเคราะห์นโยบาย ซึ� งประกอบดว้ย โครงสร้างปัญหา 
การพยากรณ์ การเสนอแนะ การกาํก ับ และการประเมินผล จะทาํหน้าที�ในการเชื�อมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบขอ้มูลนโยบาย กล่าวคือปัญหานโยบายจะถูก
นาํมาพิจารณาโดยการจาํแนกโครงสร้างของปัญหาให้ชดัเจน ส่วนการวิเคราะห์อนาคตนโยบายซึ� ง
เกี�ยวข้องกับการเลือกทางเลือกนโยบายที�เหมาะสมนั6น ยอ่มขึ6นอยูก่บัคุณภาพของการพยากรณ์
ซึ� งจาํเป็นจะตอ้งใชข้อ้มูลทั6งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต เพื�อพิจารณาแนวโนม้ของการเปลี�ยนแปลง
ในอนาคตให้มีความน่าเชื�อถือมากที�สุด สําหรับการเสนอแนะนโยบายก็คือขั6นตอนของการตดัสินใจ
เลือกนโยบายที�เหมาะสมเพื�อนาํไปสู่การปฏิบติัให้ปรากฏเป็นจริง ส่วนการกาํกบันโยบายก็เพื�อ
สร้างความมั�นใจวา่การนาํนโยบายไปปฏิบติัจะก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ที�พึงปรารถนา และเพื�อให้มั�นใจวา่
ผลลพัธ์นโยบายเป็นไปตามเป้าประสงคห์รือไม่เพียงใด จึงตอ้งทาํการประเมินผลเพื�อเปรียบเทียบ
ระดบัความสําเร็จของนโยบาย ซึ� งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเป้าประสงค์หรือวตัถุประสงค์
ของนโยบายกบัผลลพัธ์ที�เกิดขึ6นจริง จากการนาํนโยบายไปปฏิบตัิ ผลการประเมินจะทาํให้
นกัวิเคราะห์นโยบายทราบว่านโยบายที�นาํไปปฏิบติันั6นสามารถแกไ้ขปัญหานโยบายได้เพียงใด 
สมควรจะดาํเนินการต่อไป หรือจาํเป็นจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข หรือหากการดาํเนินการไม่ไดผ้ล อาจ
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จาํเป็นตอ้งเสนอใหท้าํการยกเลิกนโยบาย แลว้กลบัไปสู่การพิจารณาปัญหานโยบายใหม่เพื�อวิเคราะห์
ทางเลือกนโยบายใหม่ใหมี้ความเหมาะสมต่อการแกไ้ขปัญหานโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ (Dunn, 
2008: 56) 

 การศึกษาเรื�องการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย
เกี�ยวขอ้งกบัระเบียบวธีิการวเิคราะห์นโยบายในเรื�อง การเสนอแนะ และการประเมินผลซึ� งเกณฑ์ที�
ใชว้ดัสาํหรับวธีิวิเคราะห์ทั6ง 2 ประการนี6 เป็นเกณฑ์เรื�องเดียวกนัเพียงแต่ใชใ้นช่วงเวลาที�ต่างกนัคือ 
เกณฑส์าํหรับการเสนอแนะใชป้ระเมินผลที�คาดหวงัไว ้แต่เกณฑ์สําหรับการประเมินผลใชป้ระเมินผล
ที�เกิดขึ6นหลงัการนาํ นโยบาย แผนและโครงการไปปฏิบติัแลว้ (Dunn, 2008: 354) ซึ� งเกณฑ์ที�ใช้
ตดัสินสาํหรับประเมิน การเสนอแนะ และการประเมินผลประกอบไปดว้ย 6 เกณฑ์คือ ประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ความพอเพียง (adequacy) ความเป็นธรรม (equity) การตอบสนอง (responsiveness) 
และ ความเหมาะสม (appropriateness) (Dunn, 2008: 221) 

 
ความสัมพนัธ์เชิงเครือข่ายนโยบาย 

 แนวคิดของเครือข่ายนโยบายมาจากทฤษฎีบรรษทันิยม (corporatist theory) โดยสนใจ
กลุ่มผลประโยชน์ที�มีความสัมพนัธ์กบักลุ่มอาํนาจรัฐ และยงัเนน้วา่นโยบายสาธารณะในยุคปัจจุบนั
ไม่ไดม้าจากรัฐบาลพียงแหล่งเดียว แต่ยงัมาจากภาคประชาสังคม (civil society) อีกดว้ย เพราะกลุ่ม
ประชาสังคมต่าง ๆ ถึงจะเป็นอิสระจากกนั แต่ก็ยงัรวมพลงักนัเป็นเครือข่ายนโยบาย ซึ� งแนวทาง
การใช้เครือข่ายนโยบายมาใช้อธิบายความสัมพนัธ์นั6นมี 3 แนวทางคือ (เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 
2550: 125 – 126) 

1. ใช้เครือข่ายนโยบายออกแบบโครงสร้างการปกครองใหม่ที�ต่างไปจากการปกครอง
เดิม ซึ� งต่างไปจากระบบราชการ และระบบธุรกิจ เป็นความรวมมือจนสามารถจดัองค์การไดเ้อง
โดยใชเ้ครือข่ายความสัมพนัธ์ จนมีลกัษณะของการปกครองตนเองและต่อตา้นอาํนาจรัฐ 

2. ใชเ้ครือข่ายนโยบาย เป็นรูปแบบปฏิสัมพนัธ์ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการกาํหนด
นโยบาย ดงันั6นการอธิบายดว้ยเครือข่ายแบบนี6จะมีรูปแบบส่วนใหญ่ คือ บทบาทและการแข่งขนัที�
หลากหลายของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ เนน้ความร่วมมือระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3. ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม ที�มีลกัษณะอนัซับซ้อนของปฏิสัมพนัธ์
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซึ� งมีตวัแปรในการพิจารณาที�สําคญัคือ ระดบัการรวมอาํนาจ การเชื�อมโยง 
และความเขม้ขน้ของความสัมพนัธ์  
 การนาํแนวคิดแบบเครือข่าย (networks) มาพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัสังคม 
ซึ� งเป็นความพยายามในการขยายแนวทางการอธิบายในรูปแบบเดิมของความสัมพนัธ์ในเชิง
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นโยบาย เช่น การพึ�งพิงเชิงอาํนาจ และการตดัสินใจเลือกอยา่งมีเหตุผล โดยใชปั้จจยัเชิงโครงสร้าง 
และปัจจยัเกี�ยวกบัผูก้ระทาํการเป็นตวัอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างเครือข่ายนโยบายกบัผลของ
นโยบายวา่มีผลกระทบต่อกนัอยา่งไร และเครือข่ายนโยบายนี6 ยงัสามารถชี6 ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
ระดบัสังคมโลกในรูปแบบของนโยบายไดอี้กดว้ย รูปแบบของเครือข่ายนโยบายประกอบไปดว้ย 2 
รูปแบบหลกั(อนุสรณ์ ลิ�มมณี, 2558: 148 – 160) 

1. รูปแบบชุมชนนโยบาย (policy community) ซึ� งมีลกัษณะที�ประกอบไปดว้ย มีจาํนวน
สมาชิกจาํกดั การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนจะต่อเนื�องยาวนาน มีการประชุมของผูมี้ส่วน
เกี�ยวขอ้งอยา่งต่อเนื�อง มีการกาํหนดเป้าหมายในการเจรจาต่อรองร่วมกนั มีการแบ่งปันผลประโยชน์
และผลเสียของนโยบายอยา่งทั�วถึงทั6งเครือข่าย และการควบคุมสมาชิกในเครือข่ายสามารถกระทาํ
ผา่นผูน้าํของกลุ่มได ้

2. เครือข่ายประเด็นปัญหา(issue networks) ซึ� งมีลกัษณะที�ประกอบไปดว้ย มีสมาชิก
และกลุ่มคนจาํนวนมากเขา้มาเกี�ยวขอ้ง การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนขาดความต่อเนื�อง มี
กาํหนดการประชุมของผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งที�ไม่แน่นอน การกาํหนดเป้าหมายในการเจรจาต่อรอง
ร่วมกนัเป็นไปไดย้าก นอกจากนี6ผลประโยชน์และผลเสียของนโยบายจะเป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ� ง
โดยเฉพาะ และการควบคุมสมาชิกในเครือข่ายเป็นไปไดย้ากสมาชิกอาจจะไม่ยอมรับขอ้ตกลงหาก
เสียประโยชน์ 

 
กรอบการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย  
 ขั6นตอนของการจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบาย คือการเปลี�ยนรูปร่าง(transformation) ขอ้มูล
จากผลลพัธ์ของนโยบายที�คาดหวงัมาสู่ ข้อมูลในขั6นตอนการจดัทาํนโยบาย ดงันั6นขั6นตอนการ
จดัทาํขอ้เสนอจึงเป็นบรรทดัฐานที�ใกลชิ้ดกบัคาํถามเกี�ยวกบัคุณธรรมและจริยธรรม (Dunn, 2008: 
213 – 214) 
 การออกแบบขอ้เสนอเชิงนโยบาย เป็นการสร้างสมดุลระหว่างความตอ้งการในการ
แกปั้ญหาของนโยบาย กบั จงัหวะเวลา ความตอ้งการทรัพยากร และการสนบัสนุนทางการเมือง 
ดงันั6นแนวทางในการสร้างจุดประสงคข์องทางเลือกควรประกอบไปดว้ย(Majchrzak and Markus, 
2014: 93 – 96) 

1. หลกัฐานอนัประกอบไปดว้ย ขอ้เท็จจริง และขอ้มูล จากการวิจยัในเชิงปริมาณ การ
อธิบาย การสังเกต และกรณีศึกษา 

2. ทางเลือก หรือขอ้เสนอเชิงนโยบายคือ แนวทางที�ผูก้าํหนดควรปฏิบติั หรือไม่ควร
ปฏิบติั 
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3. ทางเลือกนโยบายควรเหมาะสมกบัการแกปั้ญหานโยบาย 
 ซึ� งสรุปวา่ขั6นตอนการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย มี 5 ขั6นตอนคือ 

1. พฒันากรณีพื6นฐาน (การศึกษาพหุกรณี) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั โดย
ใช้วงลอ้ของการเปลี�ยนแปลงปัญหานโยบาย เช่น เหตุผลของรูปแบบปัญหา ผลลพัธ์ของนโยบาย 
และความเสี�ยงของการแกไ้ขปัญหา  

2. การสร้างทางเลือกของข้อเสนอแนะ ประกอบไปด้วย ข้อเสนอแบบถึงรากถึงโค่น
(Big-Bang Intervention) ขอ้เสนอแบบส่วนเพิ�ม (Incremental Intervention) และขอ้เสนอแบบส่วน
เสริมเติมเตม็ (Complementary Intervention) 

3. การประเมินชุดของขอ้เสนอแนะทั6ง 3 แบบจากขอ้ที� 2 โดยสร้างคาํอธิบายและคน้หา
ขอ้สนับสนุนและคดัคา้น หลงัจากนั6นจึงสร้างมิติการประเมินโดยเปรียบเทียบกรณีพื6นฐาน กบั
ทุกขอ้เสนอของนโยบายที�สร้างขึ6น ในทุกมิติการประเมิน 

4. การสร้างและประเมินการนาํไปปฏิบติั จากคาํถามเหล่านี6  อะไรคือความพิเศษของ
ขอ้เสนออะไรคือขอบเขตของขอ้เสนอใครคือผูน้าํไปปฏิบติั และช่วงเวลาและขั6นตอนการนาํไป
ปฏิบติั ของขอ้เสนอ 

5. การเขียนเอกสาร ข ้อเสนอเชิงนโยบาย ประกอบไปด้วย บทนํากรณีพื6นฐาน
ประกอบด้วย สถานการณ์ปัจจุบนั หล ักฐานของปัญหา เกณฑ์ที�ใช้ประเมินทางเลือกของ
ขอ้เสนอแนะ และทางเลือกที�ประเมินแลว้ และการประเมินทางเลือกของขอ้เสนอแนะ เช่น อธิบาย
ทางเลือกที� 1 และประเมินทางเลือกดว้ยเกณฑ์สนบัสนุน และคดัคา้น(Majchrzak and Markus, 
2014: 93-116) 

 
การวจัิยพหุเทศะกรณ(ีMulti-site Case Study) 

 การวิจยัแบบพหุเทศะกรณี มีที�มาจากคาํในภาษาองักฤษหลายคาํที�สามารถใช้แทนกนั
ไดคื้อ multi-site case study, collective case studies, multiple-case studies และ comparative case 
studies ซึ� งคาํต่าง ๆ เหล่านี6  สามารถนิยามโดยรวมไดว้่าเป็นการวิจยัที� เป็นวิธีการทาํความเขา้ใจ 
ปัจเจกบุคล เหตุการณ์สําคัญ นโยบาย โครงการ ต่าง ๆ ด้วยวิธีการ หาคาํตอบจากตัวแทนที�
หลากหลายมาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว หรืออีกนัยหนึ� งก็คือ การให้ความกระจ่างดว้ย
ประสบการณ์ การให้ความหมายโดยนัยยะ และแสดงผลของปรากฏการณ์ที�มาจากแหล่งขอ้มูล
ตั6งแต่ 2 แหล่งขึ6นไป ซึ� งสามารถสร้างความเขา้ใจที�ลึกซึ6 งต่อปรากฏการณ์นั6น (Bishop, 2010: 587) 
และนิยามที�กระชบัขึ6นของ เครสเวล (Creswell, 2007: 74) ที�สรุปวา่ การวิจยัแบบพหุเทศะกรณี คือ 
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การที�นกัวิจยัใช้วิธีการศึกษาโดยเลือกประเด็นในการศึกษา 1 ประเด็น แต่นกัวิจยัสามารถคน้หา
แหล่งขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นสนบัสนุนหรือหาคาํตอบใหก้บัประเด็นนั6น ไดจ้ากกรณีศึกษาที�หลากหลาย 

 ส่วนวิธีการออกแบบการวิจยัแบบพหุเทศะกรณีนั6น ใชว้ิธีการที�เป็นแบบอยา่งเดียวกนั
ในทุกพื6นที�วิจยั (sites) เช่น การใช้คาํถามในการวิจยัเดียวกัน การใช้หน่วยการวิเคราะห์แบบ
เดียวกนั รวมไปถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการรายงานผล ซึ� งจะใช้ขา้ม
ระหว่างพื6นที�วิจยั ดงันั6นการวิจยัแบบพหุเทศะกรณี จึงมีศกัยภาพที�จะสังเคราะห์ผลการวิจยัที�ตรง
ประเด็น และใชอ้า้งอิงเป็นคาํตอบได ้(Bishop, 2010: 587) หรือที� เครสเวล (2007:75)เรียกวา่ การ
วิเคราะห์ขา้มกรณีศึกษา (cross-case analysis) ซึ� งมีขั6นตอนคือ การพรรณารายละเอียดของแต่ละ
กรณีศึกษาและหัวข้อหรือประเด็นต่าง ๆ ภายในกรณีศึกษาหนึ� ง หรือ การวิเคราะห์ภายใน
กรณีศึกษา (within-case analysis) ก่อนแลว้ค่อยวิเคราะห์ใจความสําคญัของทุกกรณีศึกษา เพื�อเป็น
การยนืยนัหรือการแปลความหมายของขอ้มูลจากกรณีศึกษาทั6งหมดที�ใชใ้นการวจิยั 

 
ตัวอย่างงานวจัิยที�ใช้วธีิวจัิยพหุเทศะกรณศึีกษา 

 เรื� องแรกเป็นงานวิจ ยัทางการแพทย ์ เ รื� อง การริเ ริ�มการใช้ประวตัิคนไขแ้บบ
อิเลคทรอนิคร่วมกนัโดยใชท้ฤษฎีการกระจายนวตักรรมและการวิจยัพหุเทศะกรณี (Greenhalghand 
others, 2008) ซึ� งมีวตัถุประสงค์เพื�อ ริเริ�มระบบการใชป้ระวติัคนไขร่้วมกนั หรือระบบ SCR (the 
summary care record) ในองักฤษ และเป็นเสนอบทเรียนเกี�ยวกบัการนาํโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดูแลสุขภาพไปปฏิบตัิ งานวิจยันี6 ออกแบบโดยใช้ พื6นที�วิจยัที�หลากหลาย 
ผสมผสานวิธีการวิจยัแบบกรณีศึกษา โดยมุ่งทาํให้เกิดประโยชน์และเนน้ไปที� การประเมินผล 
งานวจิยันี6 เลือกพื6นที�ในการวิจยัไว ้4 แห่งคือ พื6นที�ที�นาํระบบ SCR ไปใชใ้นเขตเมือง 3 แห่งและใน
ต่างจงัหวดัอีก 1 แห่งขอ้มูลและการวิเคราะห์ประกอบไปดว้ย การสัมภาษณ์บุคลากร 250 คน การ
สังเกตการณ์ในเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา (ethnographic observation) การสัมภาษณ์คนไข ้170 คน การ
วิเคราะห์เอกสารที�เกี�ยวขอ้งและนาํมาวิเคราะห์หาใจความสําคญัที�เกี�ยวขอ้งกนัเพื�อเสนอ รูปแบบ
ของการเปลี�ยนแปลงที�พฒันาขึ6นตามทฤษฎีที�ใชเ้ป็นกรอบในการวเิคราะห์ 

 ขอ้คน้พบหลกัของงานวิจยันี6 คือ ระบบ SCR ยงัไม่มีความพร้อมทางดา้นเทคนิค ขาด
คุณภาพของการติดต่อและรับส่งขอ้มูล มีประเด็นจรรยาบรรณของการใชข้อ้มูลสําคญั เป็นการเพิ�ม
งานประจาํใหก้บัเจา้หนา้ที� และมีบริบททางการเมืองเขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัโครงการ สรุปวา่ระบบ SCR 
เป็นนวตักรรมที�ซับซ้อนตอ้งไดก้ารยอมรับจากคนไขแ้ละเจา้หนา้ที�ก่อนจึงจะนาํไปบรรจุเป็นงาน
ประจาํได ้
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 งานวจิยัชิ6นที� 2 เป็นงานวจิยัทางการศึกษา เรื�อง การศึกษาพหุเทศะกรณีเรื�อง วฒันธรรม
ของโรงเรียนขนาดกลางในการใช้ การสอนที�เน้นข้อมูล เพื�อปรับปรุงผลสัมฤทธิ� ของนักเรียน 
(James, 2010) การศึกษานี6 เพื�อคน้หาแนวทางในการสร้างความสําเร็จจากระบบการสอนที�ใชข้อ้มูล
เป็นฐาน โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ แบบการศึกษาพหุเทศะกรณี การวิจยันี6 ใช้การตรวจสอบแบบ
สามเส้าดว้ยวิธี การสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง การลงเยี�ยมชมพื6นที�วิจยั และการวิจยัเอกสาร กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็น ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร และครู ของโรงเรียนขนาดกลาง 

 ขอ้คน้พบคือ ผูบ้ริหารควรกาํหนดวิสัยทศัน์ นิยาม ความคาดหวงัของการใช้ขอ้มูลเพื�อ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ� ของนกัเรียน ควรมีแนวทางการทาํงานของระบบการใชข้อ้มูลเป็นฐาน ผูมี้ส่วน
เกี�ยวขอ้งควรเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งควรอุทิศการทาํงานให้กบัระบบการใชข้อ้มูล
เป็นฐาน 

 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 รววิงศ ์ศรีทองรุ่ง (2553) สรุปวา่ การจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนสามารถกระทาํไดห้าก
ชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการบริหารจดัการ มีทกัษะดา้นการจดัการการท่องเที�ยว สามารถ
สร้างความภาคภูมิใจ และการตระหนกัในคุณค่าของอตัลกัษณ์ของทอ้งถิ�นตนเอง เพื�อใชป้ระโยชน์
ในการส่งเสริมการท่องเที�ยวอย่างระมดัระวงั ไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม เจา้ของพื6นที�ท่องเที�ยวเป็นผู ้
เขา้ใจปัญหาของทอ้งถิ�นไดดี้และสามารถบริหารจดัการแกปั้ญหาทอ้งถิ�นไดใ้นที�สุด ควรสนบัสนุน
ใหภ้าคทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเที�ยว โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนเป็นฝ่ายสนบัสนุนใน
ปัจจยัที�ทอ้งถิ�นตอ้งการความช่วยเหลือ และการมีตวัชี6 วดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนที�ชดัเจนนาํไปสู่
การสร้างตวัแบบบการท่องเที�ยวโดยชุมชนที�สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 

 มณฑาวดี พูลเกิด (2552) องคค์วามรู้ที�ไดคื้อ รูปแบบการจดัการท่องเที�ยวเชิงระบบเพื�อ
ความย ั�งยนืโดยชุมชน ประกอบไปดว้ย 
 ดา้นปัจจยันาํเขา้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นความสามารถของชุมชน ดา้นสิ�งจูงใจ
ของชุมชน ดา้นศกัยภาพชุมชน และการมีส่วนร่วมในการลงทุน 
 ดา้นกระบวนการแปรสภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบดา้นการจดัองค์การ ด้านการ
บริหารจดัการ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินกิจกรรมหรือปฏิบติัตามแผน และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
 ดา้นผลผลิต ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านเป้าหมายในการจดัการท่องเที�ยว ดา้น
การควบคุม 3 ตวัแปรที�เกี�ยวกบันกัท่องเที�ยวคือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วม
ในการรับผดิชอบ และการมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษา 
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 ดา้นการป้อนกลบั ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นการควบคุม 6 ตวัแปร ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การป้องกนัและส่งเสริมการจดัการท่องเที�ยว และการมีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎ ระเบียบ กติกา 
 ดา้นสิ�งแวดลอ้ม ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการมีส่วนร่วม
ในการใชป้ระโยชน์ 

 ศรายุทธ ผลโพธิ�  (2549) เสนอองค์ความรู้เรื�องแนวทางในการพฒันาการท่องเที�ยวทาง
นํ6าแบบยั�งยนื การพฒันาการท่องเที�ยวทางนํ6าอยา่งย ั�งยนืเป็นการประสานบทบาทและองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งเขา้ดว้ยกนัเพื�อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเป็นองคร์วมไปพร้อม ๆ กนั จากการศึกษาสามารถ
สรุปแนวทางในการพฒันาองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่านี6ไดด้งันี6  

1. แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพและบริการของสถานที�ท่องเที�ยวทางนํ6 าเช่น 
ปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวทางนํ6 าที�เสื�อมโทรม และ อนุรักษแ์ละดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มที�ดีภายใน
แหล่งท่องเที�ยว และบริเวณภายนอกสถานที�ท่องเที�ยว 

2. แนวทางการพฒันาตลาดการท่องเที�ยวรูปแบบแรกเป็นการท่องเที�ยวระยะทางสั6 น 
และรูปแบบที�สองคือการท่องเที�ยวโดยเรือทวัร์ หรือบริษทัจดันาํเที�ยวเน้นประชาสัมพนัธ์ โดย
หน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงคือ การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยควรมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการท่องเที�ยว 

3. แนวทางการพฒันาบทบาทขององค์กรรัฐที�เกี�ยวข้องต่อการพฒันาการท่องเที�ยว
สนบัสนุนการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวโดยจดัสรรงบประมาณและมอบหมายหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเขา้
ทาํการปรับปรุง ปฏิสังขรณ์ แหล่งท่องเที�ยวที�เสื�อมโทรมให้มีสภาพที�สามารถรองรับนกัท่องเที�ยว
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแนวทางการพฒันาบทบาทของชุมชนทอ้งถิ�นต่อการพฒันาการท่องเที�ยว 
โดย การสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและกาํกบัดูแลการท่องเที�ยวในทอ้งถิ�น
ของตนเอง โดยการเสนอรางวลัให้แก่ชุมชนหรือหมู่บา้นที�ประสบความสําเร็จในการพฒันาแหล่ง
ท่องเที�ยวเพื�อเป็นกาํลังใจให้ชุมชนที�จะเสียสละและเต็มใจในการเข้ามามีส่วนร่วมพฒันาการ
ท่องเที�ยวการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการจดัการแหล่งท่องเที�ยว และการวางแผนจดัทาํ
โครงการ วางแผนดาํเนินงานแต่ละขั6นตอน 

 ดวงใจ หล่อธนวณิชย ์(2550) ค้นพบองค์ความรู้ว่า ระบบคิดและวฒันธรรมท้องถิ�น
รวมถึงกลไกทางสังคมวฒันธรรมเป็นเงื�อนไขสําคญัในการกาํหนดความสําเร็จของการจดัการการ
ท่องเที�ยวในชุมชน แนวทางสําหรับรัฐทอ้งถิ�นและชุมชนในการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนให้
ประสบผลสาํเร็จนั6น จาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งปกปักรักษาสภาพแวดล้อมทางสังคมวฒันธรรมและ
คนท้องถิ�นควรเข้ามามีส่วนในกระบวนการพฒันาการท่องเที�ยวในทุกระดบั ความเขม้แข็งของ
สังคมเกิดขึ6นจากการที�คนหลายชาติพนัธ์ที�อยูใ่นทอ้งถิ�นเดียวกนัมีสํานึกร่วมกนัโดยผ่านการสร้าง
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กระบวนการการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมทอ้งถิ�น และคงรักษาอตัลกัษณ์ทอ้งถิ�น ปายเป็นกรณี
ตวัอย่างของความล้มเหลวของรัฐทอ้งถิ�นในเรื�องการ บูรณาการชุมชนและสร้างสํานึกทอ้งถิ�น
ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุที�มีความหลากหลายทาํให้ปาย อ่อนแอ โดยการเชิญชวนนกัลงทุนต่างถิ�นเขา้
มาทาํลายทรัพยากรท่องเที�ยวในขณะที�ในโยมิตนั รัฐท้องถิ�นญี�ปุ่นสร้างความเขม้แข็งให้กบัคน
ทอ้งถิ�นและบูรณาการภายในชุมชนไดส้าํเร็จจึงสามารถจดัการท่องเที�ยวไดย้ ั�งยนื 

 กิตติ อริยานนท์ (2005) กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม มีความ
เหมาะสมที�จะใชใ้นการทาํใหเ้กิดการเรียนรู้เรื�องการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเที�ยวซึ� งเป็นแนวทาง 
การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน และเป็นส่วนหนึ� งของกระบวนการสิ�งแวดล้อมศึกษา จึงควรนาํ
วธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไปใชใ้นกระบวนการพฒันาสิ�งแวดลอ้มศึกษาดา้นอื�นๆ ที�
มีวตัถุประสงค์การวิจ ัยเพื�อให้เกิดสัมฤทธิผลการเรียนรู้และการปฏิบติั รวมทั6งเกิดพฒันาการ
ทางดา้นเศรษฐกิจ, สังคม และสิ�งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้สถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ ที�ขาดการดูแลรักษา 
และจดัการที�ดี นอกจากนี6 ควรคาํนึงถึงปัญหา และตอ้งการของสถานที�ท่องเที�ยวนั6นๆ และควรมี
ความต่อเนื�องเพื�อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นมีรายได ้และทรัพยากรการท่องเที�ยวไม่เสื�อมโทรม อนัจะ
นาํไปสู่การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื 

 ชามิ (Chami 2002)สรุปว่าการวิจยันี6 ใชรู้ปแบบ Almost Ideal Demand System และ 
Stated Preference Method ในการวิเคราะห์อุปสงคก์ารท่องเที�ยวใน แทนซาเนียและเคนยา่ เรื�องนี6
เริ�มจากการเสนอการศึกษาการท่องเที�ยวในภูมิภาค คน้หารูปแบบการเปรียบเทียบผลการทาํงานของ
สองประเทศ และทดสอบระดบัการพฒันาการท่องเที�ยวของภูมิภาคในปัจจุบนัว่าย ั�งยืนหรือไม่ ขอ้
คน้พบจากการใช ้ตวัชี6วดัของ AIDS ศึกษาในช่วงปี 1970 - 1998 เคนยา่ ใชน้โยบายกระตุน้ตลาดทาํ
ใหมี้ผลการทาํงานดีกวา่เเทนซาเนียซึ� งรับนโยบายสังคมนิยมมาใชต้ั6งแต่ปี1967 อยา่งไรก็ตามตั6งแต่
ปี1990 แทนซาเนียไดแ้สดงผลการทาํงานที�ดีกวา่เคนยา่ เพราะเริ�มใชน้โยบายกระตุน้ตลาดตั6งแต่ปี 
1980 จึงทาํใหแ้ทนซาเนียเป็นจุดหมายของนกัท่องเที�ยวธรรมชาติ ผลจากการวดัการทาํงานของสอง
ประเทศซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของตลาดการท่องเที�ยวภูมิภาค ผูว้ิจยัเสนอให้มีการสนบัสนุน แทนซาเนีย 
เคนย่า อูกนัดา ให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวเดียวกนัภายใตชื้�อชุมชนแอฟริกนัตะวนัออก ผลจาก SPM 
แสดงให้เห็นว่าเคนย่าเป็นที�รู้จกัของนักท่องเที�ยวมากกว่าเพราะบริการที�ดีกวา่ แทนซาเนียได้
ปรับตวัสําหรับเอกลักษณ์เรื� องทรัพยากรสัตวป่์า ซึ� งเป็นศกัยภาพสําหรับการพฒันาในอนาคต 
อย่างไรก็ตามการบริการยงัเป็นขอ้พิจารณาที�สําคญัของแทนซาเนียเพราะเมื�อเทียบระดบัของค่า
SPM เคนย่าก็ดีกวา่ทาํให้นกัท่องเที�ยวเลือกเคนยา่เป็นจุดหมาย การท่องเที�ยวของทั6งสองประเทศ
ไม่ไดส้ร้างประโยชน์ให้กบัคนทอ้งถิ�นและเป็นการขดัขวางพวกเขาจากการอนุรักษธ์รรมชาติ การ
ท่องเที�ยวในแอฟริกาตะวนัออกพฒันาโดยปราศจากเงื�อนไขทางสิ�งแวดลอ้มนาํไปสู่การพงัทลาย
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ของหนา้ดิน การทาํลายป่า และการสูญพนัธ์ของสัตวป่์าหายาก งานวิจยัมีขอ้เสนอแนะให้เพิ�มความ
ย ั�งยนืใหก้บัการท่องเที�ยวในภูมิภาค โดยความพยายามในการเพิ�มบริการ อนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และที�
สาํคญัที�สุดคือคืนผลตอบแทนกลบัสู่คนในทอ้งถิ�น 

 เพทเทอร์สัน (Patterson 2005) สรุปว่าการท่องเที�ยวเป็นเครื�องมือที�สําคญัสําหรับการ
พฒันาที�ย ั�งยนื แต่ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งขาดการวดัความสาํเร็จอยา่งเหมาะสมในเชิง เศรษฐศาสตร์ สังคม 
และสิ�งแวดลอ้ม การท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื แสดงนยัขอบเขตจาํกดัของการเจริญเติบโตของการท่องเที�ยว 
ซึ� งการเปรียบเทียบตวัชี6วดัดา้นสิ�งแวดลอ้มไม่ไดพ้ฒันาเพื�ออธิบายถึงสมรรถนะของแหล่งท่องเที�ยว
งานวิจยันี6 ใชจ้ากแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ มาอธิบายตวัชี6 วดัความย ั�งยืนสําหรับการพฒันาการ
ท่องเที�ยว ตวัชี6วดัรอยเทา้เชิงนิเวศวทิยา ถูกนาํมาใชใ้นประชากร 2 กลุ่ม (เจา้บา้น และนกัท่องเที�ยว) 
ซึ� งรับผิดชอบต่อกระแสสิ� งแวดล้อมทั6งของท้องถิ�นและระดบัโลก การแบ่งมีความสําคญัเพราะ
แนวคิดเดิมของสมรรถนะที�สนับสนุนการท่องเที�ยวมีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที�ยว งานวิจยันี6 จึง
สร้างความเป็นไปไดที้�กิจกรรมการท่องเที�ยวจะไม่ไปสร้างผลกระทบกบัส่วนอื�น ๆ ของโลก ส่วน
ระดบัการวดัของค่ารอยเทา้เชิงนิเวศ ผูว้ิจยัแสดงจาํนวนและเสนอความแตกต่างกระแสสิ�งแวดลอ้ม
สําหรับการท่องเที�ยวในระดบัทอ้งถิ�นและระดบัโลก สิ� งสนับสนุนการท่องเที�ยวทางเลือก(การ
ท่องเที�ยวเชิงเกษตร การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ การท่องเที�ยวโดยใช้จกัรยาน) ของเขตลุ่มนํ6 า Merse
ในทสัคานีถูกพฒันาขึ6นเพื�อดูดซับนักท่องเที�ยวที�ล้นออกมาจากเมืองหลกั ขอ้คน้พบของผูว้ิจยัคือ
การผสมผสานระหวา่งกิจกรรมในทอ้งถิ�นของเจา้บา้น และนกัท่องเที�ยวไม่เกินความสามารถของ
การรองรับของระบบนิเวศ(ตวัชี6 วดัรอยเทา้ทางนิเวศวิทยา)ของเมือง Val di Merseอยา่งไรก็ตามค่า
ดงักล่าวจะสูงเกินเมื�อรวมเรื�องการเดินทางมาสู่แหล่งท่องเที�ยวเขา้ไป ซึ� งค่ารอยเทา้ทางนิเวศจะพุ่ง
สูงขึ6นจาก 5.36 สู่ 38.15 GHA ต่อคน ผูว้จิยัสรุปวา่ความถี�ของการท่องเที�ยวทาํให้เกิดความย ั�งยืนแก่
ทอ้งถิ�นโดยปราศจากการตรวจสอบถึงผลกระทบในระดบัโลก ผูว้ิจยัมีจุดมุ่งหมายรูปแบบแนวความคิด
ทางเลือกที�เป็นพื6นฐานสําหรับการจดัการความรู้ที�ก้าวขา้มเกณฑ์ชี6 วดัที�หลากหลาย กลยุทธเชิง
นโยบายของทอ้งถิ�นสําหรับการท่องเที�ยวคือการสํารวจการใชรู้ปแบบแนวความคิด และใช้วิเคราะห์
ระหวา่ง ประสิทธิภาพของการใชท้รัพยากร กบั การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื6นที� 

 ลี (Le2005) สรุปว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมทาํให้
เวยีดนามมีศกัยภาพในการพฒันาการท่องเที�ยว แต่การผา่นช่วงสงครามที�ยาวนานและการพฒันา
ตามนโยบายเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที� 60 70 และ80ทาํให้เกิดความเสื�อมโทรมของทรัพยากรใน
หลายเรื�องเช่น การพงัทลายของหน้าดิน การเจือปนสารพิษในแหล่งนํ6 า และความไม่สมดุลของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจที�เริ�มเมื�อ 1986 ภายใตน้โยบายโด่เหม่ย
(doimoi) รัฐบาลเวียดนามเริ�มใช้นโยบายเปิดตลาด อุตสาหกรรมขนาดเบาและการท่องเที�ยวมี
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ความสําคญัเพิ�มขึ6นโดยภาคการเกษตรยงัเป็นภาคการผลิตหลกัของระบบเศรษฐกิจ จุดเน้นของ
นโยบาย โด่เหม่ย คือการปกป้องสิ�งแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติคือความสําเร็จของการพฒันา
เศรษฐกิจ ดงันั6นแผนของรัฐบาลคือการสนบัสนุนการพฒันาที�ย ั�งยืนกบัการท่องเที�ยว ขอ้สนบัสนุน
เชิงประจกัษ์แสดงให้เห็นความสําเร็จของโครงการการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนที�เป็นความ
ร่วมมือระหวา่งชุมชนทอ้งถิ�น รัฐบาล นกัท่องเที�ยว และตวัแสดงที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง ในขณะที�กฏอุป
สงค์ของนักท่องเที�ยว นโยบายรัฐ และ องค์การเอกชน ในการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ได้มี
การศึกษาในงานวิจยัที�แตกต่างหลากหลาย ซึ� งมีน้อยงานที�ศึกษาเรื� องนี6 จากมุมมองทางธุรกิจ 
โดยเฉพาะธุรกิจในประเทศกาํลงัพฒันาอย่างเวียดนาม งานวิจยันี6 เป็นการอุดช่องว่างดงักล่าวโดย
สาํรวจมุมมองการท่องเที�ยวของคนเวยีดนามที�รับเอาการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืมาใช ้

 งานวิจัยนี6 ใช้ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวตักรรมของโรเจอร์เป็นกรอบในการ
วเิคราะห์ ผลจากการสํารวจระหวา่งบริษทัทวัร์ 149 แห่งและโรงแรม 497 แห่งคือ 40% ให้การตอบรับ 
และแสดงให้เห็นความซับซ้อนของนวตักรรมและผลประโยชน์ที�ไดรั้บโดยเฉพาะภาพลกัษณ์ทาง
การตลาด ซึ� งเป็นจุดสาํคญัที�เป็นแรงจูงใจในการรับเอาการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนไปใช ้ขณะที�
จาํนวนของนวตักรรมที�บริษทัทวัร์นาํไปใชไ้ม่มีสหสัมพนัธ์กบัขนาดของบริษทั ชนิดของนวตักรรม
ที�นํามาใช้มีความแตกต่างกันระหว่างบริษัทขนาดใหญ่กับขนาดเล็กเพราะการเพิ�งรับเอาการ
พฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนมาใช้ในเวียดนาม บริษทัทวัร์ยงัมีความระแวงสงสัยอยู ่พวกบริษทั
มีเงื�อนไขในการรับมาใช้กบัเรื�องความเสี�ยงอธิบายจากความสัมพนัธ์ที�เขม้ขน้ระหว่างการวดัเรื�อง
ความเสี�ยงกบัการรับเอาแนวคิดไปใช ้จากการคน้พบผูว้ิจยัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะแก่องคก์ารการท่องเที�ยว
แห่งชาติเวียดนาม ในการวางแผนสร้างความสําเร็จให้กบัโครงการการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน 
โดยการสร้างรายการมาตรฐานตวัชี6วดัสาํหรับการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื ซึ� งรายการดงักล่าวจะช่วยบริษทัทวัร์
ประสบความสําเ ร็จในความพยายามใชน้วตักรรมที�ซบัซ้อน องคก์ารการท่องเที�ยวควรให้การ
สนบัสนุนบริษทัที�บุกเบิกเริ�มตน้และใช้เป็นตวัอย่างสําหรับบริษทัอื�น ๆ ความสําเร็จของบริษทัใน
ปัจจุบนั ทาํให้ความระแวงสงสัยในการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนลดลง และโอกาสสําหรับการ
พฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืในเวยีดนามสดใสขึ6น 

 สลิงเจอร์ (Slinger 2002) สรุปวา่งานวิจยันี6 เป็นการพยายามที�จะตดัสินการท่องเที�ยวเชิง
นิเวศซึ� งเป็นการทาํนายผลกระทบที�ระดับรากหญ้า ในหมู่เกาะแคริบเบียน ประเทศโดมินิกนั
การศึกษานี6 ใช้ระเบียบวิธีผสมผสาน การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางเลือก
สําหรับประชาชนในประเทศกาํลงัพฒันา ประเด็นแรก ในการคน้ควา้สําหรับผลกาํไรทางการเงิน 
รัฐบาลจะหันไปใช้การท่องเที�ยวแบบเดิมในการสะสมทุน อย่างไรก็ตามผลในระยะยาวเป็น
การทาํลายวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพของแหล่งท่องเที�ยวในประเทศ นอกจากนี6  การ
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ทาํนายผลการสะสมทุนจากการท่องเที�ยวแบบเดิมเป็นผลที�ไม่จริงเพราะนกัลงทุนต่างชาติจะส่งคืน
รายได้ออกไปจากประเทศกาํลังพฒันา สถานะการณ์นี6  นักอนุรักษ์นิยมฝ่ายซ้าย รัฐบาล และ
ประชาชน คน้หารูปแบบที�อ่อนโยนสําหรับการท่องเที�ยว เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทอ้งถิ�นใน
ขณะเดียวกนัก็รักษาวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้มดว้ย ทั6งหมดมุ่งไปที�การท่องเที�ยวเชิงนิเวศซึ� งเป็น
การท่องเที�ยวที�บรรลุผลทั6งผลกาํไรทางการเงิน ผลประโยชน์ของทอ้งถิ�น และการบาํรุงรักษา
วฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม แต่การศึกษาแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศใน ลาตินอเมริกา และแอฟริกา 
แสดงไวว้า่ผลที�คาดไม่ปรากฏใหเ้ห็น โดมินิกนัเสนอสถานที�สําหรับศึกษาการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 
ซึ� งเป็นประเทศเกาะเล็ก ๆ ที�กาํลงัพฒันาผลิตภณัฑก์ารท่องเที�ยวเชิงนิเวศอยา่งครบวงจร 

 ผลการศึกษาเสนอวา่การท่องเที�ยวเชิงนิเวศในโดมินิกนัสร้างการเชื�อมต่อกบัส่วนอื�น ๆ 
ของเศรษฐกิจโดมินิกนั เช่นภาคการเกษตร และเพิ�มความหลากหลายของการพฒันาภูมิภาคบนเกาะ 
เหตุสนบัสนุนบนความสามารถของการท่องเที�ยวเชิงนิเวศทาํใหน้กัท่องเที�ยวตามฤดูกาลลดลงยงัไม่
มีบทสรุป อย่างไรก็ตาม มนัก็แสดงให้เห็นในอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศและเกี�ยวขอ้งกบั
การพึ�งพาสิ� งแวดล้อมเป็นปัจจยัดึงดูดใจที�เข้มแข็งในการทาํให้ประชาชนมีเข้าใจและเป็นห่วง
สิ� งแวดล้อมของพวกเขาและลงมือร่วมใจอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้ม การศึกษาการท่องเที�ยวเชิงนิเวศที�
โดมินิกนันี6  อาจจะพิสูจน์ขอ้มูลเมื�อพิจารณาเรื�อง การพฒันาที�ย ั�งยนืของการท่องเที�ยว โดยเฉพาะกบั
ส่วนอื�นของแคริบเบียน และประเทศกาํลงัพฒันาอื�น ๆ การศึกษานี6 มีการปฏิบติัที�สําคญัของรัฐบาล
โดมินิกนัในเวลาที�อุตสาหกรรมอยู่ในช่วงเยาวว์ยัและการปรับตวัที�สามารถหลีกเลี�ยงจากความ
เสียหายที�ไม่สามารถแกไ้ขได ้การวิจยันี6ทาํบนทางเลือกของการพฒันาที�ย ั�งยืน และที�สําคญัเพราะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสาํคญัที�มีมาก่อนเช่น การส่งออกผลิตภณัฑเ์กษตรตอ้งปิดตวัลงในหลายประเทศ 

 ไทเมอร์ (Timur2005) สรุปว่าการวิจยันี6 เป็นการศึกษาว่านโยบายการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน
สามารถพฒันาและนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในแหล่งท่องเที�ยวในเมืองไดอ้ยา่งไร การศึกษา
ทดสอบว่าแนวคิดการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนอธิบายแหล่งท่องเที�ยวเมืองอย่างไรและวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํหนดระเบียบของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของแหล่งท่องเที�ยวเมืองกับ
ศกัยภาพของผูมี้อิทธิพลทางกฎหมายและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที�มีอิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการ
ท่องเที�ยวกลุ่มตวัอยา่งงานวิจยันี6 มี 3 กลุ่ม คือกลุ่มอุตสาหกรรม ชุมชน และเจา้หนา้ที�รัฐ ใน 3 เมือง 
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพโดยใชก้ารสัมภาษณ์และระยะที�สอง
ใช้การวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้การสํารวจ การศึกษานี6 ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายและการวิเคราะห์
ทางสถิติในการทดสอบขอ้มูล ผูว้จิยัใชก้ารวิเคราะห์เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียของแหล่งท่องเที�ยว ซึ� งเป็นแนวทางใหม่ในการวิเคราะห์ ซึ� งการวิเคราะห์เครือข่ายอธิบายถึง
โครงสร้างพื6นฐานของการทาํงานของการท่องเที�ยวในเมือง และให้เอกลกัษณ์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
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ในเครือข่ายการท่องเที�ยวที� สาํคญัมากที�สุด สาํคญั และไม่สาํคญั องคก์ารจดัการแหล่งท่องเที�ยวเป็น
ผูเ้กี�ยวขอ้งที�มีความสําคญัที�สุดของเครือข่ายการท่องเที�ยว โครงสร้างหน้าที�ขององค์การดงักล่าว 
สามารถเสนอแนะและเป็นส่วนสําคญัในการกาํหนดนโยบายการท่องเที�ยว การศึกษานี6 สนบัสนุน
ความกา้วหนา้ของทฤษฎีการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนสําหรับเมือง โดยเสนอมุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ที�หลากหลายในเรื�องการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนในบริบทของแหล่งท่องเที�ยวเมือง การศึกษาใชก้รอบ
นโยบายเรื�องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนเป็นตวันาํเรื�อง ซึ� งกรอบดงักล่าวพฒันาโดยการวิเคราะห์
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซึ� งใช ้เอกลกัษณ์ของกระบวนการทางกฎหมาย และผูเ้กี�ยวขอ้งที�มีอิทธิพลใน
การวางแผนการท่องเที�ยว การพฒันา หรือการกาํหนดนโยบาย และการถ่วงดุลจุดมุ่งหมายที�
หลากหลาย และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของแหล่งท่องเที�ยวในกระบวนการจดัการผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย มุมมองของผูมี้ส่วนไดเ้สียของการศึกษาครั6 งนี6สนบัสนุนการพฒันาทฤษฎีผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียไม่ใช่แค่ขอบเขตเชิงนโยบายเท่านั6น แต่ยงัวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งที�
หลากหลายและเป็นอิสระมากว่าที�จะวิเคราะห์เป็นคู่ความสัมพนัธ์ กรอบการวิเคราะห์มีความมุ่ง
หมายที�จะอุดรอยรั�วของ"ช่องว่างเชิงนโยบาย"ในแหล่งท่องเที�ยว โดย การร่วมมือวางแผนการ
ท่องเที�ยวและพฒันางานที�ไดรั้บมอบหมายขององคก์ารจดัการแหล่งท่องเที�ยว 
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ภาพที� 1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
 

ผลการดาํเนินงาน เรื�องการพฒันาการท่องเที�ยวที�

ยั�งยนืจากพื�นที�ต้นแบบการท่องเที�ยวอย่างยั�งยนื 

สภาวการณ์เกี�ยวกบั 

การพฒันาการท่องเที�ยวที�ยั�งยนื 

บูรณาการข้อมูลจากการวเิคราะห์เนื�อหาและผลการดาํเนินงาน เรื�องการ

พฒันาการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืเพื�อพฒันาข้อเสนอแชิงนโยบายเพื�อการ

ท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย 

ปรับปรุงและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนื         

ของประเทศไทย โดยแบบประเมนิยนืยนัข้อเสนอฯ จาก             

ผู้เชี�ยวชาญ ด้านการท่องเที�ยว 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทยฉบบัสมบูรณ์ 
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บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การศึกษาเรื�อง การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย  
ผูศึ้กษาใชก้ารวจิยัเชิงนโยบาย (Policy Research) โดยใชแ้นวทางการศึกษานโยบายในเชิงเสนอแนะ 
(Prescriptive Approach) และกรอบการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย โดยนําเสนอเนื<อหาสาระ
เกี�ยวกบันโยบายที�ผูศึ้กษาพฒันาขึ<นจากกระบวนการวิจยั 4 ขั<นตอนคือขั<นที� 1 เป็นการสังเคราะห์
แนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนที�บูรณาการแนวคิดจากองคค์วามรู้เรื�อง การท่องเที�ยว 
ในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สิ� งแวดลอ้มศึกษา และนโยบาย โดยใช้การวิจยั
เอกสารดว้ย วธีิวเิคราะห์เอกสาร (Document Analysis) 
 ขั<นที� 2 ศึกษาแนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน โดยเปรียบเทียบผลการ
ดาํเนินงานดว้ยวธีิการวจิยัพหุเทศะกรณี (Multi-site Case Study) เพื�อคน้หาขอ้มูลที�เป็นฉนัทามติใน
การนาํแนวคิดการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืไปปฏิบติั จากแหล่งท่องเที�ยวที�ใชแ้นวทางการพฒันาการท่องเที�ยว
ที�ย ั�งยนืเป็นหลกัในการดาํเนินงาน ซึ� งเป็นวิธีการแสวงหาความรู้โดยพิจารณาจากปรากฏการณ์ทาง
สังคมตามสภาพความเป็นจริงซึ� งในขั<นตอนนี< ผูศ้ึกษาได ้ใช้ วิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed 
Methodology) คือนอกจากใชก้ารเปรียบเทียบขอ้มูลจากกรณีตวัอยา่งดว้ยวิธีพหุเทศะกรณีแลว้ ผูศึ้กษา
จะใชก้ารแจกแบบสอบถามเพื�อสํารวจผลกระทบที�เกิดจากการท่องเที�ยวจากกลุ่มประชากรที�อาศยั
ในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว และแจกแบบสอบถามเพื�อสาํรวจความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยว 
แลว้จึงนาํเนื<อหาสาระเกี�ยวกบันโยบายที�ได้จาก 2 ขั<นตอนมาสังเคราะห์ขึ<นเป็น ขอ้เสนอเชิง
นโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย 
 ขั<นที� 3 นาํเนื<อหาสาระเกี�ยวกบันโยบายที�ไดจ้าก 2 ขั<นตอนที�ไดจ้ากการศึกษาเอกสารต่างๆ 
การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนาพดูคุย การสนทนากลุ่ม ซึ� งเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยขอ้มูล
เอกสารจากขั<นตอนที� 1 จะใช ้การวเิคราะห์เอกสาร และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ เพื�อสังเคราะห์
แนวความคิดการท่องเที�ยวทีย ั�งยนื และขอ้มูลภาคสนามจากขั<นตอนที�2ที�ใชก้ารศึกษาผลการดาํเนินงาน 
จากพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื ขององคก์ารบริหารการพฒันาพื<นที�พิเศษเพื�อการ
ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื(องคก์ารมหาชน)พร้อมทั<งใชว้ธีิการตรวจสอบแบบสามเส้า มาสังเคราะห์ขึ<น
เป็น การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย 
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 ขั<นที� 4 นาํขอ้เสนอแนะฯดงักล่าว มาประเมิน เรื�อง ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยนัขอ้เสนอฯ จากผูเ้ชี�ยวชาญ  ดา้นการ
ท่องเที�ยว ซึ� งประกอบไปดว้ย นกัวิชาการดา้นการท่องเที�ยว ผูบ้ริหารจากองคก์ารภาครัฐที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการท่องเที�ยว เช่น การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและ
นิทรรศการ(องค์การมหาชน) และ องค์การบริหารการพฒันาพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่ง
ย ั�งยืน (องค์การมหาชน) เป็นตน้ เพื�อยืนยนัและรับรองผลการศึกษาสําหรับการศึกษาในครั< งนี< มี
วธีิดาํเนินการวจิยัดงัต่อไปนี<  

 
ขั�นที� 1 เป็นการสังเคราะห์แนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ยั�งยนื 

 กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 ขั<นตอนนี< ใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) โดยมีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาเพื�อคน้หาสภาพการณ์ร่วมสมยั ของการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน รวมไปถึงบูรณาการ
องคป์ระกอบและตวัชี<วดั จากบริบทและประสบการณ์ของทั<งในประเทศไทย และต่างประเทศ และ
จากหลากหลายสาขาวชิาเพื�อสามารถสรุปใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ที�เป็นปัจจุบนัของแนวคิดการพฒันาการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื กลุ่มตวัอยา่ง ที�ผูศึ้กษาใชศึ้กษาดว้ย การวิเคราะห์เอกสาร ประกอบไปดว้ยเอกสาร 
ได้แก่ หนังสือ วารสาร จุลสาร บทความวิชาการ รายงานประจําปี และข้อมูลออนไลน์ทาง
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เก็บขอ้มูลโดยการอ่าน แล้วจดัแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูล เรียงลาํดบัเพื�อดาํเนินการ
วเิคราะห์เอกสารตามกรอบการวเิคราะห์ แหล่งขอ้มูลทางเอกสารที�สําคญัคือ หนงัสือ ตาํรา งานวิจยั 
และบทความทั<งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ที�เกี�ยวกบั แนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน เพื�อ
จะไดเ้ขา้ใจขอ้มูลเบื<องตน้ เพราะการวิเคราะห์เอกสารถือเป็นวิธีหลกัของการวิจยัเพราะขอ้มูลที�ได้
จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารจะให้ภาพของบริบททางสังคมตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆที�
เกิดขึ<นในสังคม 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขั<นตอนนี< ใช้ แบบวิเคราะห์เอกสารเพื�อวิเคราะห์สภาพการณ์ร่วมสมยั ของแนวคิดการ
พฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ซึ� งประกอบไปดว้ย เอกสาร ไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร บทความวิชาการ 
รายงานประจาํปี และข้อมูลออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เก็บขอ้มูลโดยการอ่าน แล้วจดัแบ่ง
หมวดหมู่ข้อมูล เรียงลาํดับเพื�อดําเนินการ การวิเคราะห์เอกสาร ตามกรอบการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Pattern Matching) ซึ� งแหล่งขอ้มูลทางเอกสารที�สําคญัคือ หนงัสือ ตาํรา 
งานวิจยั และบทความทั<งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ที�เกี�ยวกบั แนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�
ย ั�งยนื 
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 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขั<นตอนนี< เป็นการศึกษาแนวความคิดการพัฒนาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนโดยใช้การ
วเิคราะห์เอกสาร ซึ� งเป็นการสังเคราะห์แนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนที�บูรณาการ
แนวคิดจากองค์ความรู้เรื� อง การท่องเที�ยว ในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา 
สิ�งแวดลอ้มศึกษา และนโยบาย โดยใช้การวิจยัเอกสารดว้ย วิธีวิเคราะห์เอกสาร จากแหล่งขอ้มูล
ประเภท หนงัสือ ตาํรา งานวิจยั และบทความทั<งภาษาไทย และภาษาองักฤษ วารสาร บทความ
วิชาการ รายงานประจําปี และข้อมูลออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ที� เกี�ยวกับ แนวคิดการ
พฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน เก็บข้อมูลโดยการอ่าน แล้วจดัแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูล เรียงลาํดับเพื�อ
ดาํเนินการ การวเิคราะห์เอกสารและวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ตามกรอบการวเิคราะห์ 
 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 ขั<นตอนนี< เป็นการสังเคราะห์แนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนที�บูรณาการ
แนวคิดจากองค์ความรู้เรื� อง การท่องเที�ยว ในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา 
สิ�งแวดลอ้มศึกษา และนโยบาย โดยใช้การวิจยัเอกสารดว้ย วิธีวิเคราะห์เอกสาร โดยสรุปแนวคิด
การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืที�ครอบคลุมของตวัชี< วดัและบูรณาการเพิ�มขึ<นในทุกมิติตามระยะเวลา 
และการนาํไปใชอ้า้งอิง ระหวา่งนกัวิชาการที�ศึกษาเรื�องการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนกบัหน่วยงานในเชิง
นโยบายระดบัโลก เช่น องค์การการท่องเที�ยวโลก (UN-WTO) ซึ� งแสดงถึง ลกัษณะแบบแนวคิด
ทั�วไป (generalization) ของแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื 
 
ขั�นที� 2 ศึกษาแนวความคิดการพัฒนาการท่องเที�ยวที�ยั�งยืน โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานด้วย

วธีิการวจัิยพหุเทศะกรณ ี

 การเลอืกพื�นที�ในการวจัิย 

 งานศึกษาชิ<นนี< เป็นการศึกษาเรื� องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ผูศ้ึกษาจึงสํารวจ
พบวา่ พื<นที�ที�ใชแ้นวทางการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจดัการใน
ประเทศไทย คือพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน ที�ไดรั้บการกาํหนดโดยองคก์ารบริหารการ
พฒันาพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื (องคก์ารมหาชน) จาํนวน 6 พื<นที�ไดแ้ก่  

1. หมู่เกาะชา้งและพื<นที�เชื�อมโยง  
2. เมืองพทัยาและพื<นที�เชื�อมโยง 
3. อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร 
4. จงัหวดัเลย 
5. เมืองเก่าน่าน จงัหวดัน่าน 
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6. เมืองโบราณอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 งานศึกษาชิ<นนี< ยงัใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลด้วยการลงพื<นที�ภาคสนาม และการสัมภาษณ์
เจาะลึกและ การสนทนาพูดคุย และการสนทนากลุ่มก ับผูใ้ห้ข ้อมูลสําคญัเพื�อศึกษาผลการ
ดาํเนินงาน เพื�อวตัถุประสงคใ์นการศึกษาถึงปรากฏการณ์ของการจดัการการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนใน
ประเทศไทย ผูศึ้กษาเลือกพื<นที�เพื�อศึกษาผลการดาํเนินงาน จากเขตพื<นที�พิเศษที�มีลกัษณะของแหล่ง
ท่องเที�ยวที�แตกต่างกนั 3 ประเภท คือ 

1. แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและโบราณคดี คืออุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั- 
ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร 
  อพท. มีภารกิจดา้นการบริหารการพฒันาพื<นที�พิเศษ โดยจะตอ้งพฒันา “ตน้แบบ” 
การบริหารจดัการพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว ซึ� งไดเ้ลือกพื<นที�อุทยานประว ัติศาสตร์สุโขทัย -
ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร เป็นพื<นที�พิเศษเพื�อการท่อ ง เ ที� ย ว อ ย่า ง ย ั�ง ยืน ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง แ ห ล่ ง
ท่องเที�ยวทางโบราณสถาน 
  อพท. จึงไดด้าํเนินการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว
อย่างย ั�งยืนอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลยั – กาํแพงเพชร เพื�อพิจารณาการประกาศ
พื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน โดยจะใชเ้ป็น “ตน้แบบ” ของการบริหารจดัการพื<นที�พิเศษ
แหล่งท่องเที�ยวประเภทประวติัศาสตร์ ดว้ยการให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน โดยผลของความคิดเห็นร้อยละ 99.48 เห็นชอบให้ประกาศพื<นที�พิเศษฯ เพื�อให้ อพท.
ทาํหนา้ที�ประสานและบูรณาการนโยบายแผนงาน และโครงการของหน่วยงานต่างๆ 
 2. แหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ คือ เมืองพทัยาและพื<นที�เชื�อมโยง 
  พทัยาเป็นพื<นที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงระดบัโลก สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศปีละ
ประมาณ 48,000 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการท่องเที�ยวทั<งประเทศ นอกจากนี<ยงั
มีเรื� องราวทางประวติัศาสตร์ที�น่าสนใจเกี�ยวกับการเดินทพัของพระเจา้ตากสิน เมืองนี< จึงไดชื้�อ
วา่ “ทพัพระยา” มาก่อนที�จะเปลี�ยนเป็น “พทัยา” 
  เมืองพทัยาจึงไดแ้จง้ความจาํนงมายงั อพท. ขอพิจารณาประกาศเป็นพื<นที�พิเศษเพื�อ
การท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน เมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 2551 อพท. จึงได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การ
ประกาศพื<นที�พิเศษ เห็นวา่เมืองพทัยาและพื<นที�ใกล้เคียงเป็นพื<นที�ที�มีความโดดเด่นอนัทรงคุณค่า
ทางธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  ทั<งยงัมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์
และศิลปวฒันธรรมที�น่าสนใจและตามวิสัยทศัน์ของ อพท. ว่าด้วยการประสานทุกภาคีเพื�อการ
พฒันาการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน ครอบคลุมพื<นที� 928.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 580,293.75 ไร่ 
ประกอบดว้ย 
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  2.1 เมืองพทัยา (ครอบคลุมพื<นที�เกาะลา้น เกาะไผ)่ 
  2.2 เทศบาลตาํบลหนองปรือ 
  2.3 เทศบาลตาํบลบางละมุง 
  2.4 เทศบาลตาํบลตะเคียนเตี<ย 
  2.5 เทศบาลตาํบลโป่ง 
  2.6 เทศบาลตาํบลหว้ยใหญ่ 
  2.7 เทศบาลตาํบลนาจอมเทียน 
  2.8 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองปลาไหล 
  2.9 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาไมแ้กว้ 
  ในขั<นตอนของการจดัทาํแผนแม่บทการบริหารการพฒันาพื<นที�พิเศษเมืองพทัยาและ
พื<นที�เชื�อมโยง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่ามีความจาํเป็นตอ้งขยายเขตพื<นที�
พิเศษให้ครอบคลุม “องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาจอมเทียน” เนื�องจากเป็นพื<นที�ติดต่อกบัเทศบาล
นาจอมเทียน และมีแหล่งท่องเที�ยวที�สําคญัอยู่มาก ซึ� งมีขนาดพื<นที� 59.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 
37,031.25 ไร่ 
 3. แหล่งท่องเที�ยวที�มนุษยส์ร้างขึ<น คือ เมืองโบราณอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
  คณะรัฐมนตรี มีมติประกาศพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนตามแนวคิด 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้ขอให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องให้ความร่วมมือและ
สนบัสนุน องคก์ารบริหารการพฒันาพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (อพท.) ในการจดัทาํ
แผนแม่บทและแผนปฏิบติัการการบริหารการพฒันาพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนทั<ง 2 แห่ง 
คือเมืองเก่าน่าน จงัหวดัน่าน และเมืองโบราณอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรีโดย อพท. ตอ้งการแปลงทุน
ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา เพื�อสร้างรายไดใ้ห้เกิดขึ<นจากแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละเป็น
การเชิญชวนใหเ้กิดกระแสเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์พร่ขยายในวงกวา้ง 

  สําหรับ พื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนเมืองโบราณอู่ทอง ลาํดบัที� 7 (สพพ.
7) มีวิสัยทศัน์คือ “อู่ทองเมืองโบราณ ตน้กาํเนิดประวติัศาสตร์ อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ครอบคลุม
พื<นที�ทั<งตาํบลอู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เนื<อที� 38.16 ตารางกิโลเมตร มีหลกัฐานทาง
โบราณคดีที�สันนิษฐานได้ว่าเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรทวาราวดีและเป็นศูนยก์ลางของ
ดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ� งเป็นจุดเริ�มตน้ของประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชนชาติ
พนัธ์ุต่าง ๆ ก่อนจะหลอมรวมเป็นชาติไทยในปัจจุบนั ซึ� ง อพท. จะพฒันาเมืองโบราณอู่ทองเป็น
แหล่งประวติัศาสตร์ที�สามารถสืบคน้เรื�องราวเกี�ยวกบัการก่อกาํเนิดชนชาติไทยและศิลปวฒันธรรม
ทางประวติัศาสตร์ของชนชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ในพื<นที�ดินแดนสุวรรณภูมิใหมี้ความชดัเจนยิ�งขึ<น 
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 วธีิวจัิยเชิงคุณภาพ 

 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 วตัถุประสงคก์ารศึกษา เรื�องปรากฏการณ์ของการจดัการการท่องเที�ยวในประเทศไทย
ในพื<นที�ที�ใช้แนวทางการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจดัการ
ทาํการศึกษาดว้ยการลงพื<นที�ภาคสนาม (Field Research) และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) การสนทนาพูดคุย และการสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั 
(Key Informants) ซึ� งประกอบดว้ย  
 1. ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนในพื<นที�พิเศษฯ จาํนวน 5 คน 
 2. เจา้หนา้ที�พื<นที�พิเศษฯ จาํนวน 5 คน 
 3. เจา้หนา้ที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัพื<นที�พิเศษ จาํนวน 3 คน 
 ดว้ยการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) งานศึกษาเรื�อง การพฒันาขอ้เสนอ
เชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ใชห้น่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ใน
การศึกษา เป็น ปรากฏการณ์ดา้นต่างๆของสภาพการดาํเนินการของพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว
อยา่งย ั�งยนื ขององคก์ารบริหารการพฒันาพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (องคก์ารมหาชน)
เพื�อคน้หาขอ้มูลฉนัทามติของผลการดาํเนินงานในการนาํแนวคิดการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนไปปฏิบติั ซึ� ง
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื<นที� ที�ประกาศขึ< นด้วยเหตุผลที� มีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับ
แนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนรวมถึงปัจจยัและเงื�อนไขของการดาํรงอยู่ของพื<นที�
พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน ขององคก์ารบริหารการพฒันาพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่ง
ย ั�งยนื (องคก์ารมหาชน) ซึ� งรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยว และผลที�เกิดจาก
การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน โดยสํารวจจากการทอดแบบสอบถามให้กับประชาชนในพื<นที�
แหล่งท่องเที�ยว 
 สรุปวา่การวจิยัพหุเทศะกรณีในครั< งนี<จะทาํการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) การสนทนาพูดคุยและการสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั 
(Key Informants) ซึ� งประกอบดว้ย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนในพื<นที�พิเศษฯ 
เจา้หนา้ที�พื<นที�พิเศษฯ และเจา้หน้าที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่ง
ย ั�งยนื ขององคก์ารบริหารการพฒันาพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (องคก์ารมหาชน) ดว้ย
การคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาในขั<นตอนนี< ใช ้แบบการสัมภาษณ์(Interview) สําหรับการสัมภาษณ์ที�ใชใ้น
การศึกษาครั< งนี<จะเนน้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลกั โดยจะใช้ในทุกประเด็นที�เกี�ยวขอ้งเพื�อตอบ
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คาํถามการวิจยัโดยเลือกสัมภาษณ์จากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ซึ� งได้แก่ ประธานชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวโดยชุมชนในพื<นที�พิเศษฯ เจา้หน้าที�พื<นที�พิเศษฯ และเจา้หน้าที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบั
พื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน ขององคก์ารบริหารการพฒันาพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว
อย่างย ั�งยืน (องค์การมหาชน) โดยจะใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured 
Interview) ซึ� งหัวขอ้ในแบบสัมภาษณ์ผูว้ิจยัไดท้าํการปรึกษา ปรับปรุงแกไ้ขกบัอาจารยที์�ปรึกษา
วทิยานิพนธ์แลว้เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลถูกตอ้งและครอบคลุมประเด็นที�ศึกษามากที�สุด ตามขั<นตอนดงันี<  

1. กาํหนดประเด็น หรือหวัขอ้ในการสัมภาษณ์ 
2. คน้ควา้และทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็น หรือหวัขอ้ในการสัมภาษณ์ 
3. กาํหนดกรอบคาํถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ เพื�อเป็นแนวทางให้ไดข้อ้มูลที�

ตอ้งการ 
4. นาํกรอบคาํถามที�เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ มาขอคาํปรึกษา กบัอาจารยที์�ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ ปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 การศึกษาในขั<นตอนนี< ใช้ แบบการสังเกต (Observation) การสังเกตที�ใช้ในการศึกษา
ครั< งนี< เป็นการสังเกตทั<งแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participant Observation) ในกิจกรรมต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่าง
ย ั�งยืนรวมทั<งการเขา้ไปคลุกคลีและเรียนรู้สภาพการณ์ที�เป็นอยู่ของพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว
อยา่งย ั�งยืนแต่ละแห่งตลอดจนการร่วมกิจกรรมต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวในพื<นที�พิเศษเพื�อ
การท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนเพื�อให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกมากยิ�งขึ<นโดยในการสังเกตผูศึ้กษาจะวางแนว
ทางการสังเกตไวล่้วงหน้าว่าจะสังเกตในประเด็นใดบา้งและจะกาํหนดประเด็นในการสังเกตไว้
อยา่งชดัเจนและเป็นระบบ ซึ� งหัวข้อในแบบสังเกตผู ้วิจ ัยได้ทาํการปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข
กับอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์แลว้ และในบางครั< งอาจจะใช้การสัมภาษณ์ประกอบการสังเกต
เพิ�มเติมทั<งนี< ขึ<นอยูก่บัสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ ซึ� งขั<นตอนการพฒันาแบบการสังเกตมีดงันี<  

1. กาํหนดประเด็น หรือหวัขอ้ในการสังเกต 
2. คน้ควา้และทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็น หรือหวัขอ้ในการสังเกต 
3. กาํหนดกรอบหัวขอ้เป็นแนวทางในการสังเกต เพื�อเป็นแนวทางให้ได้ข้อมูลที�

ตอ้งการ 
4. นาํกรอบหวัขอ้ที�เป็นแนวทางในการสังเกต มาขอคาํปรึกษา กบัอาจารยที์�ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ ปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 ส่วนการสนทนาพดูคุยกลุ่มนั<น ใชป้ระเด็นการสนทนาพดูคุยกลุ่ม ซึ� งประเด็นที�นาํมาใช้
ในการศึกษาครั< งนี< เป็นการสนทนาพูดคุยทั<งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื�อให้ได้ขอ้มูลที�
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ครอบคลุมและตอบโจทยก์ารวิจยั ซึ� งหัวขอ้ในประเด็นการสนทนาพูดคุยกลุ่มผูว้ิจยัได้ทาํการ
ปรึกษา ปรับปรุงแกไ้ขกบัอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์แลว้ ตามขั<นตอนดงันี<  

1. กาํหนดประเด็น หรือหวัขอ้ในการสนทนากลุ่ม 
2. คน้ควา้และทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็น หรือหวัขอ้ในการสนทนากลุ่ม 
3. กาํหนดกรอบหวัขอ้เป็นแนวทางในการสนทนากลุ่ม เพื�อเป็นแนวทางให้ไดข้อ้มูลที�

ตอ้งการ 
4. นาํกรอบหัวขอ้ที�เป็นแนวทางในการสนทนากลุ่ม มาขอคาํปรึกษา กบัอาจารยที์�

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การค้นหาผลการดําเนินงานของพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนโดยใช้
การศึกษาในลกัษณะของการวิจยัพหุเทศะกรณี ซึ� งเป็นวิธีการแสวงหาความรู้โดยพิจารณาจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคมตามสภาพความเป็นจริง สําหรับการศึกษาในขั<นตอนนี<  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสนทนาพูดคุย การ
สนทนากลุ่มโดยการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ซึ� งไดแ้ก่ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยว
โดยชุมชนในพื<นที�พิเศษฯ เจา้หนา้ที�พื<นที�พิเศษฯ และเจา้หนา้ที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัพื<นที�พิเศษ
เพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน ขององคก์ารบริหารการพฒันาพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน 
(องคก์ารมหาชน) โดยเนน้ผูที้�มีประสบการณ์และมีบทบาทต่อการพฒันาพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว
อยา่งย ั�งยนืเพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�หลากหลายและมีความเที�ยงตรงซึ� งจะทาํให้ทราบถึงผลการดาํเนินงาน 
ของการท่องเที�ยวภายในพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนสําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
ขั<นตอนนี< ผูศึ้กษาจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนจาํนวน3แห่ง
ไดแ้ก่แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและโบราณคดี คือ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั- ศรีสัชนาลยั-
กาํแพงเพชร แหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ คือ เมืองพทัยาและพื<นที�เชื�อมโยง และแหล่งท่องเที�ยวที�
มนุษยส์ร้างขึ<น คือ เมืองโบราณอู่ทองเพื�อคน้หาผลการดาํเนินงานของการท่องเที�ยวในพื<นที�พิเศษ
เพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืที�นาํแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืไปปฏิบติั 
 การจัดการข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล 

 นาํขอ้มูลที�ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนาพูดคุยกลุ่ม ซึ� งเป็นขอ้มูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Data) สําหรับการตรวจสอบขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชว้ิธีการตรวจสอบแบบ
สามเส้าในการศึกษาครั< งนี< ก็เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�มีความถูกตอ้งและเชื�อถือได ้(Valid and Reliable) 
เพื�อพิสูจน์ว่าขอ้มูลที�ผูศึ้กษาไดม้านั<นถูกตอ้งหรือไม่โดยการหาขอ้มูลจากหลายฝ่ายหรือใช้วิธีการ
หลายวิธีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในประเด็นเดียวกนัจนกระทั�งได้ความคิดหรือขอ้มูลเกี�ยวกบั
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ประเด็นหรือเรื�องนั<น ๆ ออกมา (Chare Subjectivity) สําหรับวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า ที�ผูศึ้กษา
นาํมาใช้ในการตรวจสอบข้อมูล คือ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) 
2) การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) 3) การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี 
(Theory Triangulation) และ 4) การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มูล(Methodological 
Triangulation) (Denzin 1978 : 294-304) 

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านขอ้มูล (Data Triangulation) คือ จะเน้นการตรวจสอบ
ขอ้มูลที�ไดม้าจากแหล่งต่างๆ นั<นวา่มีความเหมือนกนัหรือไม่ซึ� งถา้ทุกแหล่งขอ้มูลพบวา่ไดข้อ้คน้พบ
มาเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลที�ผูว้ิจยัไดม้ามีความถูกตอ้ง สําหรับวิธีการตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล 
(Data Triangulation) ไดแ้ก่การตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งเวลาแหล่งสถานที�และแหล่งบุคคลซึ� งมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี<  

1.1 แหล่งเวลากล่าวคือถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัหรือไม่ 
1.2 แหล่งสถานที�กล่าวคือถ้าข้อมูลต่างสถานที�กันจะเหมือนกนัหรือแตกต่างกัน

หรือไม่ ซึ� งผูศึ้กษาใชแ้นวทฤษฎีขอ้นี< ในเลือกพื<นที�เพื�อศึกษาผลการดาํเนินงาน จากเขตพื<นที�พิเศษที�
มีลกัษณะของแหล่งท่องเที�ยวที�แตกต่างกนั 3 ประเภท คือแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและ
โบราณคดี คือ อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั- ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร แหล่งท่องเที�ยวทาง
ธรรมชาติ คือ เมืองพทัยาและพื<นที�เชื�อมโยง และแหล่งท่องเที�ยวที�มนุษยส์ร้างขึ<น คือ เมืองโบราณ 
อู่ทองเพื�อเป็นการตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งสถานที� 

1.3 แหล่งบุคคลกล่าวคือถา้ผูใ้หข้อ้มูลเปลี�ยนไป ขอ้มูลจะเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั
หรือไม่ 

2. การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) คือจะเน้นการตรวจสอบ
จากผูว้จิยัหรือผูเ้ก็บขอ้มูลต่างคนกนัวา่ไดข้อ้คน้พบที�เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร ซึ� งถา้ผูว้ิจยั
หรือผูเ้ก็บขอ้มูลทุกคนพบวา่ขอ้คน้พบที�ไดม้ามีความเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลที�ผูว้ิจยัไดม้ามีความ
ถูกตอ้ง  

3. การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) คือจะเนน้การตรวจสอบวา่
ถา้มีการใชท้ฤษฎีที�หลากหลายแลว้ ขอ้มูลที�ไดม้าเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ ถา้ผูว้ิจยัพบวา่
ไม่วา่จะนาํทฤษฎีใดมาใช ้ไดข้อ้คน้พบที�เหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลที�ผูว้จิยัไดม้ามีความถูกตอ้ง  

4. การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มูล(Methodological Triangulation)คือ
จะเน้นการใช้วิธีการหลายๆวิธีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อรวบรวมขอ้มูลในประเด็นหรือเรื�อง
เดียวกนัซึ� งผูศึ้กษาใช ้เป็นตน้ 
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 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

 การคน้หาผลการดาํเนินงาน โดยใช้การศึกษาในลกัษณะของพหุเทศะกรณี มาสังเคราะห์
เพื�อสร้างเนื<อหาสาระเกี�ยวกบันโยบาย หรือ การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�
ย ั�งยืนของประเทศไทยขึ<นร่วมกบัการจดักระทาํขอ้มูล และสรุปเป็นขอ้คน้พบ เรื�อง ขอ้สรุปรวม 
ลกัษณะเฉพาะบางพื<นที� และเอกลกัษณ์เฉพาะพื<นที�ของผลการดาํเนินงานในพื<นที�ตน้แบบการ
ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื ซึ� งผูศึ้กษาสามารถจาํแนกผลการดาํเนินงานของพื<นที�พิเศษฯ ทั<ง 3 พื<นที�นั<น มี
ลกัษณะบางประการดงันี< คือ 

1. ขอ้สรุปรวม มีลกัษณะเป็นฉนัทามติที�ทุกพื<นที�พิเศษฯ มีการนาํไปปฏิบตัิโดยไม่มี
ความแตกต่างกนัตามลกัษณะพื<นที� และบริบทของพื<นที� 

2. ลกัษณะเฉพาะบางพื<นที� มีลกัษณะที�คน้พบไดใ้น 2 พื<นที�พิเศษฯ แต่อีก 1 พื<นที�พิเศษฯ 
กลบัไม่พบลกัษณะดงักล่าว 

3. เอกลกัษณ์เฉพาะ มีลกัษณะโดดเด่นของพื<นที�พิเศษฯ ที�คน้พบ และอาจส่งผลให้การ
ดาํเนินงานมีลกัษณะแตกต่างจากพื<นที�พิเศษฯ อื�น ๆ  
 การจาํแนกลกัษณะพิเศษทั<ง 3 ประเด็นขา้งตน้ สามารถสรุปผลโดยเปรียบเทียบให้เห็น
ชดัเจนโดยการแสดงใหเ้ห็นเป็นรายพื<นที�ซึ� งสามารถแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบ 
 ส่วนผลการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารการพฒันาพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่ง
ย ั�งยืน(องค์การมหาชน) จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ซึ� งผูศ้ึกษาสรุปตามประเด็นสําคญั
ขอ้มูลที�สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบเรื�องข้อสรุปรวม ลักษณะเฉพาะบางพื<นที� และเอกลักษณ์เฉพาะ
พื<นที�ของผลการดาํเนินงานในพื<นที�ตน้แบบการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 
 วธีิวจัิยเชิงปริมาณ 

 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

 เมื�อผูศึ้กษาไดพ้ื<นที�ศึกษาแลว้ คือ เมืองโบราณอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เมืองพทัยาและ
พื<นที�เชื�อมโยง อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร หลงัจากนั<นผูศ้ึกษาจึงได้
กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาดงันี<  

1. ประชากร (Population) ประชากรที�ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณครั< งนี< ประกอบด้วย
ประชากร จาํนวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ นกัท่องเที�ยวและประชาชนในพื<นที�แหล่งท่องเที�ยวทั<ง 3แห่งซึ� ง
ประชากรที�เป็นนกัท่องเที�ยวและประชาชนในพื<นที�แหล่งท่องเที�ยว ทั<ง 3 แห่ง ผูศึ้กษาจะกาํหนด
เป็นกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษา 

2. กลุ่มตวัอย่าง (Sample) สําหรับขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) ที�เป็น
นกัท่องเที�ยวและประชาชนในพื<นที�แหล่งท่องเที�ยว ทั<ง 3 แห่งที�จะทาํการเก็บขอ้มูลจากการสํารวจ
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ความคิดเห็นโดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งซึ� งมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี<  

2.1 นกัท่องเที�ยว สาํหรับการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามจากนักท่องเที�ยวใน 
อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร เมืองพทัยาและพื<นที�เชื�อมโยง และเมือง
โบราณอู่ทอง ผูศึ้กษาจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที�จะเก็บ
ขอ้มูลรวมทั<งสิ<นจาํนวน 400 คนโดยการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวมาจากการคาดคะเน
จากจาํนวนนักท่องเที�ยวชาวไทยที�เขา้มาท่องเที�ยวในสถานที�แต่ละแห่งประกอบไปดว้ย จงัหวดั 
สุโขทยั 408,572 จงัหวดักาํแพงเพชร 222,245 คน (อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-
กาํแพงเพชร) จงัหวดัชลบุรี 2,885,506 คน (เมืองพทัยาและพื<นที�เชื�อมโยง)และจงัหวดัสุพรรณบุรี 
435,123 คน (เมืองโบราณอู่ทอง)(ขอ้มูลปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ) รวมประชากร
นกัท่องเที�ยวชาวไทยในพื<นที�ทั<งสิ<น 3,951,446 คนและเมื�อนาํมาหาจาํนวนกลุ่มตวัอย่างจะอยู่ใน
ระดบัสูงสุดของกลุ่มตวัอยา่งจากตารางสาํเร็จของ ยามาเน่(Yamane, 1973: 727-729) คือจาํนวน 400 
คนมีรายละเอียดของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวในแต่ละแห่งดงัต่อไปนี<  

   2.1.1 นกัท่องเที�ยวในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัฯ จาํนวน 150 คน 
   2.1.2 นกัท่องเที�ยวในเมืองพทัยาและพื<นที�เชื�อมโยง จาํนวน 150 คน 
   2.1.3 นกัท่องเที�ยวในเมืองโบราณอู่ทอง จาํนวน 100  คน 

2.2 ประชาชนในพื<นที�แหล่งท่องเที�ยวสาํหรับการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม
จากประชาชนในพื<นที�ของ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร เมืองพทัยาและ
พื<นที�เชื�อมโยง และเมืองโบราณอู่ทอง ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยกาํหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื<นที�แหล่งท่องเที�ยวทั<ง 3 แห่ง รวมทั<งสิ<น จาํนวนคน โดยการใชสู้ตรของ
ยามาเน่ (Yamane, 1973: 727-729) ในการคาํนวณเพื�อกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนใน
พื<นที�ที�ระดบัความเชื�อมั�น ร้อยละ 95 ยอมใหมี้ความคลาดเคลื�อน ร้อยละ 5 ซึ� งมีรายละเอียดของการ
คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื<นที�ดงัต่อไปนี<  

 

สูตร     n =
�

������	
 

 
 เมื�อ  n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N  แทน ขนาดของประชากร 
  e  แทน ความคลาดเคลื�อนของการสุ่ม (0.05) 
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 ประชาชนในพื<นที�อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัฯ จาํนวน 53,195  คน 
 ประชาชนในพื<นที�เมืองพทัยาและพื<นที�เชื�อมโยง จาํนวน   122,103  คน 
 ประชาชนในพื<นที�เมืองโบราณอู่ทอง จาํนวน   25,088  คน 
 รวมประชาชนในพื<นที�ทั<ง 3 แห่ง  จาํนวน 200,386  คน 
 (ขอ้มูล ณ เดือนเมษายน2556)  

   จากการคาํนวณหาค่าขนาดของกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื<นที� ค่าที�คาํนวณได้ 
เท่ากบั 399.1265 ดงันั<นผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื<นที� จาํนวน 400 คน
โดยผูว้ิจยัได้แบ่งขนาดของกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื<นที�ออกเป็นแต่ละแห่งเพื�อให้ข้อมูลมี
การกระจาย และครอบคลุมดงัรายละเอียดต่อไปนี<  
   2.2.1 ประชาชนในพื<นที�อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั จาํนวน 150 คน 
   2.2.2 ประชาชนในพื<นที�เมืองพทัยาและพื<นที�เชื�อมโยง จาํนวน 150 คน 
   2.2.3 ประชาชนในพื<นที�เมืองโบราณอู่ทอง จาํนวน 100 คน 
   สําหรับการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครั< งนี<กระทาํโดยวิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling) ซึ� งเป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ไดย้ึดตาม
หลกัเกณฑ ์เพียงแต่ตั<งเป้าหมายของกลุ่มตวัอยา่งใหต้รงกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัเป็นหลกั 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เครื�องมือที�ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนนี< คือแบบสอบถาม (Questionnaires) สําหรับ
แบบสอบถามที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั< งนี< เป็นแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันา
เครื�องมือขึ<นเอง โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัเกณฑ์
ของการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื�อการวิจยัซึ� งแบบสอบถาม
ที�ใชใ้นการศึกษาครั< งนี<แบ่งออกเป็น 6 ตอนไดแ้ก่ 

1. แบบสอบถามสาํหรับนกัท่องเที�ยว แบบสอบถามสาํหรับนกัท่องเที�ยวเป็นแบบสอบถาม
ที�ประกอบดว้ยคาํถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) และคาํถามปลายปิด (Close-Ended 
Questions) โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี<  
  ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของนักท่องเที�ยวได้แก่เพศอายุระดบัการศึกษาสูงสุดรายได้
อาชีพและภูมิลาํเนาเป็นตน้เป็นลกัษณะคาํถามแบบสาํรวจรายการ (Check List) 
  ตอนที� 2 – 6 ข้อมูลเกี�ยวกับการจดัการด้านสถานที�ท่องเที�ยว การจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม การจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรมการสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัผูม้าเยอืน และนกัท่องเที�ยว ขอ้มูลเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว
ที�มีต่อพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนซึ� งมีลกัษณะเป็นคาํถามแบบมาตรประเมินค่า (Rating 
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scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ที�มีระดบัของการประเมิน 5 ระดบั คือ มากที�สุด 
มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยที�สุด(Babbie,2001: 167-168)โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี<  
  มากที�สุด  คิดเป็นคะแนน 5  คะแนน 
  มาก คิดเป็นคะแนน  4  คะแนน 
  ปานกลาง คิดเป็นคะแนน  3  คะแนน 
  นอ้ย คิดเป็นคะแนน  2  คะแนน 
  นอ้ยที�สุด คิดเป็นคะแนน  1  คะแนน 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัจูงใจที�ส่งผลให้นกัท่องเที�ยวทั<งในภาพรวมและ
ในรายขอ้ ใชเ้กณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูลตามแนวคิดของเบสต ์(Best, 1981: 179-187)
ดงันี<  
  คะแนนเฉลี�ย 4.50 - 5.00 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ มากที�สุด 
  คะแนนเฉลี�ย 3.50 - 4.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ มาก 
  คะแนนเฉลี�ย 2.50 - 3.49  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี�ย 1.50 - 2.49  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ นอ้ย 
  คะแนนเฉลี�ย 1.00 - 1.49  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ นอ้ยที�สุด 
  ตอนที� 3 ขอ้คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทั�วไปซึ� งเป็นลักษณะของคาํถามปลายเปิด
เพื�อใหน้กัท่องเที�ยวไดแ้สดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวพื<นที�พิเศษเพื�อการ
ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืไดอ้ยา่งอิสระ 

2. แบบสอบถามสําหรับประชาชนในพื<นที�แหล่งท่องเที�ยวเป็นแบบสอบถามที�
ประกอบดว้ยคาํถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) และคาํถามปลายปิด (Close-Ended 
Questions)โดยแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดงันี<  
  ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของประชาชนในพื<นที�ได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาสูงสุด
รายไดอ้าชีพและภูมิลาํเนาเป็นตน้เป็นลกัษณะคาํถามแบบสาํรวจรายการ (Check List) 
  ตอนที� 2 – 6 ขอ้มูลเกี�ยวกบัความคิดเห็นของประชาชนในเรื�อง การจดัการด้าน
สถานที�ท่องเที�ยว การจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แก่ชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยว การจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม การมีส่วนร่วม
ในการพฒันาการท่องเที�ยวต่อพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนซึ� งมีลกัษณะเป็นคาํถามแบบ
มาตรประเมินค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ที�มีระดบัของการ
ประเมิน 5 ระดบัคือมากที�สุดมากปานกลาง น้อยและน้อยที�สุด (Babbie, 2001: 167-168)โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี<  
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  มากที�สุด  คิดเป็นคะแนน  5  คะแนน 
  มาก  คิดเป็นคะแนน  4  คะแนน 
  ปานกลาง  คิดเป็นคะแนน  3  คะแนน 
  นอ้ย  คิดเป็นคะแนน  2  คะแนน 
  นอ้ยที�สุด  คิดเป็นคะแนน  1  คะแนน 
  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความคิดเห็นของประชาชนในพื<นที�ต่อพื<นที�พิเศษเพื�อ
การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืทั<งในภาพรวมและในรายขอ้ ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลขอ้มลู
ตามแนวคิดของเบสต ์(Best, 1981: 179-187) ดงันี<  
  คะแนนเฉลี�ย 4.50 - 5.00  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ มากที�สุด 
  คะแนนเฉลี�ย 3.50 - 4.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ มาก 
  คะแนนเฉลี�ย 2.50 - 3.49  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี�ย 1.50 - 2.49  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ นอ้ย 
  คะแนนเฉลี�ย 1.00 - 1.49  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ นอ้ยที�สุด 
  ตอนที� 3 ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะทั�วไป ซึ� งเป็นลกัษณะของคาํถามปลายเปิด
เพื�อให้ประชาชนในพื<นที�ไดแ้สดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวพื<นที�พิเศษ
เพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืไดอ้ยา่งอิสระ 
 การจัดการข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล 
 สําหรับวิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถามทั<ง 3 ชุด จะใชว้ิธีการตรวจสอบความเป็น
ปรนยั (Objectivity) ซึ� งดูจากความชัดเจนของขอ้คาํถามและคาํตอบ และการตรวจสอบความ
เที�ยงตรงดา้นเนื<อหา (Content Validity) และภาษา โดยการพิจารณาจากนิยามเชิงทฤษฎีและนิยาม
ศพัท์เฉพาะ โดยให้ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน ทาํการตรวจสอบรวมทั<งมีตารางแสดงประเด็นที�
ตอ้งการวิจยัควบคู่กบัขอ้คาํถามว่าแบบสอบถามนั<นมีความครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมเนื<อหา
ทั<งหมดหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาความเป็นปรนยั (Objectivity) ในความชดัเจนของขอ้คาํถาม
และคาํตอบว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่ซึ� งในการตรวจสอบความเที�ยงตรงดา้นเนื<อหา (Content 
Validity)ใชก้ารตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
(Hemphill and Westie 1950 : 325-342)ซึ� งมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงันี<  
 + 1 รู้สึกแน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัเนื<อหาในประเด็นที�ตอ้งการวจิยั 
    0 รู้สึกไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัเนื<อหาในประเด็นที�ตอ้งการวิจยั 
  -1 รู้สึกแน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัเนื<อหาในประเด็นที�ตอ้งการวิจยั 
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 สําหรับสูตรการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี<  
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 เมื�อ IOC  แทนค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัเนื<อหาในประเด็นที�ตอ้งการ
วจิยั 

  ΣR     แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญทั<งหมด 
  N         แทนจาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 การแปลความค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) คือ 

ขอ้คาํถามที�มีค่า IOC ตั<งแต่ 0.5 – 1.00 คดัเลือกไวใ้ชไ้ด ้ส่วนขอ้คาํถามที�มีค่า IOC ตํ�ากวา่ 0.5 ควร
พิจารณาปรับปรุงหรือตดัทิ<ง ซึ� งผลการวเิคราะห์ค่า IOC นั<น ทุกขอ้มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.0 ดงันั<น
ขอ้คาํถามผา่น การตรวจสอบความเที�ยงตรงดา้นเนื<อหาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 
 จากนั< นนําแบบสอบถามที�ได้รับการพิจารณาตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญมาทําการ
ปรับปรุงแกไ้ขและขอความเห็นชอบจากอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนจะนาํแบบสอบถามไป
หาความเชื�อมั�นของเครื�องมือ(Reliability) โดยการนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 30 คนที�มีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากรและกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัที�ได้
กาํหนดไว ้เพื�อตรวจสอบเกี�ยวกบัประเด็นความเขา้ใจความหมายเวลาที�ใช ้การเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่ง
และอื�นๆ ซึ� งกาํหนดค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั<งชุดตามวิธีของ Cronbach’s Alpha 
ต้องไม่ตํ�ากว่า 0.70 พบว่า แบบสอบถาม (สําหรับนักท่องเที�ยว) เรื� อง การพฒันาข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั .97 และแบบสอบถาม 
(สาํหรับประชาชนเจา้ของพื<นที�ฯ)เรื�อง การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของ
ประเทศไทยมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั .98 
 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

 การคน้หาผลการดาํเนินงาน โดยใช้การศึกษาในลกัษณะของพหุเทศะกรณี มาสังเคราะห์
เพื�อสร้างเนื<อหาสาระเกี�ยวกบันโยบาย หรือ การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�
ย ั�งยืนของประเทศไทยขึ<นร่วมกบัการจดักระทาํขอ้มูลและการตรวจสอบขอ้มูลเชิงปริมาณโดยนาํ
ขอ้มูลที�ไดจ้ากแบบสอบถาม ซึ� งประกอบดว้ยขอ้มูลทั<งเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ที�ผา่นการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้ โดยเลือกแบบสอบถามที�มีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์
มาจดัระเบียบขอ้มูลแลว้ทาํการวเิคราะห์ โดยขอ้มูลเชิงปริมาณจะใชเ้ทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ซึ� งสถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ที�ใช้ในการวิจยั ซึ� งวิธีการทางสถิติที�นํามาใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี� 
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(Frequency Distribution) โดยนาํเสนอขอ้มูลทั<งในแบบคาํบรรยาย (Text Presentation) แบบตาราง
แจกแจงความถี� (Tabular Presentation) และการจดัตาํแหน่งเปรียบเทียบไดแ้ก่ร้อยละ (Percentage) 
การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง (Central Tendency) ไดแ้ก่มชัฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี�ย (Arithmetic 
Mean) การวดัการกระจาย(Measure of Variation) ไดแ้ก่ ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) นาํผลที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลทั<งหมดมาสรุปและอภิปรายผล เพื�อพฒันา ขอ้เสนอ
เชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย 
 
ขั�นที� 3 การสังเคราะห์ การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขั<นตอนนี< ใช้ แบบสังเคราะห์เอกสารเพื�อสังเคราะห์ ขอ้มูลจาก ขอ้คน้พบ 2 ดา้นคือ 
1) สภาพการณ์ร่วมสมยั ของแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ซึ� งประกอบไปดว้ย เอกสาร 
ไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร บทความวชิาการ รายงานประจาํปี และขอ้มูลออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
เก็บขอ้มูลโดยการอ่าน แลว้จดัแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูล เรียงลาํดบัเพื�อดาํเนินการ การวิเคราะห์เอกสาร 
ตามกรอบการวเิคราะห์ และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ และ 2) ผลการดาํเนินงานของพื<นที�พิเศษเพื�อ
การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืโดยใชก้ารศึกษาในลกัษณะของการวิจยัพหุเทศะกรณี เพื�อนาํมาพฒันาเป็น 
ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย 
 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 นาํเนื<อหาสาระเกี�ยวกบันโยบายที�ไดจ้าก 2 ขั<นตอนที�ไดจ้ากการศึกษาเอกสารต่างๆ การ
สัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนาพูดคุย การสนทนากลุ่ม ซึ� งเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยขอ้มูล
เอกสารจากขั<นตอนที� 1 จะใช้ การวิเคราะห์เอกสาร และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ เพื�อสังเคราะห์
แนวความคิดการท่องเที�ยวทีย ั�งยืน และขอ้มูลภาคสนามจากขั<นตอนที� 2 ที�ใช้การศึกษาผลการ
ดาํเนินงาน จากพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน ขององค์การบริหารการพฒันาพื<นที�พิเศษ
เพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน(องค์การมหาชน) พร้อมทั<งใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า มา
สังเคราะห์ขึ<นเป็น การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย 
 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 แนวทางการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย มี
กรอบแนวทางในการสังเคราะห์ขอ้มูลดงันี<  
 ขั<นตอนที� 1 พฒันากรณีพื<นฐาน (Base Case) จากผลการศึกษาขอ้มูลพื<นฐาน ประกอบ
ไปด้วยการวิเคราะห์เอกสาร เพื�อสังเคราะห์แนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ผล
การศึกษา จาก การนาํแนวคิดการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนไปปฏิบติั ของแหล่งท่องเที�ยวที�ใชแ้นวทางการ
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พฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนเป็นหลกัในการดาํเนินงาน ดว้ยวิธีพหุเทศะกรณี และผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามที� สํารวจภาพรวมของการดาํเนินงานตามแนวทางการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน จากกลุ่ม
ประชากรที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว และแบบสอบถามที�สํารวจความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นเรื�องการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนจากนักท่องเที�ยว ที�มีต่อพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่ง
ย ั�งยนืทั<ง 3 แห่ง 
 ขั<นตอนที� 2 การสร้างขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อสร้างการเปลี�ยนแปลงให้กบักรณีพื<นฐาน 
และเหมาะสมกบัการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบ กบักรณีพื<นฐาน 
วา่การใชท้างเลือกของขอ้เสนอเชิงนโยบายสามารถการแกไ้ขปัญหาและสร้างการเปลี�ยนแปลงได้
อยา่งไร 
 
ขั�นที� 4 การประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายฯ เรื�อง ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ

ความเป็นประโยชน์ จากผู้เชี�ยวชาญ 

 ผู้เชี�ยวชาญด้านการท่องเที�ยวสําหรับการรับรองผลการวจัิย 

 การนาํขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทยมาประเมิน เรื�อง 
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยนั
ขอ้เสนอฯ จากผูเ้ชี�ยวชาญ ดา้นการท่องเที�ยวหรือผูที้�มีบทบาทดา้นการท่องเที�ยวทั<งจากฝ่ายวิชาการ
และฝ่ายปฏิบติัการ ซึ� งมีคุณสมบติัดงันี<  

1. ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่ง คณะกรรมการบริหาร หรือ ผูบ้ริหารของ
องคก์ารการท่องเที�ยว และองคก์ารที�เกี�ยวขอ้ง 

2. มีผลงานด้านการวิจยั หรือเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจผลงานการวจิยั 
ดา้นการท่องเที�ยว  
 ดงันั<นผูเ้ชี�ยวชาญที�ประเมิน เรื� อง ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์ ของงานวิจยัชิ<นนี<ประกอบไปด้วย ผูบ้ริหารองค์การบริหารการพฒันาพื<นที�
พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน(องคก์ารมหาชน) ผูบ้ริหารการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย ผูบ้ริหาร
สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นักวิชาการดา้นนโยบายการ
ท่องเที�ยว เพื�อแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเกี�ยวกบัขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยว
ที�ย ั�งยนืของประเทศไทยที�สร้างขึ<นหลงัจากนั<นจะนาํขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ที�ไดม้า พฒันา
และปรับปรุงการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทยเพื�อให้ได้
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนที�มีรูปแบบที�เหมาะสมที�สุดในการนาํไปปรับ
ประยกุตใ์ชไ้ด้จริงและเวทีการประชุมผูเ้ชี�ยวชาญ โดยผูเ้ชี�ยวชาญด้านการท่องเที�ยว หรือผูที้�มี
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บทบาทด้านการท่องเที�ยวยงัเป็นการรับรองขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของ
ประเทศไทยที�มีความสมดุลทั<งในเชิงวชิาการและการนาํไปปฏิบติั 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การประเมิน เรื� อง ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยนัขอ้เสนอฯ จากผูเ้ชี�ยวชาญ ดา้นการท่องเที�ยว โดยมีเกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงันี< (Babbie,2001: 167-168) 
 มากที�สุด  คิดเป็นคะแนน  5  คะแนน 
 มาก   คิดเป็นคะแนน  4  คะแนน 
 ปานกลาง  คิดเป็นคะแนน  3  คะแนน 
 นอ้ย   คิดเป็นคะแนน  2  คะแนน 
 นอ้ยที�สุด  คิดเป็นคะแนน  1  คะแนน 
 ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ ดา้นการท่องเที�ยวทั<งใน
ภาพรวมและในรายดา้น ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูลตามแนวคิดของเบสต ์(Best, 
1981: 179-187) ดงันี<  
 คะแนนเฉลี�ย 4.50 - 5.00  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ มากที�สุด 
 คะแนนเฉลี�ย 3.50 - 4.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ มาก 
 คะแนนเฉลี�ย 2.50 - 3.49  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี�ย 1.50 - 2.49  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ นอ้ย 
 คะแนนเฉลี�ย 1.00 - 1.49  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ นอ้ยที�สุด 
 เพื�อแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบั ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยว
ที�ย ั�งยนืของประเทศไทยที�สร้างขึ<น 
 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 นาํขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทยมาประเมิน เรื�อง 
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยนั
ขอ้เสนอฯ จากผูเ้ชี�ยวชาญ โดยผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการท่องเที�ยวหรือผูที้�มีบทบาทดา้นการท่องเที�ยว เพื�อ
แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�
ย ั�งยนืของประเทศไทยที�สร้างขึ<น หลงัจากนั<นจะนาํขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ที�ไดม้า พฒันา
และปรับปรุงขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย เพื�อให้ไดข้อ้เสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนที�มีรูปแบบที�เหมาะสมที�สุดในการนาํไปปรับประยุกต์ใช้ได้
จริงซึ� งแบบประเมินเรื� อง ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ 
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โดยแบบสอบถามการยนืยนัขอ้เสนอฯ จากผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการท่องเที�ยว หรือผูที้�มีบทบาทดา้นการ
ท่องเที�ยวยงัเป็นการรับรองการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศ
ไทยที�มีความสมดุลทั<งในเชิงวชิาการและการนาํไปปฏิบติั 
 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 นาํขอ้เสนอแนะฯดงักล่าวเขา้สู่การยืนยนัผลการศึกษาดว้ยการประเมินเรื�อง ความถูกตอ้ง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยนัขอ้เสนอฯ 
จากผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการท่องเที�ยว หรือผูที้�มีบทบาทดา้นการท่องเที�ยวโดยขอ้มูลเชิงปริมาณจะใช้
เทคนิคทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ซึ� งสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ที�ใชใ้นการวิจยั ซึ� งวิธีการทางสถิติที�นาํมาใช ้
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี� (Frequency Distribution) โดยนาํเสนอขอ้มูลทั<งในแบบคาํบรรยาย (Text 
Presentation) แบบตารางแจกแจงความถี� (Tabular Presentation) และการจดัตาํแหน่งเปรียบเทียบ
ไดแ้ก่ร้อยละ (Percentage) การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง (Central Tendency) ไดแ้ก่มชัฌิมเลข
คณิตหรือค่าเฉลี�ย (Arithmetic Mean) การวดัการกระจาย(Measure of Variation) ไดแ้ก่ ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นาํผลที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลทั<งหมดมาสรุปและ
อภิปรายผล ซึ� งกาํหนดเกณฑไ์วที้�ระดบัคะแนน 3.50 ขึ<นไป และมีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1  
 จากขั<นตอนการดาํเนินการวิจยัทั<ง 4 ขั<นตอน สามารถนาํมาสร้างเป็นแผนภาพไดด้งันี<  
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ขั�นตอนการวจัิย    การดําเนินการ                 ผลที�ได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ภาพที�  2  ขั<นตอนการดาํเนินการวจิยั 

ขั<นตอนที� 1 การศึกษา

แนวความคิดการพฒันาการ

ท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืโดยใชก้าร

วิจยัเอกสาร 

ขั<นตอนที� 2 การศึกษาผลการ

ดาํเนินงานจากพื<นที�พิเศษเพื�อ

การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

ขั<นตอนที� 3 การสงัเคราะห์ขอ้มูล

เพื�อเสนอ ขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�

ย ั�งยนืสาํหรับประเทศไทย 

การวิจยัเอกสารดว้ย วิธีวิเคราะห์เอกสาร จาก

แหล่งขอ้มูลประเภท หนงัสือ ตาํรา งานวิจยั และ

บทความทั<งภาษาไทย และภาษาองักฤษ วารสาร 

บทความวิชาการ รายงานประจาํปี และขอ้มูลออนไลน์

ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ที�เกี�ยวกบั แนวคิดการพฒันาการ

ท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื 

แนวความคิดการ

พฒันาการท่องเที�ยวที�

ย ั�งยนืที�บูรณาการ

แนวคิดจากองคค์วามรู้

เรื�อง การท่องเที�ยว ใน

ศาสตร์ต่าง ๆ 

การคน้หาผลการดาํเนินงานโดยใชก้ารศึกษาใน

ลกัษณะของพหุเทศะกรณีจากการทอดแบบสอบถาม

การสมัภาษณ์การสงัเกตการสนทนาพูดคุยการสนทนา

กลุ่มและการเก็บขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัจากพื<นที�

พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

ไดข้อ้มูลผลการ

ดาํเนินงานของพื<นที�

พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว

อยา่งย ั�งยนื 

นาํเนื<อหาสาระนโยบายที�ไดจ้าก 2 ขั<นตอนคือขั<นตอน

ที� 1 แนวความคิดการท่องเที�ยวทีย ั�งยนืและขั<นตอนที� 2

ผลการดาํเนินงาน จากพื<นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว

อยา่งย ั�งยนื มาสงัเคราะห์ขึ<นเป็น ขอ้เสนอเชิงนโยบาย

เพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย 

นาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายมาประเมิน เรื�อง ความ

ถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็น

ประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยนืยนัขอ้เสนอฯ จาก

โดยผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการท่องเที�ยวหรือผูที้�มีบทบาท

ดา้นการท่องเที�ยว 

ขอ้เสนอเชิงนโยบาย

เพื�อการท่องเที�ยวที�

ย ั�งยนืของประเทศไทย 

รับรองขอ้เสนอเชิง

นโยบายเพื�อการ

ท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของ

ประเทศไทย 

ขั<นตอนที� 4 การรับรองขอ้เสนอ

เชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�

ย ั�งยนืของประเทศไทย 
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บทที� 4 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเรื�อง การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย 
ที�ผูศึ้กษาใชก้ารวิจยัเชิงนโยบาย โดยใชแ้นวทางการศึกษานโยบายในเชิงเสนอแนะ และกรอบการ
พฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย สามารถเสนอผลการศึกษา ออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1. ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร เพื�อสังเคราะห์แนวความคิดการพฒันาการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืที�บูรณาการแนวคิดจากองคค์วามรู้เรื�อง การท่องเที�ยว ในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น 
เศรษฐศาสตร์ สังคมวทิยา สิ�งแวดลอ้มศึกษา และนโยบาย 

2. ผลการศึกษา จาก การนาํแนวคิดการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืไปปฏิบติั ของแหล่งท่องเที�ยวที�
ใช้แนวทางการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนเป็นหลกัในการดาํเนินงาน คือจากแหล่งท่องเที�ยว
ทางวฒันธรรมและโบราณคดี คืออุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั- ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร แหล่ง
ท่องเที�ยวทางธรรมชาติ คือ เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง และ แหล่งท่องเที�ยวที�มนุษยส์ร้างขึ;น คือ 
เมืองโบราณอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามที� สาํรวจภาพรวมของการดาํเนินงานตามแนวทางการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน จากกลุ่มประชากรที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว และแบบสอบถามที�
สาํรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเรื�องการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนจากนกัท่องเที�ยว ที�มีต่อพื;นที�พิเศษ
เพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืทั;ง 3 แห่ง 
 
การสังเคราะห์แนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ยั�งยืน 
 จากผลการศึกษาค้นพบกระบวนการความเคลื�อนไหวของแนวคิดการพฒันาการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืใน 2 มิติ คือ  

1. ความครอบคลุมของตวัชี; วดัที�บูรณาการเพิ�มขึ;นในทุกมิติตามระยะเวลา ที�เพิ�มขึ;น
แสดงให้เห็นถึง แนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน มีพฒันาการกา้วหน้า ทั;งความครอบคลุม
และลุ่มลึก ซึ� งสามารถรองรับการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ในยุคปัจจุบนัที�มีความสลบัซบัซ้อน 
หลากหลาย และมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มาเกี�ยวขอ้งเป็นจาํนวนมาก 
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2. การอา้งอิงระหว่างนกัวิชาการที�ศึกษาเรื�องการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนกบัหน่วยงานในเชิง
นโยบายระดับโลก เช่น องค์การการท่องเที�ยวโลก (UN-WTO) กับความทับซ้อนของแนวคิด
ระหว่างนักวิชาการและหน่วยงานระดบันโยบาย ซึ� งแสดงถึง ลกัษณะแบบแนวคิดทั �วไป
(generalization) ของแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ที�สามารถสังเคราะห์เป็นประเด็นหลกั
ที� เกี�ยวข้อง เพื�อจัดองค์ประกอบ หมวดหมู่ ให้สะดวกในการนําไปอ้างอิงพร้อมกับเห็นภาพ
เชื�อมโยงกนัของแนวคิด และนาํไปขยายผลเพื�ออธิบายปรากฏการณ์ และการศึกษาการท่องเที�ยวได้
อยา่งลุ่มลึก และชดัเจนเพิ�มมากยิ�งขึ;น 
 มิติที� 1 ผูศึ้กษาพบการขยายขอบเขตที�กวา้งขวางขึ;นของตวัชี;วดั การพฒันาการท่องเที�ยว
ที�ย ั�งยืนจากในช่วงปี ค.ศ. 1992 ที�เน้นเรื�อง ความสามารถในการรองรับการท่องเที�ยวของแหล่ง
ท่องเที�ยว (carrying capacity) ไปสู่ เกณฑ์ชี; วดัการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน(Global Sustainable Tourism 
Criteria) ซึ� งเป็นเกณฑ์ล่าสุดในปี ค.ศ. 2013 ซึ� งมีความครอบคลุมและบูรณาการในทุกดา้นของการ
พฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ผูศึ้กษาเริ�มตน้จากตวัชี; วดั การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนจากปี ค.ศ. 
1992 ซึ� งเผยแพร่โดย องคก์ารการท่องเที�ยวโลกและประกอบไปดว้ย (Holden, 2008: 188) 

1. ความสามารถในการรองรับทางเศรษฐกิจ คือ ระดับการพึ� งพิงทางเศรษฐกิจต่อการ
ท่องเที�ยว 

2. ความสามารถในการรองรับทางจิตวิทยา คือ ระดับความพึงพอใจของผูม้าเยือนต่อ
สถานที�ท่องเที�ยว 

3. ความสามารถในการรองรับทางสิ�งแวดลอ้ม คือ ระดบัของผลกระทบของการท่องเที�ยว
ต่อสภาพแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการรองรับทางสังคม คือ ปฏิกริยาของชุมชนทอ้งถิ�นต่อการท่องเที�ยว 
 จากแนวคิดในปี ค.ศ. 1992 ไดข้ยายออกเป็นตวัชี; วดัที�มีความหลากหลาย และซบัซ้อน

เพิ�มขึ;นในปี ค.ศ. 1996 ไดแ้ก่ เกณฑ์ชี; วดัหลกัของการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน (UN-WTO core indicators 
of sustainable tourism) ไดแ้ก่ 

1. จาํนวนนกัท่องเที�ยวต่อปีหรือฤดูท่องเที�ยว 
2. จาํนวนนกัท่องเที�ยวต่อพื;นที�ในฤดูการท่องเที�ยว 
3. จาํนวนนกัท่องเที�ยวต่อประชากรในพื;นที� 
4. การควบคุมการพฒันา 
5. การจดัการของเสีย 
6. กระบวนการวางแผน 
7. จาํนวนสายพนัธ์ุที�ใกลสู้ญพนัธ์ุในระบบนิเวศ 
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8. ความพึงพอใจของผูม้าเยอืน 
9. ความพึงพอใจของเจา้บา้น 
10. การเกื;อหนุนต่อเศรษฐกิจชุมชน 

 ซึ� งการเปลี�ยนแปลงคือ ความสามารถในการวดัและชี; ขาดผลการวดัด้วยตวัเลข (เชิง
ปริมาณ) เช่น จาํนวนนกัท่องเที�ยว อตัราส่วนนกัท่องเที�ยวต่อพื;นที�และจาํนวนประชากรในแหล่ง
ท่องเที�ยว การจดัการของสัย และจาํนวนสัตวแ์ละพืชที�ใกลสู้ญพนัธ์ุ รวมถึงระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเที�ยวและประชาชนในพื;นที� นอกจากนี; ยงัมีตวัชี; วดัในเชิงคุณภาพเพิ�มเขา้มาคือ การท่องเที�ยวที�
เกื;อหนุนต่อเศรษฐกิจชุมชน การควบคุมการพฒันา และกระบวนการวางแผน 
 ดงันั;นจึงเกิดการนิยามแนวคิดการพฒันาที�ย ั�งยนืของการท่องเที�ยวอยา่งเป็นระบบขึ;นใน
ปี ค.ศ. 2004 ซึ� งประกอบไปดว้ย 

1. การใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
2. เคารพต่อสังคมวฒันธรรมของชุมชนเจา้บา้น 
3. สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐสังคมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน 
4. สร้างการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน 
5. มีการติดตามกาํกบัดูแลผลกระทบจากการท่องเที�ยว 
6. สร้างความพึงพอใจแก่ นกัท่องเที�ยว 

 การนิยามขา้งตน้ผูศึ้กษาพบว่าเป็นการให้นํ; าหนักของแนวคิด กบัชุมชนเจา้บา้นของ
แหล่งท่องเที�ยวเพิ�มขึ;นโดยมิไดล้ะเลยประเด็นดา้นสิ�งแวดลอ้ม หรือแมก้ระทั�งความพึงพอใจของ
นกัท่องเที�ยว พร้อมกนันั;นการนิยามนี; ยงัสอดแทรก ความสามารถในการรองรับการท่องเที�ยวของ
แหล่งท่องเที�ยว และเกณฑ์ชี; วดัหลกัของการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ซึ� งเป็นแนวโน้มของนโยบายการ
ท่องเที�ยวที�ยงัยืนก่อนหน้านี;  (ปี ค.ศ. 1992, 1996) ไวใ้นเรื�อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐสังคมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน และการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน ซึ� งในปีถดัมา (ค.ศ. 2005) จึงมีการขยายความออกเป็น 
วาระสาํหรับการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื ที�ประกอบไปดว้ย 

1. การพฒันาเศรษฐกิจ 
2. ความมั�งคั�งของทอ้งถิ�น 
3. คุณภาพการจา้งงาน 
4. ความเท่าเทียมกนัทางสังคม 
5. การสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเที�ยว 
6. การกาํกบัดูแลในระดบัทอ้งถิ�น 
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7. ความอยูดี่มีสุขของชุมชน 
8. ความรุ่มรวยทางวฒันธรรม 
9. ความสมบูรณ์ทางกายภาพ 
10. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
11. ประสิทธิภาพของการใชท้รัพยากร 
12. ความบริสุทธิg ของสิ�งแวดลอ้ม 

 ซึ� งเป็นขยายความจากนิยามในปี ค.ศ. 2004 ซึ� งเมื�อพิจารณาประเด็นตามการนิยามแลว้
จะสามารถคดัแยกวาระสาํหรับการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืตามการนิยามไดด้งันี;  

1. การใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรากฏในหวัขอ้ของวาระสําหรับ
การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน 4 หัวข้อ ดงันี;  ความสมบูรณ์ทางกายภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประสิทธิภาพของการใชท้รัพยากร และความบริสุทธิg ของสิ�งแวดลอ้ม 

2. เคารพต่อสังคมวฒันธรรมของชุมชนเจา้บา้น ปรากฏในหัวขอ้ของวาระสําหรับการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืเพียง 1 หวัขอ้เท่านั;นคือ ความรุ่มรวยทางวฒันธรรม 

3. สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐสังคมแก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ปรากฏในหวัขอ้
ของวาระสาํหรับการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน 4 หวัขอ้ ดงันี;  คือ การพฒันาเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมกนัทาง
สังคม ความมั�งคั�งของทอ้งถิ�น ความอยูดี่มีสุขของชุมชน 

4. มีการติดตามกาํกบัดูแลผลกระทบจากการท่องเที�ยว ปรากฏในหวัขอ้ของวาระสําหรับ
การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนเพียง 2 หัวขอ้เท่านั;นคือ คุณภาพการจา้งงาน และการกาํกบัดูแลในระดบั
ทอ้งถิ�น 

 พบวา่ความการสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเที�ยวยงัเป็นหวัขอ้หลกัที�ถูกจดัไวใ้นวาระ
สาํหรับการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื และไม่พบวา่มีหวัขอ้การนิยามเรื�องสร้างการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกคนในวาระสาํหรับการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืเลย 
 จากการสรุปผลของแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนใน 4 ชุดที�ผ่านมาจะพบ
ความเคลื�อนไหวของแนวคิดที�ขยายตวัเพิ�มขึ;นครอบคลุมมากขึ;นเช่น การมุ่งเนน้เพียงความสามารถ
ในการรองรับ ไดเ้พิ�มแนวคิดให้กวา้งขวางขึ;นโดยเพิ�ม การให้ความสําคญัต่อผลประโยชน์จากการ
ท่องเที�ยวที�เกิดขึ;นกบัชุมชนทอ้งถิ�น หรือแมแ้ต่การสร้างการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (แต่
ขาดการขยายความอย่างชดัเจน) แต่ยงัมีจุดเนน้ที�คงที�ในเรื�องการสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเที�ยว 
ต่อไปผูศึ้กษาจะเสนอขอ้คน้พบจาก เกณฑ์ชี; วดัการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน (Global Sustainable Tourism 
Criteria) ซึ� งเผยตวัออกมาในปี ค.ศ. 2008 และคงอยูใ่นกระแสของการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน
ในปัจจุบนั และมีลกัษณะที�ครอบคลุมและบูรณาการมากที�สุด ดงันี;  
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1. มีการแสดงใหเ้ห็นถึงการจดัการสถานที�ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืประกอบไปดว้ย 
1.1 ยทุธศาสตร์การท่องเที�ยว 
1.2 องคก์ารเพื�อจดัการการท่องเที�ยว 
1.3 การกาํกบัติดตามตรวจสอบ 
1.4 การปรับตวัในเรื�องการเปลี�ยนแปลงสภาวะอากาศ 
1.5 รายการสถานที�ท่องเที�ยวที�น่าสนใจ 
1.6 การวางขอ้กาํหนดเรื�องการวางแผน 
1.7 ใหสิ้ทธิในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวสาํหรับทุกคน 
1.8 การไดม้าซึ� งสิทธิในทรัพยสิ์น และที�ดินของแหล่งท่องเที�ยว 
1.9 ความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยว 
1.10 มาตรฐานความย ั�งยนื 
1.11 ความปลอดภยัและมาตรการในการรักษาความปลอดภยั 
1.12 ภาวะวกิฤติ และความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน 
1.13 การส่งเสริมและโฆษณาเกี�ยวกบั สินคา้ บริการ และการสร้างความย ั�งยนื 

2. สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ชุมชนเจา้บา้นและมีผลกระทบดา้นลบที�
นอ้ยที�สุด 

2.1 การกาํกบัดูแลทางเศรษฐกิจ เช่น การรายงานผลประกอบการต่อสาธารณะ 
2.2 สร้างอาชีพใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถิ�น 
2.3 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
2.4 ความคิดเห็นของชุมชนทอ้งถิ�น 
2.5 การเขา้ถึงของชุมชนในการอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยว 
2.6 การรับรู้เรื� องการท่องเที�ยวทั;ง โอกาส ความทา้ทา้ย ความสําคญัของการสร้าง

ความย ั�งยนื 
2.7 ขดัขวางการหาประโยชน์ในทางที�ผดิ เช่น การคา้บริการทางเพศ  
2.8 สนบัสนุนและพฒันาชุมชน 
2.9 สนบัสนุนผูป้ระกอบการของชุมชนและเนน้การคา้ที�เป็นธรรม 

3. สร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ผูม้าเยือน และมรดกทางวฒันธรรม โดยมี
ผลกระทบดา้นลบที�นอ้ยที�สุด 

3.1 การปกป้องและอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยว 
3.2 มีระบบการจดัการ นกัท่องเที�ยว 
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3.3 มีแนวปฏิบติัเพื�อสร้างพฤติกรรมที�ดีของนกัท่องเที�ยว 
3.4 ปกป้องและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม 
3.5 มีการแปลขอ้มูลที�สาํคญัของแหล่งท่องเที�ยวในหลายภาษา 
3.6 ใหค้วามเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา 
3.7 มีระบบที�สนบัสนุนให้นกัท่องเที�ยวเป็นอาสาสมคัรหรือช่วยการพฒันาชุมชน

และอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. สร้างผลประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่สิ�งแวดลอ้มและมีผลกระทบดา้นลบใหน้อ้ยที�สุด 

4.1 ความเสี�ยงต่อสิ�งแวดลอ้ม 
4.2 การปกป้องคุม้ครองระบบนิเวศที�อ่อนไหว 
4.3 การอนุรักษชี์วติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 
4.4 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
4.5 การอนุรักษพ์ลงังาน 
4.6 มีระบบการจดัการการใชน้ํ;า 
4.7 มีระบบความปลอดภยัเกี�ยวกบัการใชน้ํ;าระหวา่งนกัท่องเที�ยวกบัชุมชน 
4.8 คุณภาพนํ;า 
4.9 ระบบกาํจดันํ;าเสีย 
4.10 มีระบบจดัการขยะ 
4.11 มีระบบป้องกนัมลภาวะทางเสียงและทางแสง 
4.12 การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ 

 เมื�อพิจารณาตามแนวคิดเรื�องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนทั;ง 4 ชุดที�ผ่านมาพบว่า 
เกณฑ์ชี; วดัการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ปี ค.ศ. 2008 มีการบูรณาการและครอบคลุมทุกประเด็นการพฒันา
ตามแนวคิดที�ผา่นมา ดงันี;  

1. การใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เช่น ความเสี�ยงต่อสิ�งแวดลอ้ม การ
ปกป้องคุม้ครองระบบนิเวศที�อ่อนไหว การอนุรักษชี์วิตสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การอนุรักษพ์ลงังาน มีระบบการจดัการการใชน้ํ; า มีระบบความปลอดภยัเกี�ยวกบัการใชน้ํ; า
ระหว่างนกัท่องเที�ยวกบัชุมชน คุณภาพนํ; า ระบบกาํจดันํ; าเสีย การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ และมี
ระบบจดัการขยะ 

2. เคารพต่อสังคมวฒันธรรมของชุมชนเจ้าบ้าน เช่น ปกป้องและอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรม และใหค้วามเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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3. สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐสังคมแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกคน เช่น สร้างอาชีพ
ใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถิ�น และสนบัสนุนและพฒันาชุมชน 

4. สร้างการมีส่วนร่วมจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน เช่น ความคิดเห็นของชุมชน
ทอ้งถิ�น การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการรับรู้เรื�องการท่องเที�ยวทั;ง โอกาส ความทา้ทา้ย 
ความสาํคญัของการสร้างความย ั�งยนื 

5. มีการติดตามกาํกบัดูแลผลกระทบจากการท่องเที�ยว เช่น การกาํกบัติดตามตรวจสอบ 
มาตรฐานความย ั�งยืน มีระบบป้องกนัมลภาวะทางเสียงและทางแสง และสร้างความปลอดภยัและ
มาตรการในการรักษาความปลอดภยั 

6. การควบคุม ดูแลการพฒันาการท่องเที�ยว เช่น องคก์ารเพื�อจดัการการท่องเที�ยว การ
กาํกบัดูแลทางเศรษฐกิจ เช่น การรายงานผลประกอบการต่อสาธารณะ สร้างมาตรการรับกบั ภาวะ
วิกฤติ รวมถึงความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน และการปรับตวัในเรื�องการเปลี�ยนแปลง
สภาวะอากาศ 

7. กระบวนการวางแผน เช่น การวางยุทธศาสตร์การท่องเที�ยว การวางขอ้กาํหนดเรื�อง
การวางแผน 

 ผูศึ้กษายงัพบการนาํเสนอในประเด็นใหม่ ในเรื�องการจดัการกบัพฤติกรรมนกัท่องเที�ยว 
การประสานผลประโยชน์ของชุมชนกบัการจดัการสถานที�ท่องเที�ยว และการให้ความสําคญั
กบัสิทธิชุมชน ที�ไม่เคยปรากฏมาก่อนในแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนก่อนหนา้นี;  ซึ� งขอ้
คน้พบสามารถจาํแนกได ้ดงันี;  

1. การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที�ยวยงัคงอยู่แต่มีแนวคิดเรื� อง สร้างระบบการ
จดัการ นกัท่องเที�ยว สร้างระบบที�สนบัสนุนให้นกัท่องเที�ยวเป็นอาสาสมคัรหรือช่วยการพฒันา
ชุมชน ร่วมอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ ยงัมีแนวปฏิบติัเพื�อสร้าง
พฤติกรรมที�ดีของนกัท่องเที�ยว เพิ�มเขา้มาเพื�อสร้างความพึงพอใจของผูม้าเยือนโดยมีเงื�อนไขของ
ความย ั�งยนืกาํกบั 

2. มีแนวคิดเพื�อจดัการสถานที�ท่องเที�ยวใหม่ ๆ  เช่นมีการแปลขอ้มูลที�สาํคญัของแหล่งท่องเที�ยว
ในหลายภาษา การสร้างรายการสถานที�ท่องเที�ยวที�น่าสนใจ การปกป้องและอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยว  

3. มีแนวคิดที�บูรณาการระหว่าง การจดัการสถานที�ท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน กบัสร้าง
ผลประโยชน์แก่ชุมชนเจา้บา้น เช่น การส่งเสริมและโฆษณาเกี�ยวกบั สินคา้ บริการ การสร้างความ
ย ั�งยืน และสนบัสนุนผูป้ระกอบการของชุมชนและเนน้การคา้ที�เป็นธรรม รวมไปถึงการช่วยเหลือ
ของชุมชนในการขดัขวางการหาประโยชน์ในทางที�ผิดจากการท่องเที�ยว เช่น การคา้ขายของผิด
กฏหมาย ยาเสพติด ของป่าหรือผลิตภณัฑจ์ากพืชและสัตวอ์นุรักษ ์และการคา้บริการทางเพศ 
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4. มีการกล่าวถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิชุมชนในการเขา้ถึงทรัพยากรการท่องเที�ยว เช่น 
ใหสิ้ทธิในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวสาํหรับทุกคน การได้มาซึ� งสิทธิในทรัพยสิ์น และที�ดินของ
แหล่งท่องเที�ยว และการเขา้ถึงของชุมชนในการอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยว 
 มิติที� 2 ผูศึ้กษาพบว่าเกิด การอ้างอิงระหว่างนักวิชาการที�ศึกษาเรื� องการท่องเที�ยว
ที�ย ั�งยืนกับหน่วยงานในเชิงนโยบายระดับโลก เช่น องค์การการท่องเที�ยวโลก (UN-WTO) 
โครงการสิ�งแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ตลอดมาตั;งแต่ปี ค.ศ. 1992 ถึงปัจจุบนั (ผลตาม
ตารางที� 1) ผูศึ้กษาพยายามคน้หาแนวคิดของนกัวิชาการคนอื�นที�ไม่ได ้เสนอแนวคิดตามหน่วยงาน
เชิงนโยบายเช่น 

1. แมคคาเชอร์ (McKercher, 2003) ไดเ้สนอ การสร้างความย ั�งยืนใน 4 ดา้นคือทาง
เศรษฐกิจ ทางสิ�งแวดลอ้ม ทางวฒันธรรม และความย ั�งยืนของชุมชน ซึ� งยงัปรากฏลกัษณะร่วมที�
คลา้ยกบัแนวคิดหลกัเรื�องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนือยู ่

2. หลักการการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของชาร์ฟเลย์ (Sharpley, 2009) มีการ
กล่าวถึงการอนุรักษ์และสร้างความย ั�งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม 
การบูรณาการยุทธศาสตร์การพฒันาที�ย ั�งยืนในการวางแผน ทั;งระดับชาติและระดับท้องถิ�น 
การท่องเที�ยวตอ้งสนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทอ้งถิ�น การมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา
ของชุมชนท้องถิ�นต้อง นักท่องเที�ยวตอ้งเคารพวฒันธรรม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต สิ� งแวดล้อม และ
โครงสร้างทางการเมือง ของแหล่งท่องเที�ยว และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนตอ้งศึกษาความตอ้งการ
ในการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ซึ� งแนวคิดของชาร์ฟเล่ยมี์ลกัษณะร่วมที�ใกลเ้คียงกบั เกณฑ์ชี; วดั
การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ปี ค.ศ. 2008 เป็นอยา่งมากเพราะมีการเสนอ เรื�อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน การเคารพต่อวฒันธรรม วิถีชีวิตและโครงสร้างทางการเมืองของชุมชน รวมไปถึงการเสนอ
ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนตอ้งศึกษาแนวการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน และนอกจากนั;นยงัมี
ขอ้เสนอพิเศษที�แตกต่างออกมาจากแนวคิดหลกัในเรื�อง ใช้การวิจยักาํกบัดูแลผลกระทบ แกไ้ข
ปัญหาที�เกิดจากการท่องเที�ยว อีกดว้ย 

3. ตวัชี;วดัความย ั�งยนืของ เลสลี� (Leslie, 2009) ไดเ้สนอเรื�อง การจดัการของเสียและการ
นาํกบัมาใชใ้หม่ การจดัการนํ; า การสนบัสนุนเศรษฐกิจชุมชนและภูมิภาค การกาํกบัติดตามผลจาก
การท่องเที�ยวที�เกี�ยวเนื�องกบัชุมชน และการริเริ�มการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ซึ� งเป็นแนวคิดที�มี
ส่วนที�เหมือนกบัแนวคิดหลกั และเลสลี�ยงัไดเ้สนอแนวคิดเพิ�มเติมที�พิเศษเพิ�มขึ;น คือ การเปลี�ยน
แนวทางการบริโภค และหนัไปใชผ้ลิตภณัฑ ์“สีเขียว” 

4. ซาอรินีน (Saarinen, 2006) ไดเ้สนอแนวทางของความย ั�งยืนในการศึกษาการท่องเที�ยว 
ไว ้3 แนวทางซึ� ง ซาอรินีน ไดส้ังเคราะห์มาจากงานที�ศึกษาเรื�องการท่องเที�ยว ประกอบไปดว้ย  
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4.1 ความย ั�งยืนที�อยูบ่นฐานทรัพยากร วดัจากผลกระทบจากการพฒันาการท่องเที�ยว 
โดยเปรียบเทียบระหวา่งทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู ่กบัผลกระทบจาการท่องเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยว
นั;น ๆ 2) ความย ั�งยืนที�อยู่บนฐานของกิจกรรม วดัจากกิจกรรมการท่องเที�ยวและการพฒันาการ
ท่องเที�ยว และความสามารถในการใชท้รัพยากรเพื�อการท่องเที�ยว 3) ความย ั�งยืนที�อยูบ่นฐานของ
ชุมชน วดัจากการพฒันา การศึกษา การฝึกอบรม และการสร้างสมรรถนะ ให้แก่ชุมชน(ชุมชนมี
อาํนาจทางการเมืองในการกาํหนดนโยบายและจดัการการท่องเที�ยว) 
 ดงันั;นผูศึ้กษาพบลกัษณะที�แสดงถึง ลกัษณะแบบแนวคิดทั�วไป (generalization) ของ
แนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ที�สามารถสังเคราะห์เป็นประเด็นหลกัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อจดั
องคป์ระกอบ หมวดหมู่ (ผลตามตารางที� 2) ซึ� งผูศึ้กษาสามารถสังเคราะห์ไดป้ระเด็นร่วม ดงันี;  

1. การจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว 
2. การจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม  
3. การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยว 
4. การจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม 
5. การสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูม้าเยอืน และนกัท่องเที�ยว 
6. การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว 
7. ดา้นอื�น ๆ เช่น การใชก้ารวจิยักาํกบัดูแลผลกระทบจากการท่องเที�ยว และการเปลี�ยน

แนวทางการบริโภค และใชผ้ลิตภณัฑ ์“สีเขียว” 
 จากประเด็นขา้งตน้สามารถจดัหมวดหมู่ไดเ้ป็น การจดัการใน 3 ทรัพยากรการท่องเที�ยว คือ 

สถานที�ท่องเที�ยว ทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม ทรัพยากรทางสังคมและวฒันธรรม รวมถึงการ
สร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเที�ยว การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน และการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาการท่องเที�ยว เพราะผูศึ้กษาพบว่ามีความทบัซ้อนของแนวคิดระหว่างนักวิชาการ
และหน่วยงานระดบันโยบาย ทาํให้เกิดลกัษณะร่วมของแนวความคิด ที�มีความเหมือนทั;งในการ
นิยามและรายละเอียดของการนาํแนวคิดไปปรับใช ้ดงันั;นเพื�อให้เกิดความสะดวกในการนาํไปใช้
อา้งอิงพร้อมกบัเห็นภาพเชื�อมโยงกนัของแนวคิด และนาํไปขยายผลเพื�ออธิบายปรากฏการณ์ และ
การศึกษาการท่องเที�ยวได้อย่างลุ่มลึก และชัดเจนเพิ�มมากยิ�งขึ; น ซึ� งผูศ้ึกษาได้นาํแนวคิดการ
พฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนที�ผ่านการสังเคราะห์เป็นประเด็นแลว้ไปสร้างแบบสอบถามที� สํารวจ
ผลกระทบที�เกิดจากการท่องเที�ยว ของกลุ่มประชากรที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว และ
แบบสอบถามที�สาํรวจความพึงพอใจของนักท่องเที�ยว ที�มีต่อพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่ง
ย ั�งยนืทั;ง 3 แห่ง ซึ� งจะจะนาํเสนอผลการศึกษาในส่วนที� 3 ของบทนี; ต่อไป 
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ตารางที� 1 สรุปแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืและการนาํไปใชอ้า้งอิง 
ลาํดบั ชุดแนวความคิด แหล่งอา้งอิง นกัวิชาการที�นาํไปใช ้

1. เกณฑ์ชี; วดัการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน(Global Sustainable 
Tourism Criteria) 
1.แสดงใหเ้ห็นถึงการจดัการสถานที�ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน 
2. สร้างผลประโยชนท์างเศรษฐกิจสูงสุดแก่ชุมชนเจา้บา้น 
3.สร้างผลประโยชนสู์งสุดแก่ชุมชน ผูม้าเยือน และมรดก
ทางวฒันธรรม 
4. สร้างผลประโยชนสู์งสุดใหแ้ก่สิ�งแวดลอ้ม 

UN-WTO 
UNEP 
Rainforest 
Alliance 
(2008-2013) 

Erika Harms in 
Roland Conrady and 
Martin 
Buck.(2010)Trends 
and Issues in Global 
Tourism 2010 

2. วาระสาํหรับการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน 
1.การพฒันาเศรษฐกิจ 
2. ความมั�งคั�งของทอ้งถิ�น 
3. คุณภาพการจา้งงาน 
4. ความเท่าเทียมกนัทางสังคม 
5. การสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเที�ยว 
6. การกาํกบัดูแลในระดบัทอ้งถิ�น 
7.ความอยูดี่มีสุขของชุมชน 
8. ความรุ่มรวยทางวฒันธรรม 
9. ความสมบูรณ์ทางกายภาพ 
10.ความหลากหลายทางชีวภาพ 
11. ประสิทธิภาพของการใชท้รัพยากร 
12. ความบริสุทธิg ของสิ�งแวดลอ้ม 

UNEP/UN-
WTO(2005) 

Telfer, David J. and 
Sharpley, Richard. 
(2008) 

3. การนิยามแนวคิดการพฒันาที�ย ั�งยืนของการท่องเที�ยว 
1. การใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
2. เคารพต่อสงัคมวฒันธรรมของชุมชนเจา้บา้น 
3. สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐสังคมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียทุกคน 
4. สร้างการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน 
5. มีการติดตามกาํกบัดูแลผลกระทบจากการท่องเที�ยว 
6. สร้างความพึงพอใจแก่ นกัท่องเที�ยว 

UN-WTO 
(2004) 

Leszek 
Butowski.(2012), 
David L. Edgell, Sr 
and Maria DelMastro 
Allen (2008) 
Tourism Policy and 
Planning Yesterday, 
Today and Tomorrow 

 
 



76 

ตารางที� 1 สรุปแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืและการนาํไปใชอ้า้งอิง (ต่อ) 
ลาํดบั ชุดแนวความคิด แหล่งอา้งอิง นกัวิชาการที�นาํไปใช ้

4. เกณฑชี์;วดัหลกัของการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน(UN-WTO core 
indicators of sustainable tourism) 
1.จาํนวนนกัท่องเที�ยวต่อปีหรือฤดูท่องเที�ยว 
2. จาํนวนนกัท่องเที�ยวต่อพื;นที�ในฤดูการท่องเที�ยว 
3. จาํนวนนกัท่องเที�ยวต่อประชากรในพื;นที� 
4. การควบคุมการพฒันา 
5. การจดัการของเสีย 
6. กระบวนการวางแผน 
7. จาํนวนสายพนัธ์ุที�ใกลสู้ญพนัธ์ุในระบบนิเวศ 
8. ความพึงพอใจของผูม้าเยือน 
9. ความพึงพอใจของเจา้บา้น 
10. การเกื;อหนุนต่อเศรษฐกิจชุมชน 

UN-WTO 
(1996) 

Charles R. Goeldner, 
J.R. Brent Ritchie. 
(2012) Tourism : 
principles, practices, 
philosophies 
David Fennell (2008) 
Ecotourism Graham  
Miller and Louise 
Twining-ard.(2005) 
Monitoring for a 
sustainable tourism 
transition: the challenge 
of developing and 
using indicators 

5. ความสามารถในการรองรับการท่องเที�ยวของแหล่ง
ท่องเที�ยว(carrying capacity) 
1.ความสามารถในการรองรับทางเศรษฐกิจ 
2. ความสามารถในการรองรับทางจิตวิทยา 
3. ความสามารถในการรองรับทางสิ�งแวดลอ้ม 
4. ความสามารถในการรองรับทางสงัคม 
 

UN-WTO 
(1992) 

James Mak. (2008) 
Developing a dream 
destination : tourism 
and tourism policy 
planning in Hawai‘i 
Holden, Andrew. 
(2008). Environment 
and tourism 

6. 1.การสร้างความยั�งยืนทางเศรษฐกิจ (Economic 
sustainability) 
2. การสร้างความยั�งยืนทางสิ�งแวดลอ้ม (Ecological 
sustainability) 
3. การสร้างความยั�งยืนทางวฒันธรรม (Cultural 
sustainability) 
4. การสร้างความยั�งยืนของชุมชน (Local sustainability) 

- Bob McKercher (2003) 
SUSTAINABLE 
TOURISM 
DEVELOPMENT – 
GUIDING 
PRINCIPLES FOR 
PLANNING AND 
MANAGEMENT 
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ตารางที� 1 สรุปแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืและการนาํไปใชอ้า้งอิง (ต่อ) 
ลาํดบั ชุดแนวความคิด แหล่งอา้งอิง นกัวิชาการที�นาํไปใช ้

7. หลกัการการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน 
1. มีการอนุรักษ์และสร้างความยั�งยืนในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สงัคม และวฒันธรรม 
2.มีการบูรณาการยุทธศาสตร์การพฒันาที�ย ั�งยืนในการ
วางแผน และการพฒันาการท่องเที�ยวทั;งระดบัชาติและ
ระดบัทอ้งถิ�น 
3. การท่องเที�ยวตอ้งสนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ทอ้งถิ�น 
4. ชุมชนทอ้งถิ�นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้ส่วนร่วม
ในการวางแผนพฒันา และควบคุมการท่องเที�ยวโดย
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
5. ตอ้งเคารพวฒันธรรม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต สิ�งแวดลอ้ม 
และโครงสร้างทางการเมือง ของแหล่งท่องเที�ยว 
6. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนตอ้งศึกษาความตอ้งการใน
การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน 
7. ใชก้ารวิจยักาํกบัดูแลผลกระทบ แกไ้ขปัญหา สร้างการ
ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงและ สร้างโอกาส ในทุก
ประเภทการท่องเที�ยว 
8. สร้างความร่วมมือ ดว้ยการทาํงานร่วมกนัในการแกไ้ข
ความขดัแยง้ และสร้างประโยชน์สูงสุดใหก้บัการพฒันา
และการจดัการการท่องเที�ยว 

- Sharpley, Richard. 
(2009) 

8. ตวัชี;วดัความยั�งยืน 
1. การจดัการของเสียและการนาํกบัมาใชใ้หม่ 
2. การจดัการนํ;า 
3. เปลี�ยนแนวทางการบริโภค และใชผ้ลิตภณัฑ ์“สีเขียว” 
4. การสนบัสนุนเศรษฐกิจชุมชนและภูมิภาค 
5. ผลที�เกี�ยวเนื�องกบัชุมชน 
6. การริเริ�มการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

- Leslie, David (2009) 
Tourism Enterprises 
and Sustainable 
Development 
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ตารางที� 1 สรุปแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืและการนาํไปใชอ้า้งอิง (ต่อ) 
ลาํดบั ชุดแนวความคิด แหล่งอา้งอิง นกัวิชาการที�นาํไปใช ้

9. แนวทางของความยั�งยืนในการศึกษาการท่องเที�ยว 
1.ความยั�งยืนที�อยู่บนฐานทรัพยากร วดัจากผลกระทบ
จากการพฒันาการท่องเที�ยว โดยเปรียบเทียบระหว่าง
ทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่ กบัผลกระทบจาการท่องเที�ยว
ในแหล่งท่องเที�ยวนั;น ๆ 
2. ความยั�งยืนที�อยู่บนฐานของกิจกรรม วดัจากกิจกรรม
กา ร ท่อ ง เ ที� ย วแ ละก า ร พัฒ นา กา รท่อ ง เ ที� ย ว  แล ะ
ความสามารถในการใชท้รัพยากรเพื�อการท่องเที�ยว 
3. ความยั�งยืนที�อยู่บนฐานของชุมชน วดัจากการพฒันา 
การศึกษา การฝึกอบรม และการสร้างสมรรถนะ ให้แก่
ชุมชน(ชุมชนมีอํานาจทางการเมืองในการกําหนด
นโยบายและจดัการการท่องเที�ยว) 

- Saarinen, Jarkko. 
(2006) “Traditions of 
Sustainability in 
Tourism Studies.” In 
Sustainable Tourism, 
313-333. Edited by 
Stephen Page and 
Joanne Connell. 
London: Routledge. 

 
ตารางที� 2 การสังเคราะห์ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื 

ลาํ 
ดบั 

แนวคิดที�เกี�ยวขอ้ง แนวคิดของ UN-WTO แนวคิดของนกัวิชาการ 

  2008 2005 2004 1996 1992 McKercher Sharpley Leslie Saarinen 
1. การจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว √ √ √ √   √ √ √ 

2. การจดัการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แก่ชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยว 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. การจดัการดา้นทรัพยากรทาง 
สงัคม และวฒันธรรม 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. การสร้างความพึงพอใจให้กบัผู ้
มาเยอืน และนกัท่องเที�ยว 

√ √ √ √ √ √    

6. การมีส่วนร่วมในการพฒันาการ
ท่องเที�ยว 

√ √ √ √ √  √  √ 

7. ดา้นอื�น ๆ  
- ใชก้ารวิจยักาํกบัดูแล

ผลกระทบ 

       
√ 

  

 - เปลี�ยนแนวทางการบริโภค 
และใชผ้ลิตภณัฑ ์“สีเขียว” 

       √  
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การนําแนวคิดการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืไปปฏิบัติ ของพื)นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างยั�งยนื  

 การศึกษาผลการดาํเนินงาน เรื�องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนจากพื;นที�ตน้แบบการ
ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน ผูศึ้กษาเริ�มจากศึกษา พระราชกฤษฎีกา จดัตั;ง องคก์ารบริหารการพฒันาพื;นที�
พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 เพื�อคน้หาหน้าที� ระบบงานของ
องคก์ารที�นาํแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืไปใชด้าํเนินการ ผูศึ้กษาพบวา่วตัถุประสงคข์อง
องคก์ารนี; มี 8 ประการคือ 

1. ประสานงานการบริหารจดัการการท่องเที�ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรือหน่วยงานอื�นของรัฐที�มีอาํนาจหน้าที�หรือได้รับมอบหมายให้บริการ
จดัการการท่องเที�ยวไม่วา่ในระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบัทอ้งถิ�น 

2. ประสานงานการใชอ้าํนาจหนา้ที�ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น หรือหน่วยงานอื�นของรัฐที�มีอาํนาจเกี�ยวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผงัเมือง 
สิ�งแวดลอ้ม การท่องเที�ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื�อบูรณาการการบริหารจดัการการ
ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาและรักษาสิ�งแวดลอ้มเพื�อการท่องเที�ยวอย่าง
ย ั�งยนื 

4. ส่งเสริมการใชศ้กัยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ทั;งภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันา
ตลาดการท่องเที�ยว 

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละ
พฒันาแหล่งท่องเที�ยวในพื;นที�ชุมชนทอ้งถิ�นของตน 

6. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและชุมชนทอ้งถิ�นจดัให้มีการ
บาํรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น หรือวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถิ�น 

7. ส่งเสริมการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว 
8. ส่งเสริมการพฒันาพื;นที�ที�มีศกัยภาพในดา้นการท่องเที�ยวเพื�อให้เกิดการจา้งงานและ

ยกระดบัคุณภาพชีวติและความเป็นอยูแ่ห่งทอ้งถิ�นใหดี้ขึ;น 
 ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบันี; มีการใหห้มายเหตุไวถึ้งเหตุผลในการประกาศใชว้า่ รัฐบาล
มีนโยบายที�จะพฒันาการท่องเที�ยวเพื�อเพิ�มรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทอ้งถิ�น โดย
ให้มีการบริหารและพฒันาพื;นที�เพื�อการท่องเที�ยวในเชิงบูรณาการมีองคก์รกลางทาํหน้าที�กาํหนด
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกบัทอ้งถิ�นหรือพื;นที�ที�เป็นแหล่งท่องเที�ยวหรือ
ส่งเสริมและพฒันาพื;นที�ที�มีศกัยภาพในการท่องเที�ยวให้มีการบริหารจดัการพื;นที�เพื�อการท่องเที�ยว
ในเชิงคุณภาพรวมทั;งสามารถระดมบุคลากร งบประมาณ และเครื�องมือเครื�องใชม้าใชใ้นการบริการ
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จดัการการท่องเที�ยวอย่างมีเอกภาพและแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนาํ
ความรู้ดา้นการบริหารจดัการสมยัใหม่มาใชเ้พื�อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายที�วางไว ้
 การบริหารจดัการองคก์ารฯนั;น เป็นไปในรูปแบบคณะกรรมการสังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรี
โดยมีผูอ้าํนวยการมีหนา้ที�บริหารกิจการขององคก์ารให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการโดยรับผิดชอบสํานักบริหาร
ยุทธศาสตร์และงานประชาสัมพนัธ์ รองผูอ้าํนวยการคนที� 1 รับผิดชอบสํานกับริหารกลาง สํานกั
แผนพฒันาพื;นที�พิเศษ สํานกังานพื;นที�พิเศษเกาะชา้งและพื;นที�เชื�อมโยง สํานกังานพื;นที�พิเศษเมือง
พทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง สํานกังานพื;นที�พิเศษเลย และสํานกังานพื;นที�พิเศษเมืองเก่าน่าน ส่วนรอง
ผูอ้าํนวยการคนที� 2 รับผิดชอบสํานักท่องเที�ยวโดยชุมชน สํานักงานพื;นที�พิเศษอุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลยั – กาํแพงเพชร และสํานักงานพื;นที�พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 
(องค์การบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน, 2556ค: 10) ดงันั;นการ
ดาํเนินงานขององคก์ารนี; จึงเป็นของคณะกรรมการที�มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี;  

1. จดัทาํและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อ
การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืต่อคณะรัฐมนตรี 

2. กาํหนดแผนปฏิบติัการเพื�อใหน้โยบายและแผนยทุธศาสตร์บรรลุผล 
3. ใหค้าํแนะนาํ เสนอแนะ และร่วมแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจดัการการ

ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืในพื;นที�พิเศษแต่ละแห่ง 
4. ติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนในพื;นที�พิเศษ

แต่ละแห่ง 
5. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาสั�งการในกรณีมีปัญหาอุปสรรค

เกี�ยวกบัการประสานงานการบริหารจดัการการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืในพื;นที�พิเศษ 
6. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาอนุมติัหรือจดัสรรงบประมาณสําหรับการบริหาร

และการพฒันาการท่องเที�ยว 
7. อนุมติัแผนการลงทุนและแผนการเงินขององคก์าร 
8. ประกาศกาํหนดพื;นที�พิเศษดว้ยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเสนอรัฐมนตรี

แต่งตั;งคณะที�ปรึกษาในพื;นที�พิเศษดงักล่าว 
9. ควบคุมดูแลการดาํเนินงานและการบริหารงานทั�วไปขององคก์าร ตลอดจนออก

ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคล ทรัพยสิ์นขององค์การ 
และสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อื�นของผูป้ฏิบติังานในองคก์าร 

10. กระทาํการอื�นใดที�จาํเป็นหรือต่อเนื�องเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร  
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 ตามหนา้ที�ที�กาํหนดดงักล่าวยงัให้หนา้ที�ในการจดัทาํนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการผงัเมืองและสิ�งแวดลอ้ม ดงันี;  

1. การจาํแนกเขตการใช้ประโยชน์ที�ดิน การควบคุมการก่อสร้างให้กลมกลืนกบั
สภาพแวดลอ้ม การวางแผนผงัเมือง การจดัทาํพิมพเ์ขียว และการบาํรุงรักาพื;นที�สีเขียวในเขตการใช้
ประโยชน์ที�ดิน 

2. การอนุรักษ ์การฟื; นฟู และการใช้ประโยชน์จากสิ�งแวดลอ้มในลกัษณะสมดุล มีการ
กาํหนดตวัชี; วดัดา้นสิ�งแวดลอ้ม สมรรถนะในการรองรับนักท่องเที�ยวไม่ให้กระทบกระเทือนต่อ
สิ�งแวดลอ้มและมีการประเมินผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม และจดัทาํรายงานสถานการณ์ทุก ๆ ปี 

3. การสนบัสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนโดยใชว้สัดุทอ้งถิ�น พฒันาสินคา้หตัถกรรม
และช่วยเหลือชุมชนทอ้งถิ�นในการออกแบบผลิตภณัฑ์ รวมทั;งการสร้างตลาดและอุปสงค์ของ
ผลิตภณัฑท์อ้งถิ�นดว้ย 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน มาตรการควบคุมความแออดัของประชากร
ในเขตพื;นที�พิเศษ และมาตรการดา้นสุขอนามยั ดา้นสิ�งแวดลอ้ม ดา้นการควบคุมมลภาวะ และดา้น
การกาํจดัของเสีย 

5. การพฒันาโครงข่ายของโครงสร้างพื;นฐานที�จาํเป็นต่อการพฒันาการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ 
การคมนาคม การขนส่ง สิ� งอาํนวยความสะดวกพื;นฐานสําหรับการท่องเที�ยว การพฒันาแหล่ง
ท่องเที�ยว กิจกรรม สินคา้ บริการและบุคลากรการท่องเที�ยว 

6. การส่งเสริมการท่องเที�ยวและตลาดการท่องเที�ยวอยา่งครบวงจร 
 จากพระราชกฤษฎีกา จดัตั;ง องคก์ารบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่ง

ย ั�งยนื(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2546 ผูศึ้กษาพบวา่ หนา้ที� ขององคก์ารฯสามารถแบ่งเป็นมิติต่าง ๆ ได้
ดงันี;  

1. หนา้ที�ประสานงาน คือ ประสานงานการบริหารจดัการการท่องเที�ยว และประสานงาน
การใชอ้าํนาจหนา้ที�เพื�อบูรณาการการบริหารจดัการการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

2. หน้าที�ดา้นอนุรักษ์สิ� งแวดล้อม คือ ส่งเสริมและสนับสนุน การพฒันาและรักษา
สิ�งแวดลอ้มเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

3. หนา้ที�ดา้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ�น ทั;งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และพฒันาแหล่งท่องเที�ยว และส่งเสริมและสนบัสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและชุมชน
ทอ้งถิ�นจดัใหมี้การบาํรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น หรือวฒันธรรมอนัดีงามของ
ทอ้งถิ�น 
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4. หนา้ที�ดา้นการพฒันาความสามารถทางเศรษฐกิจของพื;นที�พิเศษดว้ยการ ส่งเสริมการ
ใช้ศกัยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ เพื�อการพฒันาตลาดการท่องเที�ยว ส่งเสริมการจดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว และ ส่งเสริมการพฒันาพื;นที�ที�มีศกัยภาพในดา้นการท่องเที�ยว
เพื�อใหเ้กิดการจา้งงานและยกระดบัคุณภาพชีวติ 

 ผูศึ้กษาพบว่าความเขม้ขน้ของหน้าที�หรือ พนัธกิจถูกแปลงให้เขา้ใจง่าย และซับซ้อน
นอ้ยลงในรายงานประจาํปี 2556 ขององคก์ารฯ ดงันี;  

1. ประสานกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และประชาชน ทั;งดา้นการใช้
อาํนาจ และการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

2. ส่งเสริมให้พื;นที�ท่องเที�ยวที�มีศกัยภาพให้มีการบริหารจดัการการท่องเที�ยว ดว้ยการ
ระดมบุคลากร งบประมาณ เครื� องมือเครื� องใช้ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการเพื�อให้
บรรลุผลของการพฒันาการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

3. สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ประชาชน และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการการท่องเที�ยวใหเ้กิดความย ั�งยนืในรูปแบบ โคครีเอชั�น (Co – Creation) 

 ส่วนระบบงานขององค์การบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน
(องคก์ารมหาชน) ผูศึ้กษาพบวา่ ระบบงานขององคก์ารประกอบไปดว้ย 

1. ประกาศกาํหนดพื;นที�พิเศษดว้ยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเสนอรัฐมนตรี
แต่งตั;งคณะที�ปรึกษาในพื;นที�พิเศษดงักล่าว 

2. จดัทาํและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษต่อ
คณะรัฐมนตรีและกาํหนดแผนปฏิบติัการเพื�อใหน้โยบายและแผนยทุธศาสตร์บรรลุผล 

3. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาอนุมติัหรือจดัสรรงบประมาณสําหรับการบริหาร
และการพฒันาการท่องเที�ยวและอนุมติัแผนการลงทุนและแผนการเงินขององคก์าร 

4. ติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืในพื;นที�พิเศษแต่ละ
แห่งรวมถึงให้คาํแนะนาํ เสนอแนะ และร่วมแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจดัการพื;นที�
พิเศษแต่ละแห่ง 

5. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีพิจารณาสั�งการในกรณีมีปัญหาอุปสรรคเกี�ยวกบั
การประสานงานในพื;นที�พิเศษ 
 จากระบบงานขา้งตน้ผูศึ้กษาพบวา่ แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษ 
ขององคก์ารบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน(2555ก, 2556ข, 2557ข) ที�
ประกาศใชแ้ต่ละพื;นที�มีความสําคญัอยา่งยิ�งยวด เพราะเป็นลกัษณะแบบ แผนแม่บท (Master plan) 
ที�มีระยะเวลาในการดาํเนินงาน 10 ปี และในแผนแม่บทดงักล่าวยงับรรจุไวด้ว้ยแผนปฏิบติัการที�มี



83 

โครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ตลอดระยะเวลา 10 ปีในการดาํเนินงาน ตามรายงานประจาํปี 2556 
องคก์ารไดก้าํหนดวสิัยทศัน์ไวด้งันี;  “อพท. ประสานทุกภาคีเพื�อการพฒันาการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน” 
และกาํหนดยทุธศาสตร์ไวด้งันี;  

1. การประสานการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 
2. การพฒันาสินคา้บริการและสิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที�ยว 
3. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษและการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
4. การเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษ 
5. การสร้างเครือข่ายการพฒันาทุกภาคส่วน 
6. การใหบ้ริการดา้นองคค์วามรู้เพื�อการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

 จากรายงานประจาํปี 2556 องคก์ารฯได้กาํหนดเป้าหมายของการพฒันาพื;นที�พิเศษไว้
ดงันี;  

1. พื;นที�พิเศษเกาะช้างและพื;นที�เชื�อมโยง “พื;นที�ท่องเที�ยวที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 
(Low Carbon Destination)” 

2. พื;นที�พิเศษเมืองพทัยาและพื;นที� เชื�อมโยง “เมืองท่องเที�ยวแห่งนวตักรรมสีเขียว
(Greenovative Tourism City)” 

3. พื;นที�พิเศษอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลยั – กาํแพงเพชร “คุณค่าแห่ง
เมืองมรดกโลก (World Heritage City)” 

4. พื;นที�พิเศษเลย “เมืองแห่งการพกัผอ่น (Leisure Loei)” 
5. พื;นที�พิเศษเมืองเก่าน่าน “เมืองเก่าที�มีชีวติ (Living Old City)” 
6. พื;นที�พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง “ตน้กาํเนิดอรายธรรมสุวรรณภูมิ (Origin of Suvarnabhumi)” 

 จากเป้าหมายของการพฒันาพื;นที�พิเศษขา้งตน้ ผูศึ้กษาพบวา่องคก์ารฯไดใ้ชแ้นวคิดเพื�อ
การดาํเนินงานบริหารจดัการพื;นที�พิเศษดงันี; (องคก์ารบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว
อยา่งย ั�งยืน, 2557ก) ซึ� งแนวความคิดเหล่านี; จะไปปรากฏ และสนบัสนุนการดาํเนินตามแผน และ
โครงการ ต่าง ๆ เพื�อพฒันาพื;นที�พิเศษ แนวความคิดดงักล่าวประกอบไปดว้ย 

1. แนวคิดเ รื� อง  ร่วมคิด และวางแผน ร่วมปฏิบตัิ และรับผิดชอบ และร่วมรับ
ผลประโยชน์ (Co – Creation) โดยที�องคก์ารฯมีจุดเนน้วา่ การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนตอ้งเกิดจากทุกฝ่ายมี
โอกาสร่วมรับผลประโยชน์ไปดว้ยกนั และแนวคิดนี; ยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพประชาชนในพื;นที�
พิเศษอีกดว้ย 
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2. การท่องเที�ยวเพื�อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon Tourism) เพื�อสร้าง
ความตระหนกั และรณรงค์ลดการใช้พลงังาน สร้างการเปลี�ยนแปลงวิธีการบริโภค ซึ� งจะช่วยให้
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์จากการท่องเที�ยวลดลง 

3. การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) องค์การฯได้รับแนวคิดมาจาก 
องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ซึ� งอธิบายไวว้า่ การ
ท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการท่องเที�ยวที�มีจุดประสงคส์อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาชุมชนให้
เกิดความย ั�งยืน โดยมีกิจกรรมท่องเที�ยวที�สัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม วิถีชีวิตชุมชน ใน
เชิงการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จริงจากชุมชน ซึ� งองคก์ารฯได้นิยามไวใ้ห้สอดคล้องกบั
แนวคิดขา้งตน้วา่ การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง การพฒันาการท่องเที�ยวที�มุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าของทรัพยากรการท่องเที�ยวบนพื;นฐานแห่งความเป็นไทย ไดแ้ก่ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
ศิลปวฒันธรรม และประวติัศาสตร์ ซึ� งเป็นตน้ทุนการท่องเที�ยวที�ใชไ้ม่หมด เพราะเป็นการใชที้�ช่วย
สร้างการอนุรักษใ์หค้งอยูต่่อไป 

4. ชุมชนต้องเป็นผูไ้ด้รับประโยชน์จากการท่องเที�ยว (Communities Benefitting 
through Tourism) หรือ การท่องเที�ยวโดยชุมชน (Community – Base Tourism) นั�นเอง ซึ� งมีที�มา
จากธนาคารเพื�อการพฒันาแห่งเอเชีย โดยใช้การท่องเที�ยวโดยชุมชนเพื�อลดความยากจน โดยมี
หลกัการว่า ชุมชนไม่ตอ้งเป็นผูด้าํเนินงานการท่องเที�ยวเอง แต่ใช้กระแสการท่องเที�ยวมาเป็น
ประโยชน์ในการดาํเนินงานธุรกิจ และจะตอ้งมีการวางแผนในชุมชนเรื�องการดาํเนินงานและการ
แบ่งผลประโยชน์ร่วมกนั 
 ดงันั;นการศึกษาแนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน โดยเปรียบเทียบผลการ
ดาํเนินงานดว้ยวธีิการวจิยัพหุเทศะกรณีนั;น ผูศึ้กษาใชแ้ผนยุทธศาสตร์การบริหารการพฒันาพื;นที�
พิเศษเป็นแกนหลกัในการศึกษาและใชข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ที� และผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบั
องค์การฯประกอบ รวมถึงการใช้ขอ้มูลจากการปฏิบติังานของผูศึ้กษาร่วมกบั พื;นที�พิเศษเมือง
โบราณอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ในฐานะผูรั้บผิดชอบบนัทึกความเข้าใจร่วมระหว่าง องค์การ
บริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน(องค์การมหาชน) กบัมหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต เพื�อพฒันาศกัยภาพบุคลากรของ สาํนกังานพื;นที�พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 
 ผูศึ้กษาเลือกพื;นที�ตน้แบบจากความแตกต่างของประเภทของแหล่งท่องเที�ยว ประกอบ
ไปดว้ย แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและโบราณคดี คืออุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั- ศรีสัชนา
ลยั-กาํแพงเพชร แหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ คือ เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง และ แหล่ง
ท่องเที�ยวที�มนุษยส์ร้างขึ;น คือ เมืองโบราณอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ขององคก์ารบริหารการพฒันา
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พื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื(องคก์ารมหาชน) ซึ� งสามารถนาํเสนอ ผลการศึกษาออกเป็น
พื;นที�ไดด้งันี;  
 
พื)นที�พเิศษอุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลัย – กาํแพงเพชร 

 เมือง สุโขทยั ศรีสัชนาลยั และกาํแพงเพชร เป็นเมืองโบราณที�ปรากฏร่องรอยหลกัฐาน
วา่คือ อาณาจกัรสุโขทยั หรือราชธานีแห่งแรกของไทย เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครอง ศาสนา 
เศรษฐกิจ ไดพ้ฒันาเป็นรัฐสาํคญัของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นระหวา่งพุทธศตวรรษที� 18 - 
20 และมีอายยุาวนานเป็นเวลากวา่ 200ปี ดงันั;นกรมศิลปากรไดท้าํการบูรณะโบราณสถานทั;ง 3แห่ง 
โดยไดป้ระกาศขึ;นทะเบียนบริเวณเมืองเก่าสุโขทยัเป็นเขตโบราณสถานตั;งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นตน้มา 
 อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีสัชนาล ัย และอุทยาน
ประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร ไดรั้บการขึ;นทะเบียนไวใ้นบญัชีรายชื�อแหล่งมรดกโลกในการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติของโลก 
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย เมื�อ     
พ.ศ. 2534 เมืองประวติัศาสตร์สุโขทยัและเมืองบริวาร เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมเนื�องจาก
หลักฐานที�ปรากฏแสดงให้เห็นถึงผลงานทางสถาปัตยกรรมที�โดดเด่น นับเป็นตวัแทนของ
ศิลปกรรมไทยยุคแรก และเป็นตน้กาํเนิดของการสร้างประเทศ โบราณวตัถุสถานที�ปรากฏอยู่ใน
เมืองประวติัศาสตร์ทั;ง 3เมืองนี;  แสดงใหเ้ห็นถึงผลงานสร้างสรรคอ์นัลํ;าเลิศของมนุษย ์ความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสุโขทยัเป็นตน้แบบที�ส่งอิทธิพลให้ศิลปกรรมไทยในระยะต่อมา 
โดยเฉพาะความเป็นเอกลกัษณ์ที�โดดเด่นเฉพาะของเจดียท์รงพุม่ขา้วบิณฑ ์และพระพุทธรูปปางลีลา 
เมืองประวติัศาสตร์สุโขทยั และเมืองบริวารที�ประกาศเป็นมรดกโลก ประกอบดว้ยเมืองสาํคญั คือ 
อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 
 ตั;งอยู่ที�ตาํบลเมือง เก่ า  อาํ เภ อ เมือง  จ ัง หว ัด สุ โข ท ัย  มีล ัก ษ ณ ะ ผ ัง เมือง เป็นรูป
สี� เหลี�ยมผืนผา้มีกาํแพงเมืองสลับกับคูนํ; าล้อมรอบ 3 ชั;น กรมศิลปากรไดป้ระกาศขึ;นทะเบียน
โบราณสถานเมืองเก่าสุโขทยัตั;งแต่ปี พ.ศ. 2478 ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 ไดป้ระกาศเขตโบราณสถาน
เนื;อที� 2, 050ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ไดป้ระกาศเขตเพิ�มเติมเป็นเนื;อที�ทั;งสิ;น 43.75ไร่รวมทั;งสิ;น 
ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร มีโบราณสถานกวา่ 200 แห่ง 
 อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีสัชนาลยั 

 ตั;งอยู่ที� ตาํบลศรีสัชนาลัย อาํเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั อยู่บนที�ราบเชิงเขาริม
แม่นํ; ายมทางฝั�งตะวนัตก ลกัษณะผงัเมืองเป็นรูปหลายเหลี�ยมโคง้ตามลาํนํ; า มีกาํแพงเมืองและคู
เมืองล้อมรอบ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ;นทะเบียนโบราณสถานเมืองศรีสัชนาลยั ตั;งแต่ปี พ.ศ. 
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2478 และต่อมาในปี พ .ศ 2531 ได้ประกาศเขตโบราณสถานเนื;อที� 28,217ไร่ หรือ 45.14ตาราง
กิโลเมตร มีโบราณสถานกวา่ 200แห่ง 
 เมืองศรีสัชนาล ัยนั;น ประกอบด้วยเมืองศรีสัชนาล ัย  อนัเป็นเมืองหลวงคู่แฝด
เจริญรุ่งเรืองดว้ยกนัมากบัเมืองสุโขทยัอยูช่ั�วเวลาหนึ�ง แต่ภายหลงัไดก้ลายฐานะมาเป็นเพียงเมือง
ลูกหลวงทางเหนือของเมืองสุโขทยั และเมืองเชลียง ซึ� งเป็นเมืองที�ตั;งอยู่บริเวณโคง้ของแม่น้ายม
ทางตะวนัออกของเมืองศรีสัชนาลัย สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนที�มีมาก่อนเมืองศรีสัชนาลยั มี
ศูนยก์ลางเมืองอยูที่�วดัพระศรีรัตนมหาธาตุในเมืองเชลียงนั;นเอง 
 อุทยานประวตัิศาสตร์กาํแพงเพชร 
 ตั;งอยู่ที�อาํเภอเมืองกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชรอยู่ทางฝั�งตะวนัออกของแม่นํ; าปิง 
ลกัษณะผงัเมืองเป็นรูปคลา้ยสี� เหลี�ยมคางหมูวางแนวยาวขนานกบัลาํนํ;าปิง มีกาํแพงเมืองและคูเมือง
ลอ้มรอบ กรมศิลปากรไดป้ระกาศขึ;นทะเบียนโบราณสถานเมืองกาแพงเพชรตั;งแต่ปี พ .ศ. 2478 
และต่อมาในปี พ .ศ 2511 .ไดป้ระกาศเขตโบราณสถานเนื;อที� 2,114ไร่ หรือประมาณ 3.4 ตาราง
กิโลเมตร มีโบราณสถานกว่า 60แห่ง เมืองกาํแพงเพชร หมายถึง พื;นที�เมืองโบราณในเขตกาํแพง
เมืองกาํแพงเพชร พื;นที� 503 ไร่ มีความสําคญัทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสมยั
สุโขทยัตอนกลางและตอนปลาย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงทางทิศตะวนัตกแทนที�เมืองนครชุม 
สําหรับเขตนอกกาํแพงเมืองหรือที�เรียกกนัวา่เขตอรัญญิกมีพื;นที� 1,611 ไร่ ตั;งอยูบ่นเขาลูกรังขนาด
ยอ่ม (องคก์ารบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื, 2555ก : 1-8)  
 พื;นที�พิเศษอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลยั – กาํแพงเพชร ประกาศขึ;น
ทะเบียนเป็นพื;นที�พิเศษในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มีเจา้หนา้ที�ปฏิบติังาน
ทั;งหมด 9 คน(องค์การบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน, 2556ค: 10-11) 
และมีคาํสั�งแต่งตั;งคณะอนุกรรมการอาํนวยการจดัทาํแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพฒันา
พื;นที�พิเศษ เมื�อวนัที� 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 (องค์การบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการ
ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน, 2555ข: 107) หรือ 7 เดือนหลงัจากประกาศขึ;นทะเบียนเป็นพื;นที�พิเศษ จาก
ขอ้มูลตามแผนแม่บทบูรณาการการบริหารพฒันาพื;นที�พิเศษอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลยั 
– กาํแพงเพชร ผูศึ้กษาพบวา่พื;นที�พิเศษของอุทยานประวติัศาสตร์ทั;ง 3 แห่งมีการแบ่งเขตการจดัการ
พื;นที�พิเศษฯ ออกเป็น 3 บริเวณ คือ 

1. เขตคุม้ครองแหล่งโบราณสถาน ได้แก่ พื;นที�บริเวณภายในคูเมือง กาํแพงเมือง ซึ� ง
เป็นที�ตั;งของโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี กาํหนดให้เป็นพื;นที�สําหรับการศึกษา และสร้าง
สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ตามแบบแผนดั;งเดิม ดว้ยการรักษาสภาพพื;นที�อยา่งเขม้งวดเพื�อไม่ให้
มีการเปลี�ยนแปลงสภาพแวดล้อมและป้องกันมิให้มีการบุกรุกทาํลายโบราณสถาน ซึ� งมุ่งไป
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ในพื;นที�หน่วยงานของกรมศิลปากรได้เขา้มาดูแลรักษาพื;นที�ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาการใช้
ประโยชน์ในที�ดินทบัซ้อนซึ� งพื;นที�ดงักล่าวสามารถจาํแนกออกได้เป็น 2 เขต คือ เขตคุม้ครอง
โบราณสถานในคูเมือง กําแพงเมือง ของเมืองเก่าสุโขทยั เมืองเก่าศรีสัชนาลัย และเมืองเก่า
กาํแพงเพชร และเขตที� 2 คือ เขตคุม้ครองโบราณสถานนอกกาํแพงเมืองและในเขตอรัญญิก คือ 
กลุ่มโบราณสถานนอกกาํแพงเมืองเก่าสุโขทยั เขตอนุรักษร์ะบบชลประทานโบราณ(ทาํนบพระร่วง 
แนวท่อปู่ พระยาพระร่วง บารายโบราณ) เขตอนุรักษเ์ตาทุเรียงสุโขทยั กลุ่มโบราณสถานและแหล่ง
โบราณคดีเมืองเชลียง เขตอนุรักษ์เตาทุเรียงเกาะน้อย และกลุ่มโบราณสถานเขตอรัญญิก 
กาํแพงเพชร 

2. เขตการจดัการชุมชนเชิงอนุรักษเ์มืองประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ พื;นที�ภายนอกเขตคูเมือง 
กาํแพงเมืองแต่อยูใ่นเขตอุทยานประวติัศาสตร์ทั;ง 3 แห่ง ซึ� งเป็นพื;นที�ต่อเนื�องกบัเขตโบราณสถาน
ทาํหน้าที�เป็นเขตกนัชนเพื�อป้องกนัและลดผลกระทบกบัโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี แต่
พื;นที�ดงักล่าวเป็นแหล่งที�ตั;งถิ�นฐานของชุมชนแลว้ ดงันั;นรูปแบบการพฒันาตอ้งมีการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารอยา่งเคร่งครัด และควรสร้างวถีิชุมชนเชิงอนุรักษอ์ยา่งย ั�งยนืดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม 

3. เขตพฒันาและส่งเสริมการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื ไดแ้ก่ พื;นที�ภายนอกเขตอุทยาน
ประวติัศาสตร์ทั;ง 3 แห่ง และอยูภ่ายในพื;นที�พิเศษ เป็นพื;นที�ที�อยูร่อบนอกโบราณสถานสามารถ
พฒันาพื;นที�ในเชิงเศรษฐกิจไดโ้ดยมีผลกระทบกบัโบราณสถานค่อนขา้งนอ้ย เหมาะกบัการส่งเสริม
การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มสาํหรับเมืองมรดกโลก(องคก์ารบริหารการพฒันาพื;นที�
พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื, 2555ก : 25-29) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื)นที�พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – 

กาํแพงเพชร 
 พื;นที�พิเศษอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลยั – กาํแพงเพชร ตั;งวิสัยทศัน์การ
พฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนไวว้า่ “เมืองมรดกโลกที�สร้างสรรคก์ารท่องเที�ยวทาง
วฒันธรรมที�คงคุณค่าและย ั�งยนื” โดยมีกรอบการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะสั;น (พ.ศ.
2556 – 2558) ระยะกลาง (พ.ศ. 2559 – 2560) ระยะยาว (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาพื;นที�พิเศษอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลัย – กาํแพงเพชร ประกอบไปด้วย
โครงการทั;งหมด 140 โครงการ เพื�อสนบัสนุนการนาํแผนฯ ไปปฏิบติัซึ� งใชง้บลงทุนทั;งสิ;น 1,847.4 
ลา้นบาท ระยะเวลาของการดาํเนินงานจะสิ;นสุดในปี พ.ศ. 2565 และวางยุทธศาสตร์การพฒันาไว้
ดงันี;  (องคก์ารบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื, 2555ก) 
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 ยุทธศาสตร์ที� 1 อนุรักษ์คุณค่าของอุทยานประวัติศาสตร์และแหล่งมรดกโลก ซึ� งพื;นที�ฯ
วางเป้าหมายและตวัชี;วดัไวด้งันี;  

1. แหล่งโบราณสถานไดรั้บการคุม้ครอง อนุรักษ ์บูรณะและฟื; นฟูใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 
2. มีการขยายฐานองคค์วามรู้ทางดา้นโบราณคดีและประวติัศาสตร์อยา่งต่อเนื�อง 
3. มีการพฒันาระบบสารสนเทศขอ้มูลทางดา้นโบราณคดีและประวติัศาสตร์ของเมือง

มรดกโลกอยา่งเป็นระบบ และไดม้าตรฐานสากล 
4. มีการพฒันาเพื�อสร้างคุณค่าด้านการเรียนรู้จากการท่องเที�ยวแหล่งมรดกโลกที�มี

คุณภาพ 
5. มีการบริหารจดัการแหล่งมรดกโลกที�ไดม้าตรฐานสากล และสอดคลอ้งกบัอนุสัญญา

ฯ แหล่งคุม้ครองมรดกโลก 
 ยทุธศาสตร์ที� 1 นี;ประกอบไปดว้ย กลยทุธ์ 4 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ดว้ยโครงการต่าง ๆ ที�จะสนบัสนุนใหส้ามารถดาํเนินการตามกลยทุธ์ไดด้งันี;  
 กลยุทธ์ที� 1.1 อนุรักษ ์บูรณะ แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีและแหล่งที�มีคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์ และรักษาคุณค่าแห่งความเป็นมรดกโลก ตามแผนฯได้บรรจุโครงการเพื�อให้
บรรลุกลยทุธ์ดงันี;  

1. โครงการก่อสร้างฝายนํ;าลน้คูเมืองชั;นกลาง ชั;นนอก เพื�อการกกัเก็บนํ;าและชะลอนํ;า 
2. โครงการเสริมความมั�นคงและปรับปรุงภูมิทศัน์วดัตน้จนัทร์ 
3. โครงการบูรณะและส่งเสริมความมั�นคงโบราณสถานวดั 5 แห่ง วดัยายชีเหนือ วดั

ยายชีใต ้วดัอีฝ้าย วดัทบักระสา โบราณสถาน ตอ.6 (ตรงขา้มวดัเรไร) 
4. โครงการขุดลอกบารายทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั เพื�อ

ฟื; นฟูทางกายภาพโบราณสถาน และแกไ้ขปัญหานํ;าท่วม 
5. โครงการขดุลอกคูคลองดา้นทิศตะวนัออกของ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 
6. โครงการบูรณะโบราณสถานวดัเขาใหญ่ล่าง 
7. โครงการขดุลอกคูเมืองกาํแพงเมืองศรีสัชนาลยั 
8. โครงการบาํรุงรักษาพื;นที�โบราณสถานอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร 

 กลยทุธ์ที� 1.2 ขยายฐานองคค์วามรู้ดา้นโบราณคดีและประวติัศาสตร์ของชาติและแหล่ง
มรดกโลก ซึ� งในแผนฯประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการสํารวจ ขุดคน้ ขุดแต่ง ออกแบบบูรณะและวิเคราะห์ทางโบราณคดีใน
อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั จาํนวน 12 วดั 
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2. โครงการสํารวจ ขุดคน้ ขุดแต่ง ออกแบบบูรณะและวิเคราะห์โบราณสถาน 5 แห่ง
กลุ่มที� 1 อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 

3. โครงการสํารวจ ขุดคน้ ขุดแต่ง ออกแบบบูรณะและวิเคราะห์โบราณสถาน 5 แห่ง
กลุ่มที� 2 อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 

4. โครงการสํารวจ ขุดคน้ ขุดแต่ง ออกแบบบูรณะและวิเคราะห์โบราณสถาน 5 แห่ง
กลุ่มที� 3 อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 

5. โครงการสํารวจทางโบราณคดี และขุดลอกคลองเสาหอ ระยะทาง 2 กิโลเมตร
อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 

6. โค รง ก า รขุดแต่ง แล ะ บูรณ ะ โบ รา ณ สถ า นวดั เตา หม ้อและวดัตึกพราหมณ์ 
อุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร 

7. โครงการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานวดัโพธิg เงิน วดัโพธ์ทองและวดัทองกวาว 
อุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร 

8. โครงการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานวดัเจดียก์ลม วดัป่ามะม่วงและวดัเขาลูกรัง 
อุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร 

9. โครงการขดุแต่งและบูรณะโบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ศรัสัชนาลยั 
10. โครงการศึกษาสํารวจจดัทาํฐานขอ้มูลทางโบราณคดีตามแนวเส้นทางโบราณถนน

พระร่วง 
 กลยทุธ์ที� 1.3 พฒันาอุทยานประวติัศาสตร์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวเพื�อการเรียนรู้อยา่งย ั�งยืน 
ซึ� งในแผนฯประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการขุดคน้ ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเตาทุเรียง และออกแบบก่อสร้างอาคารจดั
แสดง 

2. โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มโบราณสถานในยา่นชุมชนเมืองเก่าเพื�อการท่องเที�ยว
อยา่งย ั�งยนื 

3. ขดุแต่งบูรณะและปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง 
4. โครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวรอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
5. โครงการก่อสร้างอาคารส่วนต่อเติมศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที�ยวอุทยาน

ประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร(หลงัที� 2) 
6. โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางโบราณคดี กาํแพงเมืองกาํแพงเพชร 
7. โครงการสาํรวจ ออกแบบเพื�อสร้างศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว จุดจอดรถและสิ�งอาํนวย

ความสะดวกในอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร 
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8. โครงการติดตั;งไฟส่องสวา่งโบราณสถานอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร 
9. โครงการติดตั;งสื� อประชาสัมพนัธ์และระบบสื�อความหมายในการท่องเที�ยวเขต

อุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร 
10. โครงการออกแบบเพื�อปรับปรุงการนาํเสนอขอ้มูลและส่วนจดัแสดงนิทรรศการ

ถาวรของศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยวในอุทยานประวติัศาสตร์ 
 กลยทุธ์ที� 1.4 เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการอุทยานประวติัศาสตร์และจดัการตาม
อนุสัญญาฯ คุม้ครองแหล่งมรดกโลกซึ�งในแผนฯประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการศึกษาและประเมินสภาพคุณค่าของโบราณในพื;นที�อุทยานประวติัศาสตร์
เพื�อกาํหนดแนวทางพฒันาส่งเสริมการท่องเที�ยวทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์ 

2. โครงการจดัตั;งศูนยข์อ้มูลการวจิยัการจดัการมรดกโลกทางวฒันธรรม 
3. โครงการพฒันาบุคลากรเพื�อการจดัการแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม 
4. โครงการออกแบบและจดัทาํระบบสารสนเทศเพื�อติดตามตรวจสอบสถานภาพแหล่ง

มรดกโลกเพื�อสนบัสนุน รายงานผลตามกาํหนด (Periodic Report) 
 ยุทธศาสตร์ที� 2 พฒันาและอนุรักษ์เพื�อสร้างสรรค์คุณค่าแหล่งท่องเที�ยวทางวัฒนธรรม

อย่างยั�งยนื  ซึ� งพื;นที�ฯวางเป้าหมายและตวัชี;วดัไวด้งันี;  
1. มีการพฒันาเพื�อเชื�อมโยงการท่องเที�ยวแหล่งโบราณคดีประวติัศาสตร์ ในอุทยาน

ประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม และแหล่งท่องเที�ยวชุมชนในพื;นที�พิเศษ 
2. มีการพฒันาการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์เพื�อสร้างคุณค่าการเรียนรู้ในการท่องเที�ยว

เพิ�มขึ;น 
3. มีการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์พื�อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ�มจากการท่องเที�ยว 
4. มีการเชื�อมโยงเส้นทางเพื�อกระจายกิจกรรมการท่องเที�ยว เพิ�มคุณค่าการเรียนรู้และ

เพิ�มระยะเวลาในการท่องเที�ยว 
5. การท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
6. การลดลงของการคุกคาม บุกรุกทาํลายแหล่งโบราณสถานและแหล่งประวติัศาสตร์ 

 ยทุธศาสตร์ที� 2 นี;ประกอบไปดว้ย กลยทุธ์ 5 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ดว้ยโครงการต่าง ๆ ที�จะสนบัสนุนใหส้ามารถดาํเนินการตามกลยทุธ์ไดด้งันี;  
 กลยุทธ์ที� 2.1 พฒันาแหล่งท่องเที�ยวที�มีคุณภาพ สร้างคุณค่าการเรียนรู้ ซึ� งในแผนฯ
ประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการออกแบบ ปรับปรุงภูมิทศัน์ และจดัระเบียบเพื�อการท่องเที�ยววฒันธรรม
เชื�อมโยงดา้นหนา้อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั – ชุมชนเมืองเก่า วดัตระพงัทอง 
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2. โครงการศึกษาและออกแบบเพื�อปรับปรุงภูมิทศัน์เส้นทางท่องเที�ยวริมฝั�งคลอง
แม่รําพนั 

3. โครงการฟื; นฟูโบราณสถานและปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณแก่งหลวง ประตูเตาหมอ้ 
กาํแพงเมืองโบราณ อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 

4. โครงการออกแบบก่อสร้างพิพิธภณัฑ ์ศูนยเ์รียนรู้สังคโลก และเครื�องปั; นดินเผาของไทย 
5. โครงการพฒันาพิพิธภณัฑแ์ละศูนยเ์รียนรู้พุทธศิลป์พระเครื�องนครชุม 
6. โครงการฟื; นฟูสภาพแวดลอ้มและปรับปรุงภูมิทศัน์ป่าเขาชีเป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิง

อนุรักษแ์ละสวนสาธารณะประจาํตาํบลบา้นหนองออ้ 
7. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนหลวงพระร่วงและทุ่งแม่ระวงิ 
8. โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื�อพฒันาการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและ

ธรรมชาติอยา่งย ั�งยนื บริเวณเกาะกลางนํ;าในเขตเมืองกาํแพงเพชร 
9. โครงการก่อสร้างศูนยท์่องเที�ยวทางวฒันธรรมและธรรมชาติ บริเวณเกาะกลางนํ; าใน

เขตเมืองกาํแพงเพชร 
10. โครงการศึกษาและออกแบบเพื�อปรับปรุงภูมิทศัน์ริมแม่นํ; าปิงและพฒันาเส้นทาง

เชื�อมโยงทางนํ;าเพื�อการท่องเที�ยวเมืองอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร เมืองเก่านครชุม 
11. โครงการพฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์ตลาดนครชุมและตลาดนํ;าคลองสวนหมาก 
12. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์เพื�อการท่องเที�ยวแนวกาํแพงเมืองโบราณ พื;นที�ริมนํ; า 

อุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร 
13. โครงการศึกษาแนวทางพฒันาศกัยภาพการท่องเที�ยวพื;นที�พิเศษฯ เชื�อมโยงเมืองเก่า

บางขลงั บางพาน ไตรตรึงษ ์
 กลยุทธ์ที� 2.2 พฒันาและส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าการเรียนรู้ 
เพิ�มมูลค่าจากการท่องเที�ยว ซึ� งในแผนฯประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการออกแบบก่อสร้างเส้นทางเพื�อการท่องเที�ยว และเส้นทางจกัรยานตามแนว
คลองแม่รําพนัสุโขทยัธานี เมืองเก่าสุโขทยั 12 กม. 

2. โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์เส้นทางจกัยานท่องเที�ยว อุทยานประวติัศาสตร์
ศรีสัชนาลยั แก่งหลวง เกาะนอ้ย 

3. โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยววฒันธรรมชุมชน 
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง สะพานแขวน บา้นป่ากลว้ย 

4. โครงการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวชุมชนสังคโลก แกะสลกัไม ้ปั; นพระ 
5. โครงการพฒันาตลาดวถีิชุมชนวดัตระพงัทองเพื�อการท่องเที�ยว 
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6. โครงการชุมชนอุทยานตาํนานศิลป์(พฒันาการสื�อสารศิลปะเพื�อการท่องเที�ยวใน
พื;นที�พิเศษฯ 12 เดือนต่อปี) 

7. โครงการเกียรติภูมิบา้นปูมเมือง(จดัทาํฐานขอ้มูลปูมเมืองเพื�อการท่องเที�ยวเรียนรู้) 
8. โครงการถนนคนเดิน เมืองเก่าสุโขทยั 
9. โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ศิลปะการทาํทองสุโขทยั 
10. โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค ์
11. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมท่องเที�ยวชุมชนในพื;นที�พิเศษฯ 
12. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัตั;งพิพิธภณัฑว์ฒันธรรมชุมชน 
13. โครงการพฒันาการท่องเที�ยวตามหลกัฐานศิลาจารึก 
14. โครงการศึกษาความเหมาะสมและจดัทาํแผนพฒันาการท่องเที�ยวตามเส้นทางถนน

พระร่วงเชื�อมโยงอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัและอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
15. โครงการกิจกรรมการท่องเที�ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ 
16. โครงการศูนยท์่องเที�ยวเพื�อการเรียนรู้ช่างสิบหมู่ ศิลปะสุโขทยั 

 กลยุทธ์ที� 2.3 พฒันาต่อยอดคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ�มในการท่องเที�ยวตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ซึ� งในแผนฯประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเพื�อเป็นสินคา้ที�ระลึกเพื�อการท่องเที�ยว 
2. โครงการส่งเสริมการพฒันาต่อยอดและพฒันาเครื�องหมายการคา้ผลิตภณัฑ์ทางการ

ท่องเที�ยวตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
3. โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที�ยวทางเลือกเพื�อสุขภาพแพทยแ์ผนไทย 
4. โครงการส่งเสริมการจดลิขสิทธิg ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื�อพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 กลยุทธ์ที� 2.4 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของการท่องเที�ยวแหล่งมรดกโลกส่สากล 
ซึ� งในแผนฯประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพร้านอาหาร ครัวไทยในมรดกโลก 
2. โครงการส่งเสริมการบริการที�พ ักที� เป็นมิตรกับสิ� งแวดล้อมอย่างย ั�งยืนโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของทอ้งถิ�น 
3. โครงการพฒันาคุณภาพสถานที�พกัมาตรฐานสากล 
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสถานที�พกัให้ได้มาตรฐาน Green Leaf และGreen 

ASEAN Hotel  
5. โครงการรณรงคแ์ละส่งเสริมการท่องเที�ยวแบบคาร์บอนตํ�าในพื;นที�พิเศษ 
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6. โครงการส่งเสริมการผลิตที�สะอาดและลดคาร์บอนสําหรับสินคา้และบริการเพื�อการ
ท่องเที�ยว 

7. โครงการกิจกรรมรณรงคเ์มืองมรดกโลกปลอดโฟม 
8. โครงการส่งเสริมการจดัทาํฉลากคาร์บอนฟุตปรินซ์ของผลิตภณัฑเ์พื�อการท่องเที�ยว 
9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที�ยวที� เป็นมิตรกับสิ� งแวดล้อมในอุทยาน

ประวติัศาสตร์ Green Historical Park 
10. โครงการอบรมทกัษะการบริการท่องเที�ยยวใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
11. โครงการอบรมพฒันามคัคุเทศกเ์พื�อการท่องเที�ยวเมืองมรดกโลกมาตรฐานสากล 
12. โครงการอบรมพฒันาผูสื้�อความหมายการท่องเที�ยววฒันธรรมชุมชน 
13. โครงการส่งเสริมสภาพแวดลอ้มชุมชนเพื�อการท่องเที�ยวหนา้บา้นน่ามอง 
14. โครงการประเมินคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที�ยว 

 กลยทุธ์ที� 2.5 ควบคุมการพฒันาเมืองและสร้างสภาพแวดลอ้มที�ดีเพื�ออนุรักษก์ารท่องเที�ยว
เมืองมรดกโลกอยา่งย ั�งยนื ซึ�งในแผนฯประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการก่อสร้างเขื�อนป้องกนัการกดัเซาะตลิ�งเพื�ออนุรักษ์โบราณสถานบริเวณ
แก่งหลวง ประตูเตาหมอ้ เมืองเก่าศรีสัชนาลยั วดัพระศรีมหาธาตุเชลียง 

2. โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและออกแบบระบบกาํจดัขยะและระบบบาํบดั
นํ;าเสียชุมชน เพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืรอบพื;นที�อุทยานประวติัศาสตร์ 

3. โครงการศึกษาเพื�อวางแผนและออกแบบระบบระบายนํ;ายา่นชุมชนเมืองศรีสัชนาลยั 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ; าฝนและป้องกนันํ;าท่วมยา่นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเก่า 
5. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบบาํบดันํ; าเสียและกาํจดัขยะชุมชน

เทศบาลตาํบลเมืองเก่า 
6. โครงการส่งเสริมการติดตั;งบ่อดกัไขมนัในยา่นชุมชนรอบอุทยานประวติัศาสตร์ 
7. โครงการส่งเสริมการจดัการสภาพแวดล้อมของเมืองเชิงอนุรักษ์โบราณสถานของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
8. โครงการพฒันาการท่องเที�ยวแบบถนนวฒันธรรม เช่น การท่องเที�ยวทางเรือ การ

ท่องเที�ยวโดยใชเ้กวยีน 
 ยุทธศาสตร์ที� 3 พัฒนาโครงสร้างพื)นฐานและสิ�งอํานวยความสะดวกเพื�อการท่องเที�ยว 
ซึ� งพื;นที�ฯวางเป้าหมายและตวัชี;วดัไวด้งันี;  

1. มีการพฒันาเส้นทางเพื�อการเดินทางท่องเที�ยวเชื�อมโยงระหวา่งอุทยานประวติัศาสตร์ 
และเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวอื�น ๆ ในพื;นที�พิเศษที�ไดม้าตรฐาน สะดวก และปลอดภยั 
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2. การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื;นฐานและสิ�งอาํนวยความสะดวกที�มีคุณภาพ
และมาตรฐานสอดคลอ้งกบัการพฒันาเมืองและการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน เอื;อต่อการท่องเที�ยว
อยา่งมีคุณภาพสร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที�ยวทุกกลุ่ม 
 ยทุธศาสตร์ที� 3 นี;ประกอบไปดว้ย กลยทุธ์ 2 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ดว้ยโครงการต่าง ๆ ที�จะสนบัสนุนใหส้ามารถดาํเนินการตามกลยทุธ์ไดด้งันี;  
 กลยุทธ์ที� 3.1 พฒันาการเดินทางเชื�อมโยงเพื�อการท่องเที�ยว ซึ� งในแผนฯประกอบไป
ดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการพฒันาเส้นทางรถ Shuttle Bus ท่องเที�ยวพื;นที�พิเศษอุทยานประวติัศาสตร์
สุโขทยั 

2. โครงการรถรางนาํชมเมืองเก่าสุโขทยั 
3. โครงการส่งเสริมบริการรถลีมูซีนเพื�อการท่องเที�ยว 
4. โครงการส่งเสริมการบริการเชื�อมโยงท่องเที�ยวจากสนามบินสุโขทยั อุทยานประวติัศาสตร์ 

แหล่งท่องเที�ยวชุมชน 
5. โครงการจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์แผนที�โครงข่ายท่องเที�ยวพื;นที�พิเศษในยา่นชุมชน

และพื;นที�สาธารณะ 
 กลยทุธ์ที� 3.2 พฒันาสิ�งอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที�ยว ซึ� งในแผนฯประกอบไป
ดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการออกแบบและปรับปรุงสิ�งอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที�ยวเพื�อคนทั;งมวล
(ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ฯลฯ) ตามมาตรฐานสากลในพื;นที�อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลยั – 
กาํแพงเพชร 

2. โครงการส่งเสริมการพฒันาส้วมสาธารณะในเส้นทางและแหล่งท่องเที�ยวที�เอื;อต่อ
นกัท่องเที�ยวทุกกลุ่ม 

3. โครงการจดัทาํป้ายสื�อความหมายให้คุณค่าการเรียนรู้ที�ไดม้าตรฐานสากล ในพื;นที�
แหล่งท่องเที�ยวและยา่นชุมชนในพื;นที�พิเศษฯ 

4. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศขอ้มูลเพื�อการบริการและส่งเสริมการท่องเที�ยวใน
พื;นที�พิเศษฯ 

5. โครงการพฒันาระบบ QR Code เพื�อบริการขอ้มูลการท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษฯ 
6. โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั�นบริการข้อมูลการท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษฯผ่าน

โทรศพัทมื์อถือ 
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7. โครงการพฒันาระบบบริการการสื�อสารที�มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในพื;นที�
อุทยานประวติัศาสตร์และยา่นท่องเที�ยวชุมชน 

8. โครงการออกแบบการจดัแสดงศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเที�ยวอุทยานประวติัศาสตร์
กาํแพงเพชร(หลงัที� 2) 

9. โครงการจดัแสดงรูปแบบสามมิติสถาปัตยกรรมเมืองกาํแพงเพชรและติดตั;งอุปกรณ์
อาํนวยความสะดวกศูนยบ์ริการขอ้มูลนักท่องเที�ยวอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร(หลงัที� 2) 
โครงการต่อเนื�อง 
 ยุทธศาสตร์ที� 4 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนด้าน

การตลาดการท่องเที�ยว ซึ� งพื;นที�ฯวางเป้าหมายและตวัชี;วดัไวด้งันี;  
1. แหล่งมรดกโลก อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั ศรัสัชนาลยั กาํแพงเพชร มีการ

ประชาสัมพนัธ์เป็นที�รู้จกัของนกัท่องเที�ยวทั;งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ;น 
2. รายไดจ้ากการท่องเที�ยวของพื;นที�เพิ�มขึ;น 
3. การลงทุนดา้นธุรกิจการท่องเที�ยวที�สอดคลอ้งดา้นคุณค่าในพื;นที�พิเศษเพิ�มขึ;น 

 ยทุธศาสตร์ที� 4 นี;ประกอบไปดว้ย กลยทุธ์ 4 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ดว้ยโครงการต่าง ๆ ที�จะสนบัสนุนใหส้ามารถดาํเนินการตามกลยทุธ์ไดด้งันี;  
 กลยทุธที� 4.1 พฒันาการประชาสัมพนัธ์และทาํการตลาดเชิงรุก ซึ� งในแผนฯประกอบไป
ดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกภาพลกัษณ์การท่องเที�ยวทางวฒันธรรม การท่องเที�ยว
เชิงสร้างสรรค ์และการท่องเที�ยวที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มในเมืองมรดกโลก 

2. โครงการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการท่องเที�ยวเมืองมรดกโลกทางการตลาด 
online 

3. โครงการจดัสร้างภาพยนตอ์าณาจกัรสุโขทยัในอุษาอาคเนย ์
4. โครงการศึกษาเพื�อการถ่ายทาํภาพยนตที์�เกี�ยวกบัคุณค่าของเมืองมรดกโลก 
5. โครงการผลักดนัให้สุโขทยัและกาํแพงเพชรได้รับการประกาศเป็นเมืองตน้แบบ

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
6. โครงการวจิยัความคิดเห็นและแรงจูงใจของนกัท่องเที�ยวระหวา่งประเทศและคนไทย

ในการตดัสินใจมาท่องเที�ยวเมืองมรดกโลกสุโขทยั กาํแพงเพชร 
 กลยทุธ์ที� 4.2 สร้างความเชื�อมั�นและส่งเสริมภาพลกัษณ์ที�ดีสําหรับการท่องเที�ยว ซึ� งใน
แผนฯประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  
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1. โครงการประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการท่องเที�ยวเมืองมรดกโลกของไทยในต่างประเทศ 
2. โครงการส่งเสริมภาพลกัษณ์คุณค่าของเมืองมรดกโลกในระดบันานาชาติโดยการ

นาํเสนอประกวดในรางวลัการท่องเที�ยวนานาชาติ 
3. โครงการสร้างภาพลักษณ์ศูนย์กลางการท่องเที�ยวเมืองมรดกโลกตามโครงข่าย

ระเบียงเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ที�  4.3 ส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที�ยว ซึ� งในแผนฯประกอบไปดว้ย
โครงการดงันี;  

1. โครงการประชาสัมพนัธ์พฒันาและส่งเสริมผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม
(SME) ดา้นการบริการการท่องเที�ยว 

2. โครงการประชาสัมพนัธ์เพื�อส่งเสริมการลงทุนในการพฒันาธุรกิจการท่องเที�ยวใน
เมืองมรดกโลก 

3. โครงการจดัตั;งกองทุนอนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเที�ยววฒันธรรมเมืองมรดกโลก 
4. โครงการปรับปรุงกฏระเบียบเพื�อใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน

ดา้นการท่องเที�ยวในเมืองมรดกโลก 
 กลยทุธ์ที� 4.4 พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการบริหารจดัการและพฒันาการ
ท่องเที�ยวเมืองมรดกโลกระดบันานาชาติ ซึ� งในแผนฯประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการจดัตั;งศูนยว์ิจยัและพฒันาการบริหารจดัการอุทยานประวติัศาสตร์และเมือง
มรดกโลกอยา่งย ั�งยนืภูมิภาคอาเซียน 

2. โครงการเสนอเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก 
3. โครงการจดักการฝึกอบรมการจดัการเมืองมรดกโลกภูมิภาคอาเซียน 
4. โครงการพฒันาศูนยผ์ูเ้ชี�ยวชาญการจดัการเมืองมรดกโลก 
5. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพฒันาศูนยก์ารประชุมดา้นโบราณคดี

และประวติัศาสตร์อาเซียน 
6. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบอุโมงค์ยอ้นอดีตราชอาณาจกัรสุโขทยั

และศูนยบ์ริการการท่องเที�ยว มรดกโลกที�ไดม้าตรฐานสากล 
7. โครงการศึกษาดา้นการขยายศกัยภาพตลาดการบินเพื�อเป็น HUB การท่องเที�ยวเมือง

มรดกโลกในอาเซียน 
8. โครงการส่งเสริมเพื�อเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถในการลงทุน

บริการการท่องเที�ยวเพื�อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 
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 ยุทธศาสตร์ที� 5 พัฒนาองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการท่องเที�ยว ซึ� งพื;นที�ฯวางเป้าหมายและตวัชี;วดัไวด้งันี;  
1. ภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวเขา้มามีส่วนร่วมมือกนัเป็นเอกภาพมากขึ;น 
2. ประชาชนมีความตระหนกัในคุณค่าของแหล่งมรดกโลกและอุทยานประวติัศาสตร์

มากขึ;น 
3. ชุมชน ประชาชน ผูป้ระกอบการในทอ้งถิ�นมีรายไดจ้ากการท่องเที�ยวมากขึ;น 

 ยทุธศาสตร์ที� 5 นี;ประกอบไปดว้ย กลยทุธ์ 3 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ดว้ยโครงการต่าง ๆ ที�จะสนบัสนุนใหส้ามารถดาํเนินการตามกลยทุธ์ไดด้งันี;  
 กลยทุธ์ที� 5.1 พฒันาสืบสานองค์ความรู้และวฒันธรรมทอ้งถิ�นเพื�อการท่องเที�ยวอยา่ง
ย ั�งยนืซึ� งในแผนฯประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที�ยวงานเทศกาลและประเพณี
ทอ้งถิ�นเพื�อสืบสานวฒันธรรม 

2. โครงการจดัตั;งเครือข่ายปราชญช์าวบา้น 
3. โครงการจดักิจกรรมค่ายเยาวชนเพื�อเรียนรู้และสืบสานวฒันธรรม 
4. โครงการอบรมเพื�อพฒันามคัคุเทศกจิ์�ว 
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อุทยานประวติัศาสตร์ประกอบหลกัสูตรการศึกษาของ

สถาบนัการศึกษาในทอ้งถิ�น 
6. โครงการบรรจุความรู้เกี�ยวกบัแหล่งมรดกโลกในหลกัสูตรการศึกษาของทอ้งถิ�น

ทุกระดบั 
 กลยุทธ์ที� 5.2 พฒันาเครือข่ายและกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการการท่องเที�ยว
เมืองมรดกโลก ซึ� งในแผนฯประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการจดัตั;งเครือข่ายและดาํเนินกิจกรรมของเครือข่ายการพฒันาการท่องเที�ยว
อยา่งย ั�งยนืในพื;นที�พิเศษ 

2. โครงการจดัทาํคู่มือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที�ยวอุทยาน
ประวติัศาสตร์อยา่งย ั�งยนื ฉบบัประชาชน 

3. โครงการจดัตั;งเครือข่ายอาสาสมคัรรักษาความปลอดภยัสาํหรับนกัท่องเที�ยว 
4. โครงการจดักิจกรรมรณรงคแ์ละส่งเสริมความตระหนกัในคุณค่าและภูมิใจในเมือง

มรดกโลกของคนในทอ้งถิ�น 
 กลยุทธ์ที� 5.3 เสริมสร้างสมรรถนะ (Capacity Building) ในการบริหารจดัการการ
ท่องเที�ยว ซึ� งในแผนฯประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  
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1. โครงการอบรมเพิ�มขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษโ์บราณสถาน
และการท่องเที�ยวเมืองมรดกโลกที�ย ั�งยนื 

2. โครงการอบรมด้านการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและประวติัศาสตร์แก่อาสาสมคัร
พิทกัษท์รัพยากรและสิ�งแวดลอ้มหมู่บา้น 

3. โครงการอบรมผูน้าํชุมชนในการเป็น “เจา้บา้น” ที�ดีสาํหรับการท่องเที�ยว 
4. โครงการอบรมเพิ�มทกัษะบริการการท่องเที�ยวเมืองมรดกโลกมาตรฐานสากล 
5. โครงการส่งเสริมความตระหนกัดา้นวฒันธรรมของเยาวชนโดยปราชญชุ์มชน ชมรม

ส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทยั – บา้นคุกพฒันา – นครชุม  
 ผูศึ้กษาพบการดาํนินงานของพื;นที�พิเศษฯ ที�จะส่งเสริมการท่องเที�ยวในพื;นที�ให้เป็นไป
ตามพนัธกิจขององคก์ารบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน โดยการตั;งชมรม
ส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนขึ;น โดยในพื;นที�พิเศษฯที�ครอบคลุมพื;นที�อุทยานประวติัศาสตร์ทั;ง 
3 แห่งก็ไดมี้การจดัตั;งชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน ขึ;นมา 3 ชมรมเช่นเดียวกนั คือ ชมรม
ส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทยั มีพื;นที�รับผิดชอบบริเวณอุทยานประวติัศาสตร์
สุโขทยั ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนบ้านคุกพฒันา มีพื;นที�รับผิดชอบบริเวณอุทยาน
ประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั และชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนนครชุม มีพื;นที�รับผิดชอบ
บริเวณอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร 
 ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทยั นาํเสนอตวัตนของชมรมฯ ผา่น
เอกสารนาํเที�ยวและประชาสัมพนัธ์ โดยใช้แนวทางการท่องเที�ยวแบบเนิบชา้ (Slow Travel) เพื�อ
เน้นการเรียนรู้ที�เพิ�มขึ;น โดยนาํเสนอเรื�องราวที�เป็นจุดเด่นของเมืองเก่าสุโขทยั คือ งานพุทธศิลป์
แบบสุโขทยั กาํเนิดอกัษรไทย เครื�องปั; นดินเผาสังคโลกและเตาทุเรียง ตุ๊กตาเสียกบาล และขา้วตอก
พระร่วง ส่วนสถานที�ท่องเที�ยวที�ชมรมฯนาํเสนอได้แก่ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติรามคาํแหง 
อนุสาวรียพ์่อขุนรามคาํแหง วดัมหาธาตุ วดัสระศรี วดัศรีสวาย วดัพระพายหลวง วดัศรีชุม วดัเชตุ
พน วดัสะพานหิน เขื�อนสรีดภงค์ ชมรมฯยงัแนะนาํการเดินทางและเส้นทางจากกรุงเทพฯ มาที�
จงัหวดัสุโขทยั และต่อมายงัอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั รวมถึงค่าเขา้ชมสถานที�เช่น พิพิธภณัฑ ์
อุทยานประวติัศาสตร์ รวมถึงการเดินทางท่องเที�ยวในอุทยานประวติัศาสตร์โดยรถรางและจกัรยาน 
ชมรมฯยงันาํเสนออาหารเอกลกัษณ์ของสุโขทยัคือ ก๋วยเตี�ยวสุโขทยัอีกดว้ย  
 ผูศึ้กษาได้พบประเด็นสาํคญัจากเอกสารนาํเที�ยวและประชาสัมพนัธ์ของชมรมฯ ใน
เรื�องขอ้ปฏิบติัตวัของนกัท่องเที�ยว ซึ� งชมรมใหห้วัขอ้ไวว้า่ เที�ยวชุมชนใหรื้�นรมณ์ คือ 

1. ควรติดต่อชมรมฯ เพื�อให้นาํเที�ยว 
2. ควรแต่งกายสุภาพใหเ้กียรติแก่สถานที� และเหมาะสมกบักาลเทศะ 
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3. ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี ความเชื�อของชุมชน 
4. ทาํความรู้จกัชุมชนก่อนเที�ยว จะไดเ้ขา้ใจชุมชนลึกซึ; ง 
5. ใหค้วามเคารพชุมชนเจา้บา้น 
6. ใชเ้วลาพดูคุยกบัชาวชุมชนเพื�อแลกเปลี�ยนมุมมอง 
7. เปิดใจใหก้วา้ง ลองกิน ลองทาํแบบชุมชน 
8. อุดหนุนผลิตภณัฑท์อ้งถิ�น กระจายรายไดต่้อชุมชน 
9. มีความรับผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม ทิ;งขยะในที� ๆ จดัไว ้

 ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนบา้นคุกพฒันา นาํเสนอตวัตนของชมรมฯ ผ่าน
เอกสารนาํเที�ยวและประชาสัมพนัธ์ โดยใชแ้นวทางการเล่าเรื�องราวตาํนาน พระร่วงที�เกี�ยวขอ้งกบั
ชุมชน เพื�อแสดงใหค้วามเกี�ยวขอ้งของตาํนานกบัชื�อของชุมชนในลกัษณะ ตาํนานหมู่บา้นนามเมือง 
และยงัสัมพนัธ์กบัการนาํเสนอผลิตภณัฑ ์ชุมชนที�สําคญั คือ วา่วพระร่วง และยงัเป็นเทศกาลสําคญั
ของชุมชนในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี นอกจากนี;  ชมรมฯไดน้าํเสนอผลิตภณัฑ์ชุมชนที�ไดจ้าก
เตาเผาอิวาเตะ ซึ� งเป็นการนาํความรู้จากญี�ปุ่นมาต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน คือการเผา
ถ่าน ซึ� งนอกจากจะไดผ้ลผลิตเพิ�มแลว้ ยงัไดผ้ลิตภณัฑ์ใหม่เกิดขึ;น เช่น นํ; าส้มควนัไม ้สบู่ถ่าน และ
หมอนถ่าน ซึ� งชมรมฯไดน้าํเสนอทั;งวิธีทาํและคุณประโยชน์ของสินคา้ ในส่วนทา้ยของเอกสารมี
การแนะนาํการเดินทาง และขอ้ปฏิบติัตวัของนกัท่องเที�ยว ซึ� งชมรมให้หัวขอ้ไวว้่า เที�ยวชุมชนให้
รื�นรมณ์ เช่นเดียวกบัชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทยั 
 ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนนครชุม นาํเสนอตวัตนของชมรมฯ ผ่านเอกสาร
นาํเที�ยวและประชาสัมพนัธ์ โดยใชค้าํขวญัวา่ นครชุม: มรดกโลกที�ยงัมีลมหายใจ ในรูปแบบตลาด
ยอ้นยุค ทุกสุดสัปดาห์แรกของเดือนโดยที�ตลาดจะรับเฉพาะผูค้า้ในชุมชน ขายสินคา้ชุมชน และ
แต่งกายแบบโบราณ ชมรมฯ นาํเสนอสินคา้ที�เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดักาํแพงเพชร คือ พระเครื�อง
นครชุม นอกจากนี; ยงัแนะนาํโบราณสถานของนครชุม เช่น วดัหนองพิกุล วดัเจดียก์ลางทุ่ง วดั
หนองยายช่วย วดัหนองลงักา ชมรมฯยงันาํเสนออาหารเอกลกัษณ์ของชุมชน เช่น ขา้วตอกตดั ขนม
จีบนครชุม แกงขี; เหล็ก ขนมฝักบวั ในส่วนทา้ยของเอกสารมีการแนะนาํการเดินทาง และขอ้ปฏิบติั
ตวัของนกัท่องเที�ยว ซึ� งชมรมให้หวัขอ้ไวว้า่ เที�ยวชุมชนให้รื�นรมณ์ เช่นเดียวกบัชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทยั 
 
พื)นที�พเิศษเมืองพทัยาและพื)นที�เชื�อมโยง 

 พื;นที�พิเศษเมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง ตั; งอยู่ในจงัหวดัชลบุรี มีพื;นที�รวมทั;งสิ;น 
949.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 593,418.75 ไร่ ครอบคลุมเขตการปกครองของเมืองพทัยา เทศบาล
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เมืองหนองปรือ เทศบาลตาํบลบางละมุง เทศบาลตาํบลตะเคียนเตี;ย เทศบาลตาํบลโป่ง เทศบาล
ตาํบลหว้ยใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองปลาไหล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาไมแ้กว้ 
อาํเภอบางละมุง เทศบาลตาํบลนาจอมเทียน และเทศบาลตาํบลเขาชีจรรย ์อาํเภอสัตหีบ จงัหวดั
ชลบุรี  
 ลกัษณะภูมิประเทศของเมืองพทัยาเป็นที�เนิน มีที�ราบนอ้ย ที�ราบสําคญัจะเป็นที�ตั;งของ
ยา่นพาณิชยกรรมหรือแหล่งการคา้ และบริเวณยา่นที�พกัอาศัยจะอยู่ถ ัดจากหาดพทัยาขึ; นไปทาง
ตอนบน โดยที�ราบจะถูกลอ้มรอบเนินเขาเตี;ยๆ สูงไม่เกิน 100 ม. นบัตั;งแต่ทิศเหนือลงมาเป็นเนิน
เขาเตี;ย บริเวณถดัลงมาเป็นเขานอ้ย เขาตาโลและเขาเสาธง แนวเขานี;แตกตวัออกไปต่อเนื�องกบัเขา 
พทัยาทางดา้นทิศตะวนัตก ซึ� งติดกบัชายฝั�งทะเล ซึ� งทาํให้เกิดที�ราบระหวา่งเชิงเขากบัชายฝั�งทะเล
อีก 2 แห่ง อยู่ทางตอนบนและตอนล่าง โดยที�ราบตอนบนส่วนใหญ่เป็นพื;นที�บริเวณนาเกลือ ซึ� ง
เป็นที�ตั;งของศูนยก์ลางของชุมชนแถบนี;  ส่วนที�ราบตอนล่าง มีลกัษณะเป็นแถบยาวขนานไปกบั
ชายฝั�งทะเล ซึ� งห่างจากชายฝั�งทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร และจาก ลกัษณะของเนินเขาและที�ราบ
ดงักล่าว ทาํให้เกิดทางนํ; าตามธรรมชาติ ลกัษณะลาํนํ; าโดยทั�วๆ ไป มีขนาดเล็กและตื;นเขินในช่วง
ฤดูแลง้ เช่น คลองนาเกลือ คลองเสือแผว้ คลองพทัยา เป็นตน้ รวมทั;งในเขตการปกครองของเมือง
พทัยาบางส่วนยงัมีลกัษณะ ภูมิประเทศเป็นเกาะอยู่ห่างจากชายฝั�งทะเล ประมาณ 8 กิโลเมตร เช่น 
เกาะลา้น เกาะครก และเกาะสาก 
 เมืองพทัยาเป็นเมืองท่องเที�ยวของประเทศไทยที�มีชื�อเสียงไปทั�วโลก ดว้ยสภาพพื;นที�
ชายฝั�งทะเลดา้นอ่าวไทยที�มีแนวชายหาดเหมาะสมสําหรับเป็นสถานที�พกัผอ่นและตากอากาศของ
นกัท่องเที�ยวยาวติดต่อกนัถึง 15 กิโลเมตร เป็นเมืองขนาดใหญ่ที�มีบริการทุกชนิดแบบครบวงจร          
ไม่แพก้รุงเทพมหานคร มีธุรกิจท่องเที�ยวเป็นสาขาเศรษฐกิจหลกั ที�โดดเด่นอย่างเห็นไดช้ดั และ
เป็นจุดหมายปลายทางที�นกัท่องเที�ยวทุกระดบัและทุกประเภทจากทุกมุมโลกเดินทางมาท่องเที�ยว 
ประมาณวา่ในปี พ.ศ.2550-2552 มีนกัท่องเที�ยวชาวไทยและต่างประเทศมาเที�ยวที�พทัยาและพื;นที�
เชื�อมโยงเฉลี�ยปีละประมาณ 6 ลา้นคน และสร้างรายไดเ้ฉลี�ยเป็นเงินปีละประมาณ 59,350 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการท่องเที�ยวทั;งประเทศ  
 นอกเหนือจากการสร้างรายไดแ้ลว้ การให้ความสําคญักบัการพฒันาธุรกิจการท่องเที�ยว
ของพทัยาในอนาคตขา้งหนา้ ก็ถือไดว้่าเป็นการต่อยอดจากศักยภาพของพื;นที�และของพื;นที�
ใกลเ้คียงที�มีอยูใ่นปัจจุบนั เพราะมีทรัพยากรท่องเที�ยวทางทะเลและธรรมชาติอยูม่าก และในบริเวณ
ใกล้เคียงมีธุรกิจสนับสนุนรองรับอยู่แล้วอย่างหนาแน่น โดยตวัอยา่งสถานที�ท่องเที�ยวสําคญัๆ 
นอกเหนือจากชายหาดแลว้ ไดแ้ก่ สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว สวนเสือศรีราชา สวนพฤษศาสตร์นงนุช 
ฟาร์มจรเขพ้ทัยา พระพุทธรูปแกะสลกัเขาชีจรรย ์วดัท่ากระดาน วดัญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 
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วิหารเซียน หมู่บา้นช้าง พิพิธภณัฑ์ค่ายมวยยอดธง รวมถึงสถานที�จดัประชุมนานาชาติตลอดจน
สถานที�และกิจกรรมการท่องเที�ยวเชิงกีฬา ไดแ้ก่ สนามแข่งรถพทัยาเซอร์กิต สนามกอล์ฟ กิจกรรม
กีฬาทางนํ; าต่างๆ ตลอดจนสถานบนัเทิงที�เป็นแหล่งท่องเที�ยวกลางคืนที�ดึงดูดนกัท่องเที�ยวมาจาก
ทั�วโลก เช่น คาบาเรต ์ทาํใหเ้กิดธุรกิจหรือบริการต่างๆ ตามมาอีกมาก โดยเฉพาะธุรกิจเกี�ยวกบัที�พกั
และร้านอาหาร ซึ� งเป็นที�มาของแหล่งการจา้งงานและรายไดจ้ากการท่องเที�ยวที�สาํคญัของประเทศ  
 แหล่งท่องเที�ยวเมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง มีแหล่งท่องเที�ยวที�มีความหลากหลาย ทั;ง
แหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะชายหาดสวย นํ; าทะเลใส ทศันียภาพอนังดงาม ซึ� ง
ชาวต่างชาตินิยมมาพกัผอ่นนอนอาบแดด รวมถึงมีแหล่งท่องเที�ยวที�มนุษยส์ร้างขึ;น สถานที�เล่นกีฬา
ที�หลากหลายทั;งทางนํ;าทางบกทุกประเภท มีกิจกรรมความบนัเทิงที�หลากหลายและครบครันตลอด
ทั;งปี ทั;งกลางวนัและกลางคืนเหมาะแก่นกัท่องเที�ยวทุกกลุ่ม  
 ถนนเลียบชายหาดพทัยาและพทัยาสาย 2 ถือไดว้่าเป็นเส้นทางท่องเที�ยวสายหลกัของ
เมืองพทัยา ตั;งแต่นาเกลือจนถึงจอมเทียน เนื�องจากเป็นที�ตั;งของโรงแรมที�พกั ร้านอาหาร ร้านคา้ 
และสถานที�ท่องเที�ยวที�นักท่องเที�ยวสามารถเดินเทา้ไปตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้สะดวก คือ 
ถนนพทัยาสาย 3 ถนนพทัยาเหนือ พทัยากลางและพทัยาใต ้ซึ� งจดัให้มีถนนคนเดิน( walking street) 
รวมทั;งถนนทพัพระยาที�เชื�อมหาดพทัยากบัหาดจอมเทียน และถนนเทพประสิทธิg ที�เชื�อมถนน
สุขุมวิทกบัถนนชายหาดจอมเทียนด้วย ส่วนพื;นที�ตอนในถดัจากถนนสุขุมวิทเขา้ไปมีถนนพร
ประภานิมิตและถนนเนินพลบัหวานเป็นเส้นทางที�สําคญั ส่วนหาดที�สําคญั ไดแ้ก่(องคก์ารบริหาร
การพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื, 2557ข) 

1. หาดพทัยา มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ มีถนนเลียบชายหาดที�ร่มรื�น ชายหาด
ทางดา้นเหนือเป็นบริเวณที�ค่อนขา้งเงียบสงบ นกัท่องเที�ยวนิยมไปเล่นนํ; า นั�งพกัผอ่นหรือเล่นกีฬา
ทางนํ; าต่างๆ ส่วนชายหาดช่วงกลางไปจนถึงสุดหาดทางด้านใต ้เป็นบริเวณที�มีธุรกิจการบริการ
หนาแน่น ทั;งแหล่งอาหาร เครื�องดื�ม ศูนยก์ารคา้ ร้านขายของที�ระลึก ตลอดจนแหล่งบนัเทิงเริงรมย์
ต่างๆ มากมาย 

2. หาดจอมเทียนเป็นหาดทรายสวยงาม ทอดตวัเป็นแนวยาวอยู่ห่างจากพทัยาใต้ 4 
กิโลเมตร ตามถนนเลียบชายหาดหรือแยกขวาจากถนนสุขุมวิทตรงกิโลเมตรที� 150.5 เขา้ไปอีก 2 
กิโลเมตร เป็นสถานที�ที�ครอบครัวส่วนใหญ่จะเลือกมาพกัผอ่น เนื�องจากเป็นหาดที�มีความสงบและ
มีสถานที�เที�ยวกลางคืนนอ้ยเมื�อเปรียบเทียบกบัหาดพทัยา หาดจอมเทียนมีกิจกรรมทางนํ; าให้เลือก
มากมาย อาทิ เจ็ทสกีและวินด์เซิร์ฟ และยงัเป็นสถานที�ที� เหมาะสําหรับการว่ายนํ; าอีกดว้ย 
หาดจอมเทียน มีกิจกรรมใหเ้ล่นมากมาย อาทิ บานาน่าโบท๊ เจท็สกี สกีนํ;า พาราเซลลิ�ง  
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3. หาดวงพระจนัทร์ อยู่ทางดา้นทิศเหนือของอ่าวพทัยา เป็นชายหาดขนาดเล็ก ความ
ยาวประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ ปลายหาดจะมองเห็นปราสาทไมส้ัจธรรม หาดวงพระจนัทร์ยงัคง
ความเป็นธรรมชาติอยู่มาก บรรยากาศโดยรอบเงียบสงบ เหมาะสําหรับนกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการมา
พกัผอ่นอยา่งจริงจงั  

4. หาดดงตาลเป็นอีกพื;นที�หนึ� งที�เหมาะในการพกัผ่อนกบัครอบครัว เป็นหาดที�เงียบ
สงบยงัไม่มีผูค้นนิยมมาเที�ยวมากนกั บริเวณนี; มีหาดทรายสามารถเล่นนํ; าทะเลได้และมีตน้ตาลสูง 
เรียงรายริมหาด มีสะพานท่าเทียบเรือยื�นลงไปในทะเลและเป็นที�ตั;งของสโมสรเรือใบ การเดินทาง
ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทมาจนถึงอาํเภอสัตหีบในกองเรือยุทธการ ประชาชนทั�วไปตอ้งแลกบตัร
ก่อนเขา้พื;นที� เป็นการรักษาความปลอดภยัของหน่วยทหาร 

5. หาดวงศอ์าํมาตยอ์ยูท่างเหนือของอ่าวพทัยา มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ เป็น
หาดที�เงียบสงบ เหมาะสาํหรับนกัท่องเที�ยวที�รักสันโดษ ตอ้งการมาพกัผอ่นหรือลงเล่นนํ; า ไม่มีการ
ทาํกิจกรรมที�ตอ้งใชเ้ครื�องยนตใ์ดๆ เช่น บานาน่าโบท้ เจ็ทสกี ฯลฯ หาดนี; มีร้านคา้ ร้านอาหาร เตียง
ผา้ใบ ไวค้อยบริการแต่ไม่มากเหมือนหาดพทัยาและหาดจอดเทียน สามารถเขา้สู่หาดไดท้างถนนสู่
โรงแรมเซ็นทรัลวงศอ์าํมาตย ์
 สถานที�ท่องเที�ยวที�สําคญัอื�น ๆ ไดแ้ก่ (องค์การบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการ
ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื, 2557ข) 

1. อุทยานหินลา้นปีและฟาร์มจระเข ้
2. ปราสาทสัจธรรม 
3. เมืองจาํลอง 
4. หมู่บา้นชา้งพทัยา (ตาํบลหนองปรือ) 
5. อุทยานสามก๊ก 
6. เดอะฮอร์สชูพอยทค์ลบั 
7. ชา้งสยาม 
8. พิพิธภณัฑข์วด 
9. ทิฟฟานี�โชว ์
10. อลัคาซาร์ 
11. พิพิธภณัฑริ์บลีส์ 
12. เขาพระบาท 
13. จุดชมวิว พระอนุสาวรียพ์ลเรือเอกพระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้อาภากรเกียรติวงศ ์

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิg  
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14. วนเฉลิมพระเกียรติ 
15. พทัยาคาร์ท สปีดเวย ์
16. เพน้ทบ์อลปาร์ค 
17. สวนสนุกพทัยาปาร์ค 
18. อนัเดอร์วอเตอร์เวลิด ์พทัยา 
19. จงัเกิล บนัจี;  จมัพ ์
20. เลคแลนด ์เคเบิ;ลสกี 
21. วดัญาณสังวรารามวรมหาวหิาร 
22. เขาชีจรรย ์
23. สวนนงนุช 
24. เกาะลา้น 
25. เกาะครก 
26. เกาะสาก 
27. เกาะไผ ่
28. ปราสาทเวทมนต ์ทกัซิโด ้
29. วมิานใตท้ะเล 
30. ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค 
31. อลงัการ 
32. ตลาดนํ;าสี�ภาค 
33. ปางชา้ง 
34. อีซี� คาร์ท 

 สถานที�พกัแรม ในเขตเมืองพทัยาที�พกัแรมจะกระจายไปตามพื;นที�ติดริมทะเลและแนว
ถนนสายสาํคญั โดยเฉพาะพื;นที�ตอนกลางระหวา่งพทัยาเหนือ พทัยาใต ้และถนนพทัยาสาย 2 จะมี
ที�พกัหนาแน่นกวา่บริเวณอื�นๆ เนื�องจากอยูใ่กลก้บัทะเล ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมขนาดเล็กที�อาณาเขต
บริเวณไม่กวา้งมาก และมีโรงแรมระดบั 4-5 ดาวกระจายตวัอยู่ ส่วนพื;นที�ถดัเขา้ไปจากถนนเป็น
ที�ตั;งของโรงแรมขนาดเล็ก เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และเกสท์เฮาส์ ราคาประหยดั ในขณะพื;นที�ที�ริม
ทะเลบริเวณพทัยาเหนือและพทัยาใตจ้ะเป็นที�ตั;งของโรงแรมระดบั 4- 5 ดาว เนื�องจากเป็นบริเวณ
ค่อนขา้งเงียบสงบ มีพื;นที� ที�สามารถพฒันาไดม้ากกวา่และยงัมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่พื;นที�พทัยา
ตอนกลางอยู ่จาํนวนหอ้งพกัในปี พ.ศ. 2549 มี 37,595 หอ้ง จากสถานพกัแรมจาํนวน 360 แห่ง โดย
ในปีดงักล่าว มีนกัท่องเที�ยวจาํนวน 6,114,947 คน เขา้พกัในโรงแรมร้อยละ 86-88 หรือเป็นจาํนวน 
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5,325,673 คน มีอตัราการเขา้พกัเฉลี�ยร้อยละ 62.30 ในปี พ.ศ.2550 จาํนวนห้องพกัเพิ�มขึ;นเป็น 
38,085 หอ้ง มีอตัราการพกัเฉลี�ยร้อยละ 57.48 ลดลงจากปี พ.ศ.2549 ร้อยละ 4.82 โรงแรมในพทัยา
เริ�มประสบปัญหา อตัราการเขา้พกัที�ลดลง ตามแนวโนม้ขาลงของการท่องเที�ยวตั;งแต่ปลายปี พ.ศ.
2551 ตามปัจจยัภายนอกที�กระทบ และตกตํ�ามากขึ;นในปี พ.ศ.2552 หากเศรษฐกิจเริ�มฟื; นตวัในปี 
พ.ศ.2553 และไม่มีปัจจยัในประเทศที�ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบ การท่องเที�ยวเติบโตปกติ จาํนวน
ห้องที�มีอยู่ปัจจุบนั (ซึ� งยงัไม่รวมที�พกัประเภทเกสท์เฮาส์ และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์) จะสามารถ
รองรับนกัท่องเที�ยวไดจ้นถึงปี พ.ศ.2560  สําหรับการคาดการณ์ปริมาณความตอ้งการสถานที�พกั
แรม พบว่า ในปี พ.ศ.2551 มีความตอ้งการสถานที�พกัแรม 32,592 ห้อง/วนั เมื�อเปรียบเทียบกบั
จาํนวนห้องพกัในปัจจุบนัที�ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย พบว่า มี
จาํนวนหอ้งพกั 35,391 หอ้ง ซึ� งไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ แต่อยา่งไรก็ตาม จาํนวนห้องพกัจะเริ�ม
ขาดแคลนเพิ�มมากขึ;นในช่วงปี พ.ศ.2552-2553 ในกรณีที�ไม่มีการก่อสร้างสถานที�พกัแรมเพิ�มเติม 
จากการสํารวจขอ้มูล พบว่า ได้มีการก่อสร้างสถานที�พกัแรมเพื�อรองรับการขยายตวัดา้นการ
ท่องเที�ยว ซึ� งสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการที�เกิดขึ;น และจากการคาดการณ์ในปี พ.ศ.2555 จะมี
ความตอ้งการหอ้งพกั 39,753 หอ้ง ในปี พ.ศ.2560 จะมีความตอ้งการห้องพกั 48,703 ห้อง และในปี 
พ.ศ.2570 จะมีความตอ้งการห้องพกั 66,604 ห้อง (สุลดัดา ศรุติลาวณัย,์ 2557; องคก์ารบริหารการ
พฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื, 2557ข) 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื�อวนัที� 24 มีนาคม พ.ศ.2552 ใหค้วามเห็นชอบการประกาศเขตพื;นที�
พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนเมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม 2552 มีเจา้หนา้ที�ปฏิบติังานทั;งหมด 9 คน(องค์การบริหารการพฒันาพื;นที�
พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน, 2556ค: 10-11)ให้ครอบคลุมพื;นที�ในเขตปกครอง คือ 1) เมือง
พทัยา (รวมพื;นที�เกาะลา้น และเกาะไผ่) 2) เทศบาลเมืองหนองปรือ 3) เทศบาลตาํบลบางละมุง 
4) เทศบาลตาํบลตะเคียนเตี;ย 5) เทศบาลตาํบลโป่ง 6) เทศบาลตาํบลห้วยใหญ่ 7) เทศบาลตาํบลนา
จอมเทียน 8) องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองปลาไหล 9) องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาไมแ้ก้ว 
ครอบคลุมพื;นที�ทั;งสิ;น 928.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 580,293.75 ไร่ อย่างไรก็ตาม ขอ้เสนอแนะ
ประการหนึ�งของ แผนแม่บทฯ คือ การเสนอให้ขยายเขตพื;นที�พิเศษให้ครอบคลุมเทศบาลตาํบลเขา
ชีจรรย ์เนื�องจากเป็นพื;นที�ติดต่อกบัเทศบาลตาํบลนาจอมเทียนและมีแหล่งท่องเที�ยวสําคญัๆ อยูม่าก 
โดยพื;นที�เทศบาลตาํบลเขาชีจรรยมี์ขนาด 21.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,125 ไร่ ซึ� งจะส่งผลให้
พื;นที�พิเศษเมืองพทัยาและพื;นที� เชื�อมโยงมีขนาดพื;นที� เพิ�มเป็น 949.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 
593,418.75 ไร่  



105 

 แนวคิดการพฒันาเน้นการใช้นวตักรรมเพื�อสร้างให้เกิดความสมดุลใน 3 มิติ คือ ดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้มเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน โดยทางดา้นเศรษฐกิจเนน้การสร้าง
มูลค่าเพิ�มทางเศรษฐกิจ (Value added) จากการดาํเนินโครงการตามแผนแม่บทฯ ดา้นสังคมเนน้การ
สร้างความเชื�อมโยงระหว่างเมืองพทัยากบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในพื;นที�เชื�อมโยง 9 แห่ง 
เพื�อรังสรรค์ทุนทางวฒันธรรมและทางสังคม ก่อให้เกิดคุณค่า (Value creation) ในการกระจาย
ความเจริญสู่พื;นที�และภูมิภาค ซึ� งจะช่วยลดความเหลื�อมลํ;าทางสังคม และสุดทา้ยดา้นสิ�งแวดลอ้ม
เน้นนิเวศนวตักรรม (Greenovation) เป็นการพฒันาการท่องเที�ยวที�เน้นความเป็นมิตรกับ
สิ�งแวดลอ้ม ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของผูเ้กี�ยวขอ้ง (Stakeholders)  
 พทัยามีศกัยภาพเป็นศูนยก์ลางการท่องเที�ยวในภูมิภาคอินโดจีน ศูนยก์ลางการท่องเที�ยว
ทางชายทะเลทางฝั�งตะวนัออกอ่าวไทย ศูนยก์ลางการซื;อสินคา้ (Shopping paradise) ศูนยก์าร
ประชุมและสัมมนาระดบันานาชาติ หรือโดยสรุปพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยงมีศกัยภาพเป็นศูนยก์ลาง
การท่องเที�ยวระดบัโลกอยูแ่ลว้ โดยตวับ่งชี;สาํคญั คือ การที�มีนกัท่องเที�ยวจากนานาประเทศทั�วโลก
ทั;งในระดบัตลาดบน กลาง ล่าง มาท่องเที�ยวพทัยาเป็นประจาํทุกปีอยูแ่ลว้ ก็ไดก้าํหนดใหก้ารพฒันา
พื;นที�พิเศษฯ มีวิสัยทศัน์ คือ “New Pattaya : The World Class Greenovative Tourism City” หรือ 
“พทัยา : เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที�ยว ระดบัโลกด้วยภาพลกัษณ์ใหม่ในฐานะเมืองแห่งนวตักรรมสี
เขียว” ทั;งนี; ไดมี้การกาํหนดเขตพฒันาออกเป็น 4 บริเวณ ได้แก่(องค์การบริหารการพฒันาพื;นที�
พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื, 2557ข) 

1. เขตการท่องเที�ยวเชิงนิเวศทางทะเล ไดแ้ก่ พื;นที�หาดทราย จากบริเวณหาดเมืองพทัยา
หาดบางละมุง และหาดนาจอมเทียน เชื�อมโยงไปจนถึงบริเวณเกาะลา้นและหมู่เกาะบริวาร รวมทั;ง
เกาะไผ่และหมู่เกาะบริวาร เขตนี; เน้นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใตท้ะเล โดยเฉพาะ
บริเวณที�มีปะการังงดงามรอบเกาะ 

2. เขตการท่องเที�ยวแบบหลากหลาย ได้แก่ เขตเมืองพทัยาตลอดทั;งเขต รวมทั;งเขต
เทศบาลตาํบลนาจอมเทียนบางส่วน (ครอบคลุมพื;นที�จากแนวเขตเมืองพทัยาด้านใตจ้ดคลองนา
จอมเทียน และดา้นตะวนัออกจดทางรถไฟสายตะวนัออก) เขตนี; เนน้การจดัระเบียบการพฒันา ทั;ง
การบงัคบัใช้กฎหมายที�มีอยู่เดิมและปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิผล ทั;งนี;  พื;นที�นาจอมเทียน
ส่วนที�เหลือรวมทั;งพื;นที�เทศบาลตาํบลบางละมุง ควรไดรั้บการส่งเสริมให้เป็นพื;นที�พกัผ่อนระดบั
เยี�ยม (Hi-end resort) โดยเฉพาะเทศบาลตาํบลบางละมุงอาจส่งเสริมบริการท่องเที�ยวแบบไมซ์            
( MICE) ขนาดเล็กเพิ�มเติมกบัการปรับปรุงพฒันาพื;นที� 

3. เขตการท่องเที�ยวในแหล่งวฒันธรรมและในความสนใจพิเศษ ได้แก่ บริเวณด้าน
ตะวนัออกของเมืองพทัยา จากแนวเขตทางรถไฟสายตะวนัออกไปทางทิศตะวนัออก จนจรดกบัทาง
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หลวงแผน่ดินหมายเลข 7 ดา้นเหนือจรดทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 36 และดา้นใตจ้รดเขตเทศบาล
ตาํบลนาจอมเทียน เขตนี; เนน้การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที�ยวต่างๆ เชื�อมโยงกบัการท่องเที�ยวในเขต
เมือง ซึ� งเป็นแหล่งที�พกัของนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่ โดยเริ�มดว้ยการศึกษาความเหมาะสมของระบบ
คมนาคมขนส่งดว้ยระบบรถโดยสารประจาํทาง (Shuttle bus) 4 สาย 

4. เขตการท่องเที�ยวในแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณพื;นที�เชื�อมโยงที�เหลือ ในเขต
เทศบาลตาํบลตะเคียนเตี;ย องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองปลาไหล เทศบาลตาํบลโป่ง องค์การ
บริหารส่วนตาํบลเขาไม ้แก ้ว และเทศบาลตาํบลห้วยใหญ่ เขตนี; เน้นการส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั;งแหล่งนํ; า ป่าสงวน และส่งเสริมการเกษตรเชื�อมโยงสู่การผลิตสินคา้ OTOP 
รวมทั;งการพฒันาที�มีความหนาแน่นตํ�า มีแปลงที�ดินขนาดใหญ่ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาพื)นที�พเิศษเมืองพัทยาและพื)นที�เชื�อมโยง 

 พื;นที�พิเศษอุทยานประวติัศาสตร์เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง ตั;งวิสัยทศัน์การพฒันา
พื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนไวว้่า “พทัยา: เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที�ยวระดับโลกดว้ย
ภาพลกัษณ์ในฐานะเมืองแห่งนวตักรรมเขียว” แผนยทุธศาสตร์การพฒันาพื;นที�พิเศษเมืองพทัยาและ
พื;นที�เชื�อมโยง ประกอบไปดว้ยโครงการทั;งหมด 76 โครงการ เพื�อสนับสนุนการนาํแผนฯ ไป
ปฏิบติัซึ� งใช้งบลงทุนทั;งสิ;น 9,229.4 ล้านบาท ระยะเวลาของการดาํเนินงานจะสิ;นสุดในปี พ.ศ. 
2562 และวางยทุธศาสตร์การพฒันาไวด้งันี;  (องคก์ารบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว
อยา่งย ั�งยนื, 2557ข) 
 ยุทธศาสตร์ที� 1 พฒันาสภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัยและภูมิทศัน์สีเขียว 

 พื;นที�ฯวางเป้าหมายและตวัชี; วดัไวด้งันี;  เร่งฟื; นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายหาดซึ� งเป็นแหล่งท่องเที�ยวหลักของเมืองพทัยา และฟื; นฟู
สภาพแวดลอ้มทั�วไป ทั;งในแหล่งท่องเที�ยวโดยตรง แหล่งธุรกิจการคา้ ร้านอาหาร หรือตามอาคาร
สถานที�ต่างๆ ที�เป็นส่วนประกอบของเมือง ให้ปลอดจากขยะ นํ; าเสีย อากาศเป็นพิษ หรือแหล่ง
สกปรกตามชุมชน รวมทั;งสถานประกอบการต่างๆ ในระยะยาว  
 ยทุธศาสตร์ที� 1 นี;ประกอบไปดว้ย กลยทุธ์ 3 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ดว้ยโครงการต่าง ๆ ที�จะสนบัสนุนใหส้ามารถดาํเนินการตามกลยทุธ์ไดด้งันี;  
 กลยทุธ์ที� 1.1 ฟื; นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ตามแผนฯได้บรรจุโครงการ
เพื�อใหบ้รรลุกลยทุธ์ดงันี;  

1. โครงการฟื; นฟูสภาพชายหาดและป้องกนัการกดัเซาะชายฝั�ง (ตั;งแต่หาดกระทิงลาย-
หาดวงศอ์มาตย-์หาดพทัยา) 
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2. โครงการศึกษาและจดัทาํแนวป้องกนัการกดัเซาะชายหาด(ตั;งแต่หาดจอมเทียน-บา้น
อาํเภอ) 
 กลยุทธ์ที� 1.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์ เพิ�มพื;นที�สีเขียว ตามแผนฯไดบ้รรจุโครงการเพื�อให้
บรรลุกลยทุธ์ดงันี;   

1. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณหาดจอมเทียนในเขตเมืองพทัยา 
2. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ และทางเทา้พร้อมติดตั;งไฟฟ้า บริเวณ ถนนพทัยาเหนือ 

ระยะทางประมาณ 2 กม. บริเวณ ถนนพทัยากลาง ระยะทางประมาณ 2 กม. บริเวณ ถนนพทัยาใต ้
ระยะทางประมาณ 2 กม. บริเวณ ถนนพทัยาสาย 2 (พทัยาเหนือ-พทัยาใต)้ ระยะทางประมาณ 3.5
กม. บริเวณ ถนนพทัยาสาย 3 (พทัยาเหนือ-พทัยาใต)้ ระยะทางประมาณ 4 กม. และบริเวณ ถนน
เทพประสิทธิg  ระยะทางประมาณ 3 กม. 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนวิถีชีวิตชุมชน (ทางเขา้ชุมชน-บา้นอาํเภอ) ให้เป็น
แหล่งท่องเที�ยวใหม่ ระยะทางประมาณ 2.5 กม. 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์เกาะกลางถนนสุขมุวทิ 
5. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์เมืองหนองปรือเป็นเมืองน่าอยูสู่่เมืองการท่องเที�ยว 
6. พฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์รอบอ่างมาบประชนัให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่ 
7. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์จุดชมววิ เขาหวาย และเขากงรถเป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่  
8. โครงการศึกษาและปรับปรุงภูมิทศัน์ชุมชนบา้นหนองชากแงว้เป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่  

 กลยุทธ์ที� 1.3 ยกระดบัความสะอาดและความปลอดภยัของพื;นที�สาธารณะ ตามแผนฯ
ไดบ้รรจุโครงการเพื�อใหบ้รรลุกลยทุธ์ดงันี;   

1. โครงการศึกษาออกแบบหน่วยคดัแยกขยะ และศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอยเมืองพทัยาและ
พื;นที�เชื�อมโยง  

2. โครงการป้องกนัชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนและนกัท่องเที�ยว โดยติดตั;งกลอ้ง 
CCTV เกาะลา้น 
 ยุทธศาสตร์ที� 2 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที�ยว ที�จะเป็น Green Landmark ของ
พื;นที�พทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง 
 พื;นที�ฯวางเป้าหมายและตวัชี; วดัไวด้งันี;พฒันาแหล่งดึงดูดดา้นการท่องเที�ยว ในรูปแบบ
ต่างๆ ทั;งสถานที�หรือกิจกรรม เพื�อเป็นสัญลกัษณ์ที�มีลกัษณะเป็นนวตักรรม และน่าสนใจสําหรับ
นกัท่องเที�ยว โดยแหล่งหรือกิจกรรมท่องเที�ยวที�เป็น Greenovative Landmark ที�จะช่วยเพิ�มคุณค่า
ให้กบันักท่องเที�ยวด้วยการให้นกัท่องเที�ยวมีประสบการณ์และตระหนกัว่าไดมี้ส่วนช่วยอนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้มดว้ย 
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 ยทุธศาสตร์ที� 2 นี;ประกอบไปดว้ย กลยทุธ์ 2 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ดว้ยโครงการต่าง ๆ ที�จะสนบัสนุนใหส้ามารถดาํเนินการตามกลยทุธ์ไดด้งันี;  
 กลยทุธ์ที� 2.1 พฒันาแหล่งนันทนาการใหม่ส่งเสริมกิจกรรมกลางแจง้ ตามแผนฯได้
บรรจุโครงการเพื�อใหบ้รรลุกลยทุธ์ดงันี;   

1. โครงการศึกษาและจดัทาํสื�อธรรมชาติใตท้ะเลบริเวณแหล่งท่องเที�ยวดาํนํ;าที�สาํคญั 
2. โครงการพฒันาพื;นที�นาเกลือใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่  
3. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวใหม่ (Landmark) ของ

พื;นที�พิเศษเมืองพทัยาฯ ณ แหลมบาลีฮาย และเขาพระตาํหนกั  
4. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และก่อสร้างลานกิจกรรมกลางแจง้ริมหาดบา้นอาํเภอให้

เป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่ 
5. โครงการพฒันาพื;นที�ชายฝั�งอ่าวบางละมุงเป็นแหล่งท่องเที�ยวตากอากาศแห่งใหม่

จดัทาํแผนแม่บทและผงัพื;นที�เฉพาะชายฝั�งบางละมุง ฟื; นฟูหมู่บา้นชาวประมงให้เป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวใหม่ และก่อสร้างสะพานเทียบเรืออ่าวบางละมุงพร้อมศาลาพกัผอ่นเพื�อการท่องเที�ยว 

6. โครงการก่อสร้างสถานศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศป่าชายเลนบริเวณคลองบาง
ละมุง หมู่ 4 และปรับปรุงภูมิทศัน์วดัท่ากระดานใหเ้ป็นแหลงท่องเที�ยวใหม่  

7. โครงการพฒันาพื;นที�บริเวณริมอ่างเก็บนํ;าชากนอกเป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่ 
8. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะตาํบลตะเคียนเตี;ยใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่  
9. โครงการพฒันาจุดชมววิเขา SR (เขาหนองปลาไหล) เป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่ 
10. โครงการออกแบบและปรับปรุงสวนสาธารณะริมอ่างเก็บนํ; าซากแง้วเป็นแหล่ง

ท่องเที�ยวใหม่ 
11. โครงการพฒันาพื;นที�นนัทนาการอ่างเก็บนํ;าหว้ยลึกใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่ 
12. โครงการศึกษาออกแบบเพื�อการพฒันาการขยายตวัดา้นการท่องเที�ยวของเมืองพทัยา

และพื;นที�เชื�อมโยงตามศกัยภาพการรองรับของพื;นที� 
 กลยทุธ์ที� 2.2 ส่งเสริมการพฒันาเส้นทางและการท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติและวฒันธรรม
ตามแผนฯไดบ้รรจุโครงการเพื�อใหบ้รรลุกลยทุธ์ดงันี;  

1. โครงการปรับปรุงถนนเพื�อการท่องเที�ยวเกาะล้านออกแบบและปรับปรุงถนน
ท่องเที�ยวทางธรรมชาติและภูมิทศัน์ทางทะเล Route ที� 4 (พทัยา – เกาะลา้น) โดยปรับปรุงทาํถนน
คนเดินพร้อมปลูกต้นไม้และติดไฟสว่างบนเกาะล้านระยะทางประมาณ 5 กม.ปรับปรุงถนน
ท่องเที�ยวทางธรรมชาติและภูมิทศัน์ทางทะเล Route ที� 4 (พทัยา–เกาะลา้น)โดยติดตั;งป้ายนาํทาง 
ป้ายสัญลกัษณ์ (Land Mark) ป้ายประวติัสถานที�ท่องเที�ยว โดยเริ�มตั;งแต่ ท่าเรือพทัยา, เกาะลา้น  
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2. โครงการศึกษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวในพื;นที�เทศบาลตาํบลตะเคียนเตี;ย 
3. โครงการจดัทาํแผนพฒันาแหล่งท่องเที�ยวใหม่พื;นที� อบต.เขาไมแ้กว้ 
4. โครงการจดัทาํป้ายบอกทางและป้ายประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยว 
5. โครงการออกแบบและปรับปรุงถนนท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมชุมชนให้เป็นแหล่ง

ท่องเที�ยวใหม่ Route ที� 1โดยปรับปรุงขยายถนนก่อสร้างทางจกัรยาน ทางเทา้ ปลูกตน้ไมแ้ละ 
ติดตั;งไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ 32 กม. และโครงการปรับปรุงถนนท่องเที�ยวเชิงวิถีชีวิต
ชุมชน Route ที� 1 (หนองปลาไหล-หาดบา้นอาํเภอ) โดยติดตั;งป้ายนาํทาง ป้ายสัญลกัษณ์ (Land 
Mark) และป้ายประวติัสถานที�ท่องเที�ยว  

6. โครงการออกแบบและปรับปรุงถนนท่องเที�ยวเชิงวิถีชุมชนและวฒันธรรมให้เป็น
แหล่งท่องเที�ยวใหม่Route ที� 3โดยปรับปรุงขยายถนน ก่อสร้างทางจกัรยาน ทางเทา้ ปลูกตน้ไมแ้ละ
ติดตั;งไฟฟ้า แสงสวา่ง ระยะทางประมาณ 24 กม. และโครงการปรับปรุงถนนท่องเที�ยวเชิงวิถีชุมชน
และวฒันธรรม Route ที� 3 (ตลาดนาเกลือ - หาดบา้นอาํเภอ) โดยติดตั;งป้ายนาํทาง ป้ายสัญลกัษณ์
(Land Mark) ป้ายประวติัสถานที�ท่องเที�ยว  

7. โครงการออกแบบและปรับปรุงถนนท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมชุมชนและศาสนาให้
เป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่ Route ที� 2 โดยปรับปรุงขยายถนน ก่อสร้างทางจกัรยาน ทางเทา้ ปลูก
ตน้ไมแ้ละติดตั;งไฟฟ้า แสงสวา่ง ระยะทางประมาณ 25 กม.และโครงการปรับปรุงถนนท่องเที�ยว
เชิงวถีิชีวติชุมชนและศาสนา Route ที� 2 (เขาไมแ้กว้-บางละมุง)โดยติดตั;งป้ายนาํทาง ป้ายสัญลกัษณ์ 
(Land Mark) ป้ายประวติัสถานที�ท่องเที�ยว  
 ยุทธศาสตร์ที� 3 ส่งเสริมกจิกรรมท่องเที�ยวที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อมและวถิีชีวติชุมชน  

 พื;นที�ฯวางเป้าหมายและตวัชี; วดัไวด้งันี;สนบัสนุนผูป้ระกอบการรายยอ่ย หรือวิสาหกิจ
ชุมชนต่างๆ ให้มีการปรับรูปแบบ สินคา้หรือบริการ และยกระดบัความสามารถประกอบการที�
ย ั�งยนืภายใตก้รอบการทาํธุรกิจต่างๆ ที�จะตอ้งเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม  
 ยทุธศาสตร์ที� 3 นี;ประกอบไปดว้ย กลยทุธ์ 1 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ดว้ยโครงการต่าง ๆ ที�จะสนบัสนุนใหส้ามารถดาํเนินการตามกลยทุธ์ไดด้งันี;  
 กลยุทธ์ที� 3.1 ส่งเสริมบริการท่องเที�ยวโดยชุมชน ตามแผนฯไดบ้รรจุโครงการเพื�อให้
บรรลุกลยทุธ์ดงันี;  

1. โครงการฟื; นฟูพฒันาพื;นที�ชุมชนชาวไทยมุสลิมเป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงศาสนา 
วฒันธรรมแห่งใหม่ 

2. โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภณัฑ์สิ� งของเครื� องใช้พระราชทานและพื;นบ้านวดั
หนองปรือใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่ 
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3. โครงการก่อสร้างพิพิธภณัฑ์พื;นบา้นวดัหนองเกตุใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่  
4. โครงการพฒันาศูนยบ์ริการการท่องเที�ยว ธรรมชาติ พนัธ์ุไมเ้ขาไมแ้กว้ 
5. โครงการจดัทาํแผนและพฒันาพื;นที�ท่องเที�ยวเชิงนิเวศให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่ 

 ยุทธศาสตร์ที� 4 พฒันาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริม

ระบบสาธารณูปโภคบนพื)นฐานเทคโนโลยแีละแนวคิดที�อนุรักษ์และเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม  

 พื;นที�ฯวางเป้าหมายและตวัชี; วดัไวด้งันี; เน้นการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนในระยะแรกและ
ยกระดบัโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งให้นกัท่องเที�ยวสามารถเดินทางดว้ยตนเองเพื�อเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเที�ยวต่างๆ ไดโ้ดยสะดวก ปลอดภยั และประหยดัค่าใชจ่้าย และส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค
เพื�อรองรับการขยายตวัในอนาคต บนพื;นฐานเทคโนโลยีและแนวคิดที�อนุรักษ์และเป็นมิตรกบั
สิ�งแวดลอ้ม ซึ� งตอ้งอยูบ่นพื;นฐานของความคุม้ค่าและขอ้จาํกดัของทรัพยากรที�ใชใ้นการลงทุน 
 ยทุธศาสตร์ที� 4 นี;ประกอบไปดว้ย กลยทุธ์ 3 แนวทางและในแต่ละแนวทางประกอบไป
ดว้ยโครงการต่าง ๆ ที�จะสนบัสนุนใหส้ามารถดาํเนินการตามกลยทุธ์ไดด้งันี;  
 กลยุทธ์ที� 4.1 พฒันาเส้นทางเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวสําคญั ตามแผนฯไดบ้รรจุโครงการ
เพื�อใหบ้รรลุกลยทุธ์ดงันี;  

1. โครงการก่อสร้างทางลอดทางแยกถนนสุขุมวิทตดักบั ถนนพทัยาเหนือ ถนนพทัยา
ใต ้และถนนเทพประสิทธิg  

2. โครงการศึกษาความเหมาะสมการแกไ้ขปัญหาการจราจรบนถนนเลียบทางรถไฟ
และถนนเชื�อมโยง 

3. โครงการปรับปรุงขยายถนนเชื�อมถนนสุขุมวิท-โครงการหมายเลข 7 ระยะทาง
ประมาณ 6 กม. 

4. โครงการศึกษาศกัยภาพการท่องเที�ยวทางทะเลฝั�งพทัยา-เกาะลา้น และพื;นที�เชื�อมโยง 
5. โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟดา้นตะวนัตก ในพื;นที�บางละมุง 
6. โครงการปรับปรุงขยายถนนพรประภานิมิต (ช่วงทางรถไฟ-ถนนโครงการหมายเลข 7) 
7. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนพฒันาการ  
8. โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟฝั�งตะวนัออกจากสถานีรถไฟบางละมุง - ทาง

หลวงสาย 36 ระยะทางประมาณ 4 กม.  
9. โครงการก่อสร้างขยายผวิจราจรสายหนองเกตุนอ้ย - สาํนกังาน อบต.หนองปลาไหล 
10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลทค์อนกรีต สายสันติครามเชื�อมทาง

หลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย)์ 
11. โครงการปรับปรุงเส้นทางถนนชยัพรวถีิเพื�อพฒันาเป็นถนนท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์
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12. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน  
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนํ; า ถนนสาย ชบ.1003-บณัฑูร-

วหิารเซียน ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร 
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จากถนนสาย ชบ.1003-เขา

ตะแบก - สวนนงนุช ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร 
15. โครงการปรับปรุงเส้นทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที� 161+200) - บ.เขา

ชีจรรย ์
16. โครงการปรับปรุงเส้นทางจากแยกทางหลวงชนบท ชบ.3002 - บ. เขาชีจรรย ์
17. โครงการปรับปรุงเส้นทางจากแยก ทล.3 กม.ที� 145+300 - แยก ทล.3240 กม.ที� 

11+500 ปรับปรุงและเสริมผิวลาดยาง AC.+ก่อสร้างเลนจกัรยาน+ไฟฟ้าแสงสว่างในพื;นที�เมือง
พทัยา เทศบาลเมืองหนองปรือ และเทศบาลตาํบลโป่ง 

18. โครงการปรับปรุงเส้นทางจากแยก ทล.3 กม.ที� 154+200 - แยก ทล.331 กม.ที� 
112+300 โครงการก่อสร้างเลนจกัรยาน+ไฟฟ้าแสงสว่างในพื;นที� เทศบาลตาํบลนาจอมเทียนและ 
เทศบาลตาํบลหว้ยใหญ่ 

19. โครงการปรับปรุงเส้นทางจากแยก ทล.3 กม.ที� 158+450 - แยก ทล.331 กม.ที� 
120+200โครงการปรับปรุงและซ่อมสร้างทางลาดยาง AC.+ก่อสร้างเลนจกัรยาน+ไฟฟ้าแสงสว่าง
ในพื;นที� เทศบาลตาํบลเขาชีจรรย ์และเทศบาลตาํบลหว้ยใหญ่ 

20. โครงการปรับปรุงเส้นทางจากแยกทางหลวงชนบท ชบ.1008 - วดัญาณสังวราราม
ในพื;นที� เทศบาลตาํบลหว้ยใหญ่ 

21. โครงการปรับปรุงเส้นทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที� 160+500) - บ.ชาก
แงว้ในพื;นที� เทศบาลตาํบลหว้ยใหญ่ 

22. โครงการปรับปรุงเส้นทางจากแยก ทล.3 กม.ที� 135+300 - แยก ทล.3240 กม.ที� 
14+100 โครงการก่อสร้างเลนจกัรยาน+ไฟฟ้าแสงสว่างในพื;นที� โครงการปรับปรุงและซ่อมสร้าง
ทางลาดยาง AC.+ก่อสร้างเลนจกัรยาน+ไฟฟ้าแสงสวา่งในพื;นที� เทศบาลตาํบลตะเคียนเตี;ย เทศบาล
ตาํบลบางละมุง และเทศบาลตาํบลโป่ง 

23. โครงการปรับปรุงเส้นทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 331 (กม.ที� 124+600) - วดั
ญาณสังวราราม 

24. โครงการปรับปรุงเส้นทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 36 (กม.ที� 12+425) - บา้นบึง 
โครงการปรับปรุงและซ่อมสร้างทางลาดยาง AC.+ก่อสร้างเลนจกัรยาน+ไฟฟ้าแสงสว่าง พื;นที� 
เทศบาลตาํบลโป่ง และ เทศบาลตาํบลหว้ยใหญ่ 
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25. โครงการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240 (ทางรถไฟทางหลวงแผ่นดิน 
36) ระยะทางประมาณ 9 กม.  
 กลยุทธ์ที� 4.2 ยกระดบัมาตรฐานบริการขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภยั 
ตามแผนฯไดบ้รรจุโครงการเพื�อใหบ้รรลุกลยทุธ์ดงันี;  

1. โครงการพฒันาปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื�อการท่องเที�ยวเกาะลา้น 
2. โครงการจดัทาํท่าจอดเรืออเนกประสงคใ์นเทศบาลตาํบลนาจอมเทียน 
3. โครงการจดัสร้างสะพานลอยขา้มทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 36  

 กลยุทธ์ที� 4.3 พฒันาเมืองและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการตามแนวคิดการ
อนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม ตามแผนฯไดบ้รรจุโครงการเพื�อใหบ้รรลุกลยทุธ์ดงันี;  

1. โครงการเพิ�มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบาํบดันํ;าเสียพื;นที�พทัยา-นาเกลือ  
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ;าถนนเลียบทางรถไฟฝั�งตะวนัออกและฝั�งตะวนัตก 
3. โครงการก่อสร้างระบบบาํบดันํ;าเสีย ชุมชนท่าหนา้บา้น เกาะลา้น เมืองพทัยา 
4. โครงการวางท่อนํ;าประปา ฝั�งพทัยา – เกาะลา้น 
5. โครงการก่อสร้างโรงบาํบดันํ; าเสีย เทศบาลตาํบลนาจอมเทียน  
6. โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ; าริมถนนสุขมุวทิเพื�อป้องกนันํ;าท่วม  
7. โครงการขยายระบบประปาสายมาบหวา้-พทัยาปาร์คฮิลล ์ 
8. โครงการขยายระบบประปาสายโรงโป๊ะ-เขาไมแ้กว้  
9. โครงการขดุลอกทางระบายนํ;าและลาํหว้ยตน้นํ;าเพื�อใหไ้หลลงสู่อ่างเก็บนํ;า 
10. โครงการขดุลอกอ่างเก็บนํ;ามาบประชนัเพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่  
11. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ;าเพื�อป้องกนันํ;าท่วมในเขตเทศบาลตาํบลหว้ยใหญ่  
12. โครงการขดุลอกอ่างเก็บนํ;าห้วยลึกเพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่  

 ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนตาํบลห้วยใหญ่ – ตาํบลตะเคียนเตี; ย และกลุ่ม
ประมงเทศบาลบางละมุง  
 ผูศึ้กษาพบการดาํนินงานของพื;นที�พิเศษฯ ที�จะส่งเสริมการท่องเที�ยวในพื;นที�ให้เป็นไป
ตามพนัธกิจขององคก์ารบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน โดยการตั;งชมรม
ส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนขึ;น ไดมี้การจดัตั;งชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน ขึ;นมา 2 
ชมรมและ 1 กลุ่มชุมชน คือ ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนเมืองตาํบลห้วยใหญ่ มีจุดเน้น
ดว้ยเรื�องราวทางวฒันธรรมว่า “ห้วยใหญ่: ชุมชนจีนเก่ากบัเรื�องเล่าที�บา้นชากแงว้” ชมรมส่งเสริม
การท่องเที�ยวโดยชุมชนตาํบลตะเคียนเตี;ย มีจุดเนน้ดว้ยเรื�องราวทางวฒันธรรมเช่นเดียวกนัวา่ “ลาน
วฒันธรรมตะเคียนเตี;ย: ศูนยก์ารเรียนรู้ เพื�อชีวิตพอเพียง” และบา้นชายทะเล บางละมุงของ กลุ่ม
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ประมงเทศบาลบางละมุง ที�มีจุดเนน้เรื�องวิถีชุมชนชาวประมง และการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ และทาง
กลุ่มฯ กาํลงัจะจดัตั;งเป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน โดยพื;นที�พิเศษฯ 
 ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนตาํบลห้วยใหญ่ นาํเสนอตวัตนของชมรมฯ ผา่น
เอกสารนาํเที�ยวและประชาสัมพนัธ์ โดยใชก้ล่าวถึงชื�อของชุมชนที�ปรากฏในงานนิราศเมืองแกลง
ของสุนทรภู่ แสดงถึงความเก่าแก่ของชุมชนที�มีมากวา่ 100 ปี เป็นที�พกัอาศยัของชาวจีนโพน้ทะเล 
ดงันั;นเทศกาลท่องเที�ยวที�สําคญัของชุมชนคือ งานเฉลิมฉลงศาลเจา้แม่ทบัทิม ที�จะจดัขึ;น 3 ครั; งต่อปี 
และงานเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ ส่วนแหล่งท่องเที�ยวในตาํลลห้วยใหญ่มีทั;งแหล่งท่องเที�ยวในชุมชน 
เช่น โรงฝิ� นโบราณ (ตรอกโรงยา) โรงงิ;วโบราณ และสถานที�ท่องเที�ยวระดับประเทศเช่น วดั
ญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ชมรมฯยงันาํเสนออาหารของชุมชนซึ� งเป็นอาหารจีนเฉพาะถิ�น เช่น 
หอยจอ๊ และอาหารจีนที�มีชื�อเสียง เช่น เป็ดไก่พะโล ้บ๊ะจ่าง ขนมเปี� ยะ เป็นตน้ ที�ตั;งของชมรมฯ อยู่
ด้านฝั�งซ้ายของถนนสุขุมวิทตรงข้ามเมืองพทัยา และยงัสามารถเดินทางเขา้ไดจ้ากฝั�งทางหลวง
หมายเลข 331 อีกดว้ย 
 ผูศึ้กษาได้พบประเด็นสําคญัจากเอกสารนาํเที�ยวและประชาสัมพนัธ์ของชมรมฯ ใน
เรื�องขอ้ปฏิบติัตวัของนักท่องเที�ยว เช่นเดียวกบัชมรมการท่องเที�ยวโดยชุมชนใน พื;นที�พิเศษ 
อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลยั – กาํแพงเพชร ซึ� งชมรมให้หวัขอ้ไวว้า่ เที�ยวชุมชนให้
รื�นรมณ์ เช่นเดียวกนั คือ 

1. ควรติดต่อชมรมฯ เพื�อให้นาํเที�ยว 
2. ควรแต่งกายสุภาพใหเ้กียรติแก่สถานที� และเหมาะสมกบักาลเทศะ 
3. ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี ความเชื�อของชุมชน 
4. ทาํความรู้จกัชุมชนก่อนเที�ยว จะไดเ้ขา้ใจชุมชนลึกซึ; ง 
5. ใหค้วามเคารพชุมชนเจา้บา้น 
6. ใชเ้วลาพดูคุยกบัชาวชุมชนเพื�อแลกเปลี�ยนมุมมอง 
7. เปิดใจใหก้วา้ง ลองกิน ลองทาํแบบชุมชน 
8. อุดหนุนผลิตภณัฑท์อ้งถิ�น กระจายรายไดต่้อชุมชน 
9. มีความรับผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม ทิ;งขยะในที� ๆ จดัไว ้

 ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนตาํบลตะเคียนเตี; ย นาํเสนอตวัตนของชมรมฯ 
ผา่นเอกสารนาํเที�ยวและประชาสัมพนัธ์ โดยใชแ้นวทางการเล่าเรื�องราว ของการตั;งลานวฒันธรรม 
และศูนยก์ารเรียนรู้ โดยใชเ้อกลกัษณ์ของ บา้นร้อยเสา เป็นพิพิธภณัฑ์ที�มีชีวิต บา้นร้อยเสาเป็นบา้น
โบราณอายมุากกวา่ 50 ปี เป็นบา้นใตถุ้นสูงที�ชั;นบนนาํมาปรับปรุงและตกแต่งให้เป็นพื;นที�จดัแสดง 
เครื�องมือเครื�องใชส้มยัโบราณ เช่น กระดาษฉนวน ครกบดยา ภาชนะทองเหลือง นอกจากนี; ยงัมีสิ�ง
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ลํ;าค่าอยา่ง สมุดข่อย ที�เป็นบนัทึกตาํรายารักษาโรค และตาํราโหราศาสตร์ไทย รอบบริเวณบา้นร้อย
เสาถูกใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผกัสวนครัวปลอดสารพิษ เช่น ตน้หม่อน ตะลิงปลิง มะเฟือง 
และแปลงหน่อไม้ไผ่ตง ผลิตภณัฑ์ของชมรมฯอีกชนิดหนึ� งคือ กัวซา ซึ� งเป็นภูมิปัญญาแพทย์
พื;นบา้นของชาวจีน โดยใชก้ารขดูผวิหนงัเพื�อบาํบดั และขบัพิษ ส่วนงานดา้นลานวฒันธรรม มีการ
สาธิต การตดัพวงมโหตร และมีการสอนและเรียนร้องเพลงลาํตดัอีกดว้ยในส่วนทา้ยของเอกสารมี
การแนะนาํการเดินทาง ที�ตั;งของชมรมฯ อยูด่า้นฝั�งซ้ายของถนนสุขุมวิทก่อนถึงเมืองพทัยา บริเวณ
แยกโรงโป๊ และยงัสามารถเดินทางเขา้ไดจ้ากฝั�งถนนมอเตอร์เวย ์ ไดอี้กดว้ยและขอ้ปฏิบติัตวัของ
นกัท่องเที�ยว ซึ� งชมรมให้หัวขอ้ไวว้่า เที�ยวชุมชนให้รื�นรมณ์ เช่นเดียวกบัชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวโดยชุมชนตาํบลห้วยใหญ่ และชมรมการท่องเที�ยวโดยชุมชนใน พื;นที�พิเศษ อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลยั – กาํแพงเพชร 
 บา้นชายทะเล บางละมุงโดยกลุ่มประมง เทศบาลบางละมุง นาํเสนอตวัตนของกลุ่มฯ 
ผา่นเอกสารนาํเที�ยวและประชาสัมพนัธ์ โดยใชค้าํขวญัวา่ มนตเ์สน่ห์วิถีชุมชน มุมพิเศษใกลพ้ทัยา
แค่เอื;อม ซึ� งทางกลุ่มฯ ไดน้าํเสนอ อ่าวบางละมุงในฐานะแหล่งอาหารทะเลของเมืองพทัยา โดยการ
อนุรักษ์ ฟื; นฟู และเพิ�มปริมาณสัตวน์ํ; าดว้ย โครงการธนาคารปูมา้ ธนาคารแม่พนัธ์ุกุง้แชบ๊วย การ
เลี; ยงหอยหวาน และการทาํปะการังเทียม ซึ� งทาํให้บา้นชายทะเลบางละมุงเป็นแหล่งอาหารสําคญั
ของเมืองพทัยา ความสําเร็จของโครงการอนุรักษ์ฟื; นฟูทรัพยากร ทาํให้กลุ่มฯ กลายเป็นประมง
ตน้แบบ และพื;นที�พิเศษฯ เล็งเห็นศกัยภาพจึงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที�ยวโดยชุมชนขึ;น 
ดว้ยการช่วยวางระบบบริหารจดัการ วางแผนการตลาด และทาํประชาสัมพนัธ์ เพื�อเพิ�มศกัยภาพ
ดา้นการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ ์กิจกรรมการท่องเที�ยวประกอบไปดว้ย การออก
เรือตกปลา ตกหมึก เล่นนํ; า ดาํนํ; าดูปะการัง และพายเรือคายคั บริเวณเกาะนก อ่าวบางละมุง ใน
ส่วนทา้ยของเอกสารมีการแนะนาํการเดินทาง ทางกลุ่มฯ ตั;งอยูฝั่�งขวาของถนนสุขุมวิทก่อนถึงเมือง
พทัยาบริเวณแยกโรงโป๊ และไม่พบขอ้ปฏิบติัตวัของนกัท่องเที�ยว เพราะกลุ่มฯ ยงัไม่ไดต้ั;งชมรม
ส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน ร่วมกบัองค์การบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว
อยา่งย ั�งยนื 
 
พื)นที�พเิศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวดัสุพรรณบุรี 
 พื;นที�พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ตั;งอยูที่�ตาํบลอู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวีดสุพรรณบุรี อยูใ่น
เขตปกครองของ 2 เทศบาลตาํบลคือ เทศบาลตาํบลอู่ทองกบัเทศบาลตาํบลทา้วอู่ทอง ซึ� งมีคาํสั�ง
แต่งตั;งคณะอนุกรรมการอาํนวยการจดัทาํแผนแม่บทเมื�อ วนัที� 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (องค์การ
บริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื, 2555ข: 112) และประกาศเป็นพื;นที�พิเศษ
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เมื�อวนัที� 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีเจา้หนา้ที�ปฏิบติังานทั;งหมด 10 คน(องคก์ารบริหารการพฒันา
พื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื, 2556ค: 10-11) พื;นที�พิเศษแห่งนี; วางวิสัยทศัน์ในการพฒันา
พื;นที�ไวว้่า “เมืองสร้างสรรค์การท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและวิถีชีวิตดั;งเดิม” โดย
ความเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวของเมืองโบราณอู่ทองให้เกิดโครงข่ายของการท่องเที�ยวที�มีความ
สมบูรณ์ ประกอบกบัการอนุรักษพ์ื;นที�ที�มีคุณค่าประวติัศาสตร์ที�มีมาอย่างยาวนานกวา่ ๒,๐๐๐ ปี
ดว้ยการฟื; นคืน บทบาทความเป็นศูนยก์ลางดา้นพระพุทธศาสนาและศูนยก์ลางเมืองท่าแห่งหนึ�งใน
ดินแดนสุวรรณภูมิ ใหห้วนกลบัมามีอีกครั; งหนึ�ง รวมทั;งฟื; นฟูศิลปวฒันธรรมประเพณีให้กลบัคืนมี
ชีวิตชีวา โดยยงัคงวิถีชีวิตเดิมของชาวชุมชน เพื�อสะทอ้นความเป็นอดีตและอตัลกัษณ์ของพื;นที�
เมืองโบราณอู่ทองให้ชดัเจนยิ�งขึ;น และพลิกฟื; นบทบาทเมืองและวิถีชีวิตดั; งเดิมของคนอู่ทองให้
ปรากฏในรูปแบบของการท่องเที�ยวที�สอดคล้องกับสภาพบริบทของเมือง ที�ไม่ทาํลายรูปแบบ
ดั;งเดิมหรือบรรยากาศของเมืองโบราณอู่ทอง ดว้ยกระบวนการอนุรักษ์ ฟื; นฟู และพฒันาเมืองและ
สิ� งแวดล้อมภายในเมือง โดยคาํนึงถึงความสอดคล้องในทุก ๆ ด้าน คือ กายภาพสิ� งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที�ยว เพื�อการตอบรับกบัตลาดการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 
 เมืองโบราณอู่ทองเป็นเมืองสร้างสรรค์การท่องเที�ยว ที�มีแหล่งท่องเที�ยวที�หลากหลาย
ทั;งแหล่งท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์วฒันธรรมแหล่งท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที�ยวเชิง
นนัทนาการและเพื�อความบนัเทิง แหล่งท่องเที�ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที�ยวเชิงการศึกษา และแหล่ง
ท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ ซึ� งแหล่งท่องเที�ยวต่างๆเหล่านี; ต่างมีคุณค่าและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สามารถ
อนุรักษ ์ฟื; นฟู และพฒันาให้เกิดกิจกรรมการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรคที์�มีความหลากหลาย ดว้ยการ
ปรับปรุงและพฒันาจินตภาพของเมืองซึ� งก็คือคือ การปรับปรุงและพฒันาองคป์ระกอบทางกายภาพ
ของเมืองโบราณอู่ทอง ประกอบดว้ย 
 ขอบเมือง (Edge) ปัจจุบนัพื;นที�ขอบเมืองโบราณอู่ทองที�มีความชดัเจนที�สุด ไดแ้ก่ แนว
เส้นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 และ แนวคลองจรเข้สามซึ� งพื;นที�ทั; ง 2 ประเภทนี;  มี
ลกัษณะเป็นเส้นแนวยาวพาดผ่านกลางเมืองโบราณอู่ทองและเป็นเส้นที�กนัพื;นที�ชุมชนที�มีความ
หนาแน่น กบัพื;นที�สาํ คญัเชิงประวติัศาสตร์ และธรรมชาติ อยา่งคูเมืองโบราณ และเขาทาํเทียมออก
จากกนัการปรับปรุงใหมี้พื;นที�โล่ง และทางขา้มหลกัเชื�อมต่อขอบเมืองทั;งสองให้เชื�อมต่อกนัได ้จะ
ช่วยส่งเสริมให้การเดินทางสัญจร และการทาํกิจกรรมต่างๆภายในเมืองเกิดความต่อเนื�อง ลื�นไหล
ไดดี้ขึ;น โดยบริเวณที�เสนอใหเ้ป็นจุดเชื�อมต่อพื;นที�ขอบเมืองทั;ง 2 มี 4 บริเวณไดแ้ก่ 

1. บริเวณช่วงกลางคูเมืองโบราณ หนา้ซอยมาสดา้ 
2. บริเวณช่วงทา้ยคูเมืองโบราณทีมีการทาํประตูนํ;า 
3. บริเวณตลาดสดอู่ทอง 
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4. บริเวณถนนวิญญาณนุโยค 
 ย่าน (Districts)เมืองโบราณอู่ทอง มีย่านเอกลักษณ์สําคญัตามชุมชนต่างๆ ที�มีความ
หลากหลายจาํนวนมาก แผนแม่บทจึงไดจ้ดัทาํแผนที�แสดงความโดดเด่นเฉพาะตวัของแต่ละยา่นใน
นิยามของคาํว่า “อู่” ซึ� งที�ปรึกษาได้ให้นิยามสําหรับโครงการนี; ไวว้่าหมายถึง ย่านที�มีวิถีชีวิต 
ประเพณี วฒันธรรม หรือการทาํกิจกรรมที�คลา้ยคลึงกนัจนก่อให้เกิดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที�โดด
เด่นภายในเมืองโบราณอู่ทอง โดยเสนอให้มีชื�อเรียกย่านอู่ต่างๆ ที�เกิดจากการส่งเสริมการทาํ
กิจกรรมที�มีอยู่เดิมและการเกิดเป็นย่านอู่ใหม่ ดงันี; (องค์การบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการ
ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื, 2556ก) 

1. ยา่นอู่ขา้วอู่นํ; า คือ บริเวณที�เป็นพื;นที�ทาํนา ทาํไร่ หรือการเกษตรกรรมที�มีอยู่เดิมใน
พื;นที�โครงการ ไดแ้ก่ บริเวณบา้นดงเยน็ บา้นดอนพรหม เป็นตน้ 

2. ย่านอู่จักสาน อู่ขนม อู่ข้าวอู่นํ; า คือ บริเวณที�การทาํเครื� องจกัรสาน ทาํขนมไทย
โบราณ และพื;นที�ทาํการเกษตรเพาะปลูกที�มีอยูเ่ดิมในพื;นที�โครงการ ไดแ้ก่ บริเวณบา้นเขาพระ 

3. ยา่นอู่อุตสาหกรรมครัวเรือน/ เกษตรกรรมครัวเรือน คือ บริเวณที�มีการนาํพืชผล
ทางการเกษตรมาแปรรูปจาํหน่ายคา้ขายภายในชุมชน ไดแ้ก่บา้นศรีสรรเพชรญ ์

4. ยา่นอู่ต่อเพลงต่อกลอน คือ บริเวณที�มีศิลปินพื;นบา้นร้องเพลงฉ่อย เพลงอีแซว เป็น
การละเล่นทอ้งถิ�น ไดแ้ก่ บา้นนาลาว 

5. ยา่นอู่เกษตรกรรม คือ บริเวณที�มีการทาํการเพาะปลูกพืชไร่ นาขา้ว ปศุสัตว ์ประมง
เลี;ยงสัตวน์ํ; า ไดแ้ก่ บริเวณ บา้นนาลาว บา้นดอนพรหม บา้นปฐมพร บา้นท่ามา้ บา้นหนองตาสาม 
เป็นตน้ 

6. ยา่นอู่ศาลเจา้หนา้โรงเจ คือบริเวณยา่นคนไทยเชื;อสายจีนที�มีการอยูอ่าศยัจาํนวนมาก 
มีการทาํการคา้เป็นย่านพาณิชยกรรม มีโรงเจเป็นจุดเด่น และประกอบพิธีกรรมต่างๆตามธรรม
เนียมจีน บริเวณดงักล่าวไดแ้ก่ บริเวณโรงเจชุมชนทรัพยธ์นพฒัน์ 

7. ยา่นอู่ถนนคนเดิน คือ ยา่นพฒันาบริเวณถนนวิญญานุโยคที�มีอาคารห้องแถวโบราณ
เรียงอยูจ่าํนวนมาก ให้มีการปรับปรุงอาคารและสนับสนุนการคา้ขายให้เป็นถนนคนเดินในบาง
ช่วงเวลา เช่น เวลาเยน็ มีการปรับแต่งภูมิทศัน์และทางสัญจรสนบัสนุนการเดินเทา้ 

8. ย่านอู่อารยธรรม คือ บริเวณคูเมืองโบราณอู่ทอง ที�เปรียบเสมือนย่านที�เล่าเรื�องราว
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาและบ่อเกิดของความเป็นเมืองโบราณอู่ทอง 

9. ยา่นอู่ตลาดนํ;า คือ ยา่นใหม่ที�ฟื; นฟูวถีิชีวติของความเป็นชุมชนริมนํ; าของเมืองโบราณ
อู่ทองใหก้ลบัมามีชีวติชีวาอีกครั; งหนึ�ง บริเวณนี;อยูร่ะหว่างจุดบรรจบกันของคูเมืองโบราณและ
คลองจรเขส้ามพนั 
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10. ยา่นอู่ศิลปกรรม คือ ยา่นที�มีการสอนทาํศิลปหัตถกรรมโดยการแปรรูปผลิตภณัฑ์
จากพืชผลทางการเกษตรของชุมชนไดแ้ก่ บริเวณบา้นดอนพรหมที�มีการทาํหล่อพระ เป็นตน้ 

11. ยา่นอู่ขนมจีน คือ ยา่นที�มีการทาํขนมจีนโดยกรรมวิธีโบราณหลายครัวเรือน ไดแ้ก่ 
บริเวณชุมชนท่าพระตะวนัออก 

12. ย่านอู่ตลาดบก คือ ย่านคา้ขายพาณิชยกรรมของเมืองโบราณอู่ทอง ได้แก่ บริเวณ
ตลาดสดเทศบาลอู่ทอง 

13. ยา่นอู่อาหารขนมสมุนไพร คือ ยา่นที�มีการทาํขนมและพืชสมุนไพรจาํหน่ายจาํนวน
มาก ไดแ้ก่ บริเวณอู่ทองพฒันา 
 การจดัทาํผงับริเวณ (Zoning) คือ การกาํหนดแนวทางการใชป้ระโยชน์ที�ดินและการทาํ
กิจกรรมเพื�อรองรับการขยายตวัของเมือง กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยว การขยายตวัทาง
ระบบเศรษฐกิจและการบริการโครงสร้างสาธารณะในอนาคตโดยมีเป้าหมายในการกาํหนดผงั
บริเวณเพื�อส่งเสริมให้เมืองโบราณอู่ทองเป็นเมืองน่าอยูพ่ฒันาบริการขั;นพื;นฐานสําหรับประชาชน
ในเมืองโบราณอู่ทอง และรองรับกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง กาํหนด
พื;นที�อนุรักษ ์ เมืองโบราณ เจดีย โ์บราณ และบริเวณโดยรอบ ซึ� ง เป็นแหล่งมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ พฒันาและปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมใหบ้ริการไดท้ั�วถึงทั;งเมืองโบราณอู่ทอง 
และฟื; นฟูและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม โดยมีแนวคิดสําหรับการแบ่งพื;นที�ในผงั
บริเวณ ออกเป็น 7 ประเภท(องคก์ารบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื, 2556ก) 

1. พื;นที�อนุรักษ์ให้ทาํกิจกรรมที�เป็นไปตามข้อกาํหนดตามประกาศของ พ.ร.บ. 
โบราณสถานโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และให้ทาํกิจกรรมที�
เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบพิธี หรือประเพณีนิยม ทางศาสนา กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปวฒันธรรม และสถาปัตยกรรมทอ้งถิ�นการอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ หรือสาธารณประโยชน์ 

2. พื;นที�สีเขียวและนนัทนาการให้ทาํกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการนนัทนาการ และรักษา
พื;นที�สาธารณะ เช่นสวนสาธารณะ พื;นที�ริมนํ;า ลานอเนกประสงค ์เป็นตน้ 

3. พื;นที�ศูนยร์าชการใหม่ใหท้าํกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการที�เป็นหนา้ที�ของ
สถาบนัราชการ เพื�อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหแ้ก่ประชาชน และนกัท่องเที�ยวในพื;นที� 

4. พื;นที�อยูอ่าศยัใหท้าํ กิจกรรมเพื�อการอยูอ่าศยั พาณิชยกรรมชุมชน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ และกิจกรรมที�ไดรั้บอนุญาตตามขอ้กาํหนดผงัเมืองชุมชนเทศบาลตาํบลทา้วอู่ทอง และ
เทศบาลตาํบลอู่ทอง 
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5. พื;นที�พาณิชยกรรมในส่วนพื;นที�พาณิชยกรรมดั;งเดิม ให้ทาํกิจกรรมเพื�อการอยูอ่าศยั 
พาณิชยกรรมระดบัเมือง ที�อยูอ่าศยั สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมีอาคารสูงไม่เกิน8 เมตร 
โดยการวดัจากความสูงให้วดัจากระดบัพื;นที�ก่อสร้างถึงพื;นดาดฟ้าสําหรับอาคารทรงจั�วหรือเรือน
ปั; นหยา ให้วดัจากระดับพื;นดินที�ก่อสร้างถึงยอดของชั;นสูงสุด โดยเฉพาะในเขตพื;นที�ของเขต
เทศบาลตาํอู่ทอง และให้ทาํกิจกรรมที�สนบัสนุนการท่องเที�ยวในอนาคต ซึ� งมีความสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะภูมิศาสตร์และการใชป้ระโยชน์ที�ดินปัจจุบนัที�เป็นพื;นที�เกษตร 

6. พื;นที�นนัทนาการริมนํ;าใหท้าํกิจกรรมที�เกี�ยวกบัการนนัทนาการหรือกิจกรรมส่งเสริม
วิถีชีวิตริมนํ; า และกิจกรรมที�เป็นการอนุรักษ์ รักษา คุณภาพสิ�งแวดลอ้มหรือสาธารณประโยชน์ 
หรือการส่งเสริมการพาณิชยกรรมทางนํ;า เช่น ตลาดนํ; าและพื;นที�นนัทนาการริมนํ; า ที�สนบัสนุนการ
ฟื; นฟูวถีิชีวติ ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมริมนํ;า 

7. พื;นที�อนุรักษท์างธรรมชาติพื;นที�เกษตรกรรมเดิม ให้ทาํกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับ
เกษตรกรรม เช่น เกษตรกรรมเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง และกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับการ
ท่องเที�ยวเชิงเกษตรกรรม บริเวณพื;นที�ป่าไม ้บางส่วนให้มีการทาํกิจกรรมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ที�
อนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที�ยวที�เป็นเชิงผจญภยั เช่น 
เดินป่า กางเต็นท ์สํารวจ พืชพรรณแมกไมน้านาชนิด โดยการประกอบกิจกรรมทุกอยา่งให้เป็นไป
ตาม พรบ. ป่าไม ้พ.ศ. 2484 และป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาพื)นที�พเิศษเมืองโบราณอู่ทอง 
 จากวิสัยทศัน์ “เมืองสร้างสรรคก์ารท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและวิถีชีวิต
ดั;งเดิม” จึงไดมี้การกาํหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ดา้น แผนยุทธศาสตร์การพฒันาพื;นที�พิเศษพื;นที�
พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประกอบไปดว้ยโครงการทั;งหมด 71 โครงการ เพื�อสนบัสนุนการนาํแผนฯ 
ไปปฏิบติัซึ� งใชง้บลงทุนทั;งสิ;น 4,088.4 ลา้นบาท ระยะเวลาของการดาํเนินงานจะสิ;นสุดในปี พ.ศ. 
2566 และเพื�อใหแ้ผนยทุธศาสตร์พื;นที�พิเศษฯ สามารถนาํไปดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเนื�อง จึงไดมี้การ
แบ่งโครงการออกเป็น แผนระยะสั;น (ดาํเนินการแลว้เสร็จภายใน 3 ปี) แผนระยะกลาง (ดาํเนินการ
ในช่วงปีที� 4 เป็นตน้ไป) และแผนระยะยาว(ดาํเนินการตลอด 10 ปี) โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งตาม
ความเร่งด่วนในการดาํเนินงานเพื�อให้โครงการที�เกิดขึ;นส่งผลดีต่อพื;นที�โดยรวมหรือโครงการอื�น ๆ 
ร่วมกบัการพิจารณาความสามารถในการขบัเคลื�อนโครงการของหน่วยงานที�รับผิดชอบโครงการ
นั;น ๆโดยยุทธศาสตร์ทั;ง 6 ด้าน มีเป้าหมายและตวัชี; วดั รวมทั;งแผนงานเป็นเครื� องมือในการ
ขบัเคลื�อนการดาํเนินการ ดงันี; (องค์การบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน, 
2556ก) 
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 ยุทธศาสตร์ที� 1 การพฒันาแหล่งท่องเที�ยว มีเป้าหมายและตวัชี;วดัดงันี;  
 เป้าหมาย เกิดการอนุรักษ์ ฟื; นฟู และพฒันาแหล่งท่องเที�ยวให้สอดคลอ้งกบับริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมของเมืองโบราณอู่ทอง 
 ตวัชี; วดั พฒันาแหล่งท่องเที�ยวโดยให้ประชาชนในท้องถิ�นเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ขั;นตอน เพื�อสร้างความสามคัคีและเอกภาพ ให้เกิดการพฒันาที�ย ั�งยืนประชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื; นฟู และพฒันาแหล่งท่องเที�ยว โดยการเสริมสร้างกิจกรรมให้เกิดความ
ตระหนกัและจิตสาํนึกหวงแหน สิ�งที�มีคุณค่าใหค้งไว ้
 การดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ประกอบไปดว้ยแผนและโครงการดงันี;  
 แผนงานดา้นการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  

1. โครงการออกแบบและก่อสร้างพระพุทธรูปปุษยคีรีและพุทธมณฑลประจาํจงัหวดั
สุพรรณบุรี  

2. โครงการพฒันาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอู่ทอง  
3. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์เส้นทางคมนาคมเมืองโบราณอู่ทอง  
4. โครงการสาํรวจและอนุรักษโ์บราณสถานและแหล่งโบราณคดีเมืองโบราณอู่ทอง  
5. โครงการพฒันาและปรับปรุงพิพิธภณัฑพ์ื;นบา้นวดัเขาพระศรีสรรเพชญาราม  
6. โครงการขดุคน้ ขดุแต่ง และบูรณะกลุ่มโบราณสถานพุหางนาค  
7. โครงการสืบสานวฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติดั;งเดิมเมืองโบราณอู่ทอง  
8. โครงการสืบคน้ตน้รากสุวรรณภูมิโดยธรณีวทิยา 

 แผนงานดา้นการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติ  
1. โครงการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยวพุหางนาค  
2. โครงการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวแม่นํ;าโบราณจรเขส้ามพนั  
3. โครงการออกแบบ วางผงั และปรับปรุงภูมิทศัน์อุทยานอู่ทอง 
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษพ์นัธ์ุไมพ้ื;นถิ�นเมืองโบราณอู่ทอง 

 แผนงานดา้นการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิงเกษตร  
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงเกษตรเมืองโบราณอู่ทอง  
2. โครงการตลาดปลอดสารพิษเพื�อนกัท่องเที�ยวและประชาชนเมืองโบราณอู่ทอง  
3. โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและคุณภาพสินคา้ทางการเกษตรเพื�อการท่องเที�ยว

เมืองโบราณอู่ทอง 
4. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงในพื;นที�เมืองโบราณอู่ทอง 
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 แผนงานด้านการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ มีเพียง 1 โครงการคือ โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพเมืองโบราณอู่ทอง 
 แผนงานด้านการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัและ
ส่งเสริมการตลาดการลงทุนดา้นการท่องเที�ยว 

1. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์โดยรอบเมืองโบราณอู่ทอง  
2. โครงการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์เมืองโบราณอู่ทอง  
3. โครงการพฒันาแหล่งประวติัศาสตร์หมู่บา้นอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ  
4. โครงการฟื; นฟูอาชีพทอ้งถิ�น เมืองโบราณอู่ทอง  
5. โครงการปลูกไมห้ลากสีเมืองโบราณอู่ทอง  
6. โครงการจดัตั;งศูนยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑท์อ้งถิ�นและของฝากของที�ระลึกเมืองโบราณอู่ทอง  
7. โครงการปรับปรุงตลาดสดน่าซื;อน่าขายรองรับนกัท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง  
8. โครงการศึกษาการก่อสร้างตลาดนํ;าเมืองโบราณอู่ทอง 

 ยุทธศาสตร์ที� 2 การพฒันาโครงสร้างพื)นฐาน มีเป้าหมายและตวัชี;วดัดงันี;  
 เป้าหมาย เพื�อให้เมืองโบราณอู่ทองและแหล่งท่องเที�ยวมีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที�เอื;อต่อการอยู่อาศยัและการท่องเที�ยวอย่างครบครัน การสัญจรภายในเมืองและ
แหล่งท่องเที�ยวสามารถเชื�อมต่อไดอ้ยา่งทั�วถึงสะดวกสบาย ปลอดภยั เอื;อประโยชน์ในการเดินทาง
ใหก้บัทั;งชาวเมืองและนกัท่องเที�ยว เมืองโบราณอู่ทองและแหล่งท่องเที�ยวมีทศันียภาพที�สวยงาม 
 ตวัชี;วดั ชาวเมืองโบราณอู่ทองและนกัท่องเที�ยวไดรั้บการบริการโครงสร้างพื;นฐานและ
สิ�งอาํนวยความสะดวกที�มีมาตรฐานอยา่งทั�วถึง มีคุณภาพชีวิตที�ดี เมืองโบราณอู่ทองมีรูปแบบการ
คมนาคมที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม ภูมิทศัน์เมืองและแหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ มีความสวยงาม ร่วมรื�น 
มีจาํนวนผูม้าท่องเที�ยวเพิ�มมากขึ;น 
 การดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการพฒันาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง 
2. โครงการจดัทาํป้ายและสัญลกัษณ์เพื�อการเดินทางและการท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง  
3. โครงการศึกษาและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเมืองโบราณอู่ทอง  
4. โครงการศึกษาและจดัการขยะแบบครบวงจรเมืองโบราณอู่ทอง 
5. โครงการศึกษาและก่อสร้างระบบบาํบดันํ; าเสียเพื�อรักษาสิ� งแวดล้อมเมืองโบราณ           

อู่ทอง 
6. โครงการศึกษาและก่อสร้างอ่างเก็บนํ;าและระบบระบายนํ;าเมืองโบราณอู่ทอง 
7. โครงการอนุรักษแ์หล่งตน้นํ;าแหล่งท่องเที�ยวพุหางนาค  



121 

8. โครงการพฒันาเส้นทางการท่องเที�ยวแหล่งโบราณสถานคอกชา้งดิน - พุหางนาค  
9. โครงการพฒันาแหล่งนํ;าเดิมบริเวณพุทธมณฑลสุพรรณบุรี 
10. โครงการศึกษาและออกแบบเส้นทางผนันํ;าเมืองโบราณอู่ทอง  
11. โครงการศึกษาการก่อสร้างถนนเลี�ยงเมืองโบราณอู่ทอง 
12. โครงการสร้างความปลอดภยัทางถนนเมืองโบราณอู่ทอง  
13. โครงการศึกษาการก่อสร้างจุดพกัรถและลานจอดรถเมืองโบราณอู่ทอง  
14. โครงการพฒันาเส้นทางจกัรยานเพื�อการท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง 
15. โครงการรณรงคส์ร้างอากาศบริสุทธิg เมืองโบราณอู่ทอง  
16. โครงการพฒันาและปรับปรุงพื;นที�สาธารณะในชุมชนเพื�อเป็นศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว

เมืองโบราณอู่ทอง  
17. โครงการก่อสร้างหอ้งนํ;าสาธารณะในบริเวณเมืองโบราณอู่ทองเพื�อบริการนกัท่องเที�ยว  
18. โครงการพฒันาโรงพยาบาลเพื�อเตรียมรับการพฒันาพื;นที�พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง  
19. โครงการก่อสร้างสถานีดบัเพลิงยอ่ยและติดตั;งอุปกรณ์ดบัเพลิงภายในเมืองโบราณ 

อู่ทอง  
20. โครงการเรือนพื;นถิ�นหลากชาติพนัธ์ุ 

 ยุทธศาสตร์ที� 3 การสร้างกจิกรรมการท่องเที�ยว มีเป้าหมายและตวัชี;วดัดงันี;  
 เป้าหมาย พฒันาและส่งเสริมรูปแบบการเดินทางท่องเที�ยวให้มีความหลากหลาย สร้าง
ความสะดวกในการเดินทางและสร้างความแปลกใหม่ น่าสนใจให้กบัการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยว
เกิดความประทบัใจ สนบัสนุนให้เมืองโบราณอู่ทองเป็นเมืองท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์อย่างย ั�งยืนผา่น
รูปแบบการเดินทางท่องเที�ยวที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 
 ตวัชี; วดั เกิดกิจกรรมการเดินทางท่องเที�ยวทั;งทางบก ทางนํ; า และทางอากาศ มีการ
จดัระบบขนส่งมวลชนเชื�อมโยงกบัภายนอกพื;นที� ลดปัญหาการจราจรและปัญหามลพิษภายใน
พื;นที�เมืองโบราณอู่ทอง เกิดการกระจายรายไดภ้ายในทอ้งถิ�น จากการที�ประชาชนในพื;นที�มีการ
ประกอบอาชีพที�เกี�ยวเนื�องกบักิจกรรมการท่องเที�ยว 
 การดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการศึกษาเพื�อจดัทาํเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง  
2. โครงการลานคีตศิลป์เมืองโบราณอู่ทอง  
3. โครงการเชื�อมโยงเส้นทางการท่องเที�ยวระหว่างเมืองโบราณอู่ทองและกลุ่มจงัหวดั

ภาคกลางตอนล่าง  
4. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที�ยวคูเมืองโบราณอู่ทอง  
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5. โครงการรถ Shuttle Bus พลงังานไฟฟ้าเมืองโบราณอู่ทอง  
6. โครงการโคเทียมเกวยีนเพื�อการท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง  
7. โครงการศึกษาการก่อสร้างกระเชา้ลอยฟ้าเชื�อมแหล่งท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง  
8. โครงการศึกษาเพื�อเชื�อมต่อเส้นทางการท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทองกบัประเทศเพื�อน

บา้นรองรับการเปิด AEC 
 ยุทธศาสตร์ที� 4 การพฒันาบริการเพื�อการท่องเที�ยว มีเป้าหมายและตวัชี;วดัดงันี;  
 เป้าหมาย เพิ�มมาตรฐานโดยรวมดา้นการบริการเพื�อการท่องเที�ยวภายในพื;นที� พฒันา
บุคลากรและประชาชนภายในเมืองโบราณอู่ทองให้สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการให้บริการแก่
นกัท่องเที�ยวได ้
 ตวัชี;วดั เกิดศูนยข์อ้มูลและประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยวและบริการเพื�อการท่องเที�ยว
อื�นๆ เช่น มคัคุเทศก์ อาสาสมัครดูแลนักท่องเที�ยว เป็นต้น ซึ� งส่งผลให้จาํนวนนักท่องเที�ยวที�
ประทบัใจพื;นที�เมืองโบราณอู่ทองเพิ�มมากขึ;นเรื�อยๆ 
 การดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการพฒันาเมืองท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค ์ 
2. โครงการจดัสร้างศูนยข์อ้มูลและประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง  
3. โครงการจดัตั;งศูนยบ์ริการและดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่องเที�ยวเมืองโบราณ

อู่ทอง  
4. โครงการออกแบบผลิตภณัฑท์อ้งถิ�นแสดงอตัลกัษณ์เมืองโบราณอู่ทองสู่ตลาดโลก  
5. โครงการพฒันาหลกัสูตรในสถานศึกษาเพื�อการท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง  
6. โครงการอาสาสมคัรเพื�อการท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง  
7. โครงการมคัคุเทศกน์าํเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง  
8. โครงการอาสาสมคัรพิทกัษสิ์�งแวดลอ้มเมืองโบราณอู่ทอง  
9. โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรรองรับการท่องเที�ยวเมืองโบราณอู่ทอง 

 ยุทธศาสตร์ที� 5 การประชาสัมพนัธ์ มีเป้าหมายและตวัชี;วดัดงันี;  
 เป้าหมาย สร้างสรรค ์ส่งเสริม และสนบัสนุนให้เมืองโบราณอู่ทองเป็นแหล่งท่องเที�ยว
เชิงประวติัศาสตร์ที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ�งของประเทศไทย เพื�อกระตุน้และยกระดบัเศรษฐกิจชุมชนให้
เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที�พฒันาต่อยอดจากผลิตผลภายในทอ้งถิ�น และส่งเสริมการลงทุนใน
ภาคธุรกิจการท่องเที�ยวและธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง 
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 ตวัชี;วดั จาํนวนนกัท่องเที�ยวที�เขา้มายงัเมืองโบราณอู่ทองเพิ�มมากขึ;นทั;งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ทอ้งถิ�นมีรายไดจ้ากการท่องเที�ยวเพิ�มมากขึ;น อตัราการลงทุนภายในพื;นที�เพิ�มมากขึ;น

ผ่านความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที�เกี�ยวข้องเกิดการขยายตลาดของสินค้าชุมชนทั;งในระดับ

จงัหวดัและระดบัประเทศ 

 การดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการคดัเลือกและก่อสร้างสัญลกัษณ์เมืองโบราณอู่ทอง  

2. โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์เมืองโบราณอู่ทอง  

3. โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงนิเวศในพุหางนาคสู่สากล  

4. โครงการส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนในธุรกิจท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืเมืองโบราณอู่ทอง  

5. โครงการจดักิจกรรมเวทีสาธารณะแลกเปลี�ยนมุมมองประวติัศาสตร์ระดบันานาชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที� 6 การบริหารจัดการ มีเป้าหมายและตวัชี;วดัดงันี;  

 เป้าหมาย เกิดการบริหารจดัการ ดูแล ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานท้องถิ�นและ

หน่วยงานหรือองค์กรที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการท่องเที�ยว เพื�อให้เกิดการขบัเคลื�อนโครงการ

และพฒันาเมืองโบราณอู่ทองใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สร้างสรรคแ์ละย ั�งยนืต่อไป 

 ตวัชี; วดั เกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรที�เ กี�ยวข้อง รวมทั; ง

ภาคเอกชนและประชาชน การดาํเนินโครงการต่างๆสําเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตามระยะเวลาที�กาํหนด

ไว ้

 การดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ประกอบไปดว้ยโครงการดงันี;  

1. โครงการสนบัสนุนการดาํเนินงานมูลนิธิสุวรรณภูมิ 

2. โครงการก่อสร้างอุทยานสุวรรณภูมิเมืองโบราณอู่ทอง  

3. โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็ของหน่วยงานดา้นการท่องเที�ยวในจงัหวดัสุพรรณบุรี  

4. โครงการติดตามและประเมินผลการพฒันาเมืองโบราณอู่ทอง 

 

ข้อค้นพบเรื�องข้อสรุปรวม ลักษณะเฉพาะบางพื )นที� และเอกลักษณ์เฉพาะพื)นที�ของผลการ

ดําเนินงานในพื)นที�ต้นแบบการท่องเที�ยวอย่างยั�งยนื 

 ผูศึ้กษาพบวา่ผลการดาํเนินงานของพื;นที�พิเศษฯ ทั;ง 3 พื;นที�นั;น มีลกัษณะบางประการที�

สามารถสังเคราะห์เป็น 3 ลกัษณะคือ 



124 

1. ขอ้สรุปรวม มีลกัษณะเป็นฉันทามติที�ทุกพื;นที�พิเศษฯ มีการนาํไปปฏิบติัโดยไม่มี
ความแตกต่างกนัตามลกัษณะพื;นที� และบริบทของพื;นที� 

2. ลกัษณะเฉพาะบางพื;นที� มีลกัษณะที�คน้พบไดใ้น 2 พื;นที�พิเศษฯ แต่อีก 1 พื;นที�พิเศษฯ 
กลบัไม่พบลกัษณะดงักล่าว 

3. เอกลกัษณ์เฉพาะ มีลกัษณะโดดเด่นของพื;นที�พิเศษฯ ที�คน้พบ และอาจส่งผลให้การ
ดาํเนินงานมีลกัษณะแตกต่างจากพื;นที�พิเศษฯ อื�น ๆ  

 การคน้พบลกัษณะพิเศษทั;ง 3 ประเด็นขา้งตน้ สามารถสรุปผลโดยเปรียบเทียบให้เห็น
ชดัเจนโดยการแสดงใหเ้ห็นเป็นรายพื;นที�ตามตารางที� 3  
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ตารางที� 3 การสังเคราะห์ผลการดาํเนินงานของพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน 
พื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวตัิศาสตร์ เมืองพทัยา เมืองโบราณอู่ทอง 

ขอ้คน้พบ สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร และพื;นที�เชื�อมโยง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
1. มีแผนแม่บทในการ
ดาํเนินงาน โดยการวาง
ยทุธ์ศาสตร์และจะสร้าง
พื;นที�และส่งมอบให้
จงัหวดัดูแลต่อไป
ภายในระยะเวลา 10 ปี
(ขอ้สรุปรวม) 

ยทุธศาสตร์ที� 1 อนุรักษค์ุณค่าของอุทยาน
ประวตัิศาสตร์และแหล่งมรดกโลก 
ยทุธศาสตร์ที� 2 พฒันาและอนุรักษเ์พื�อ
สร้างสรรคค์ุณค่าแหล่งท่องเที�ยวทาง
วฒันธรรมอยา่งย ั�งยนื 
ยทุธศาสตร์ที� 3 พฒันาโครงสร้างพื;นฐาน
และสิ�งอาํนวยความสะดวกเพื�อการท่องเที�ยว 
ยทุธศาสตร์ที� 4 พฒันาขีดความสามารถใน
การแข่งขนัและส่งเสริมการลงทุนดา้น
การตลาดการท่องเที�ยว 
ยทุธศาสตร์ที� 5 พฒันาองคค์วามรู้ สร้าง
เครือข่ายและส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการการ
ท่องเที�ยว 

ยทุธศาสตร์ที� 1 พฒันาสภาพแวดลอ้ม
สะอาด ปลอดภยัและภูมิทศัน์สีเขียว 
ยทุธศาสตร์ที� 2 พฒันาแหล่งและ
กิจกรรมท่องเที�ยวที�จะเป็น Green 
Landmark ของพื;นที�พทัยาและพื;นที�
เชื�อมโยง 
ยทุธศาสตร์ที� 3 ส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที�ยวที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มและ
วถิีชีวติชุมชน 
ยทุธศาสตร์ที� 4 พฒันาโครงข่ายระบบ
คมนาคมขนส่งใหม้ีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคบน
พื;นฐานเทคโนโลยแีละแนวคิดที�
อนุรักษแ์ละเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ที� 1 การพฒันาแหล่ง
ท่องเที�ยว 
ยทุธศาสตร์ที� 2 การพฒันาโครงสร้าง
พื;นฐาน 
ยทุธศาสตร์ที� 3 การสร้างกิจกรรมการ
ท่องเที�ยว 
ยทุธศาสตร์ที� 4 การพฒันาบริการเพื�อ
การท่องเที�ยว 
ยทุธศาสตร์ที� 5 การประชาสัมพนัธ์ 
ยทุธศาสตร์ที� 6 การบริหารจดัการ 
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ตารางที� 3 การสังเคราะห์ผลการดาํเนินงานของพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (ต่อ) 
พื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวตัิศาสตร์ เมืองพทัยา เมืองโบราณอู่ทอง 

ขอ้คน้พบ สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร และพื;นที�เชื�อมโยง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
2.มีแผนพฒันาแหล่ง
ท่องเที�ยวใหม่และ
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
ใหก้บัแหล่งท่องเที�ยว
เดิม(ขอ้สรุปรวม) 

ยทุธศาสตร์ที� 1 อนุรักษค์ุณค่าของอุทยาน
ประวตัิศาสตร์และแหล่งมรดกโลก 
ยทุธศาสตร์ที� 2 พฒันาและอนุรักษเ์พื�อ
สร้างสรรคค์ุณค่าแหล่งท่องเที�ยวทาง
วฒันธรรมอยา่งย ั�งยนื 

ยทุธศาสตร์ที� 1 พฒันาสภาพแวดลอ้ม
สะอาด ปลอดภยัและภูมิทศัน์สีเขียว 
ยทุธศาสตร์ที� 2 พฒันาแหล่งและ
กิจกรรมท่องเที�ยวที�จะเป็น Green 
Landmark ของพื;นที�พทัยาและพื;นที�
เชื�อมโยง 

ยทุธศาสตร์ที� 1 การพฒันาแหล่ง
ท่องเที�ยว 
ยทุธศาสตร์ที� 2 การพฒันาโครงสร้าง
พื;นฐาน 

3. มีการแบ่งเขตพื;นที�
อยา่งชดัเจน สาํหรับการ
พัฒ น า ใ ห้ เ ป็ น พื; น ที�
พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว
อ ย่ า ง ย ั�ง ยื น ( ข้อ ส รุ ป
รวม) 

1.เขตคุม้ครองแหล่งโบราณสถาน  
2.เขตการจัดการชุมชนเชิงอนุรักษ์เมือง
ประวตัิศาสตร์  
3.เขตพฒันาและส่งเสริมการท่องเที�ยวอย่าง
ย ั�งยนื 

1.เขตการท่องเที�ยวเชิงนิเวศทางทะเล 
2.เขตการท่องเที�ยวแบบหลากหลาย  
3.เขตการท่องเที�ยวในแหล่งวฒันธรรม
และในความสนใจพิเศษ  
4.เขตการท่องเที�ยวในแหล่งธรรมชาติ 

1.พื;นที�อนุรักษ ์
2.พื;นที�สีเขียวและนนัทนาการ 
3.พื;นที�ศูนยร์าชการใหม่ 
4.พื;นที�อยูอ่าศยั 
5.พื;นที�พาณิชยกรรม 
6.พื;นที�นนัทนาการริมนํ;า 
7 .พื; น ที� อนุ รักษ์ท างธรรมชา ติพื; น ที�
เกษตรกรรมเดิม 
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ตารางที� 3 การสังเคราะห์ผลการดาํเนินงานของพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (ต่อ) 
พื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวตัิศาสตร์ เมืองพทัยา เมืองโบราณอู่ทอง 

ขอ้คน้พบ สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร และพื;นที�เชื�อมโยง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
4. มีการจา้งเหมาบริษทั
ภายนอกในการจดัทาํ
แผนแม่บท(ขอ้สรุป
รวม) 

บริษทั เทสโก ้จาํกดั บริษทั พิสุทธิg  เทคโนโลย ีจาํกดั บริษทั เอ – เซเวน่ จาํกดั 

5. ระยะเวลาในการ
จดัทาํแผน(ลกัษณะ 
เฉพาะบางพื;นที�) 

1 ปี (กรกฎาคม 2554 – กนัยายน 2555) 2 ปี (พฤษภาคม 2552 – มิถุนายน 
2554) 

1 ปี (มิถุนายน 2555 – กรกฎาคม 2556) 

6. แหล่งทรัพยากรการ
ท่องเที�ยวที�มีมาก่อน
การพฒันาพื;นที�พิเศษฯ 
(ลกัษณะเฉพาะบาง
พื;นที�) 

อุทยานประวตัิศาสตร์ และแหล่งมรดกโลก เมืองชายทะเลฝั�งตะวนัออกอ่าวไทย 
และศูนยก์ารประชุมและสัมมนาระดบั
นานาชาติ 

ไม่เคยเป็นแหล่งท่องเที�ยวสาํคญั 

7. มีการบรรจุแผนการ
ตลาดลงไปในแผน
แม่บท (ลกัษณะเฉพาะ
บางพื;นที�) 

ยุทธศาสตร์ที� 4 พฒันาขีดความสามารถใน
การแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนด้าน
การตลาดการท่องเที�ยว 
 

ไม่พบแผนการตลาดในแผนแม่บท ยทุธศาสตร์ที� 5 การประชาสัมพนัธ์ 
โครงการส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์เมืองโบราณอู่ทอง 
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ตารางที� 3 การสังเคราะห์ผลการดาํเนินงานของพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (ต่อ) 
พื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวตัิศาสตร์ เมืองพทัยา เมืองโบราณอู่ทอง 

ขอ้คน้พบ สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร และพื;นที�เชื�อมโยง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
8. เกี�ยวขอ้งกบั 
พระราชบญัญตัิ 
โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 
และพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 
(ลกัษณะเฉพาะบาง
พื;นที�) 

เกี�ยวขอ้งเพราะกาํหนดพื;นที�โดยใชอุ้ทยาน
ประวตัิศาสตร์เป็นพื;นที�พิเศษ 

ไม่เกี�ยวขอ้ง เกี�ยวขอ้งเพราะมีแหล่งโบราณสถาน
สมยัทาวราวดีอยูใ่นพื;นที� และยงัพบการ
ขดุคน้โบราณวตัถุในบางส่วนที�ยงัไม่ได้
ประกาศเป็นเขตโบราณสถาน 

9. การจดัตั;งชมรม
ส่งเสริมการท่องเที�ยว
โดยชุมชน
(ลกัษณะเฉพาะบาง
พื;นที�) 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนเมือง
เก่าสุโขทยั บา้นคุกพฒันา และนครชุม 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน
ตาํบลหว้ยใหญ่ ตาํบลตะเคียนเตี;ย และ
กลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง  

พบวา่มีชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดย
ชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง แต่ยงั
ไม่มีการดาํเนินงานที�เป็นรูปธรรม 

10. ขนาดของพื;นที�
พิเศษฯ(เอกลกัษณ์
เฉพาะพื;นที�) 

มี 3 พื;นที� คือพื;นที�อุทยานประวตัิศาสตร์ทั;ง 
3 แห่งและพื;นที�ชุมชนโดยรอบ มีขนาดพื;นที�
ปานกลางเมืองเปรียบเทียบกบัเมืองพทัยา 

มีขนาดพื;นที�ใหญ่ กวา้งขวาง
ครอบคลุมเมืองพทัยา และพื;นที�ตาํบล
ขา้งเคียง 

มีขนาดเล็ก เพราะเป็นเขตพื;นที�เพียง
ตาํบลเดียวของอาํเภออู่ทอง จงัหวดั
สุพรรณบุรี 
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ตารางที� 3 การสังเคราะห์ผลการดาํเนินงานของพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (ต่อ) 
พื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวตัิศาสตร์ เมืองพทัยา เมืองโบราณอู่ทอง 

ขอ้คน้พบ สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร และพื;นที�เชื�อมโยง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
11. ลกัษณะของพื;นที�
(เอกลกัษณ์เฉพาะพื;นที�) 

ทั;ง 3 พื;นที�แยกขาดจากกนัและอยูใ่นเขต
ติดต่อของ 2 จงัหวดัคือ สุโขทยั และ
กาํแพงเพชร ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการ
ติดต่อประสานงาน (บริบูรณ์ ปัญจศิริ, 2557; 
ชุติมา แสงสวสัดิg , 2557) 

มีทรัพยากรการท่องเที�ยวทางทะเลและ
ธรรมชาติอยูม่าก และมีธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวและบริการ 
สนบัสนุนและรองรับอยูอ่ยา่งหนาแน่น 

แหล่งโบราณสถานกระจายอยูใ่นพื;นที� 2 
เทศบาลตาํบล อยูบ่นแนวเส้นทางติดต่อ
กบัจงัหวดัรอบขา้งทั;งนครปฐม และ
กาญจนบุรี ไม่เคยเป็นแหล่งท่องเที�ยว
สาํคญัมาก่อน 

12.ความซํ; าซอ้นของ
งาน/หน่วยงานเรื�องการ
พฒันาแหล่งท่องเที�ยว 
(เอกลกัษณ์เฉพาะพื;นที�) 

ซํ; าซอ้นกบัสาํนกังานอุทยานประวตัิศาสตร์ 
ทั;ง 3 แห่งทาํใหต้อ้งพฒันาพื;นที�ภายนอกเขต
อุทยานประวตัิศาสตร์ทั;ง 3 แห่ง และอยู่
ภายในพื;นที�พิเศษก่อน(ชุติมา แสงสวสัดิg , 
2557) 

ซํ; าซอ้นกบักลุ่มธุรกิจหลกัเขตเมือง
พทัยา ทาํใหก้ารพฒันาพื;นที�พิเศษฯอยู่
ในส่วนรอบนอกพื;นที�คือเขตการ
ท่องเที�ยวในแหล่งธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
บริเวณพื;นที�เชื�อมโยง 

ซํ; าซอ้นกบัสาํนกัศิลปากรที� 2 
สุพรรณบุรี เพราะในพื;นที�มีการประกาศ
แหล่งโบราณสถานทาํใหก้ารพฒันา
พื;นที�ตอ้งดูความเหมาะสมทางภูมิ
สถาปัตยกรรม 

13. การจดัตั;งหน่วยงาน
ที�มาจดัการองคค์วามรู้
เพื�อพฒันาแหล่งท่อง
เที�ย(เอกลกัษณ์เฉพาะ
พื;นที�) 

ไม่พบการตั;งหน่วยงานในลกัษณะดงักล่าว ไม่พบการตั;งหน่วยงานในลกัษณะ
ดงักล่าว 

มีการจดัตั;งมูลนิธิสุวรรณภูมิ เพื�อจดัการ
องคค์วามรู้เกี�ยวกบัเมืองโบราณยคุทวาร
วดี ต.อู่ทอง อ.อุ่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
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ตารางที� 3 การสังเคราะห์ผลการดาํเนินงานของพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (ต่อ) 
พื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวตัิศาสตร์ เมืองพทัยา เมืองโบราณอู่ทอง 

ขอ้คน้พบ สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร และพื;นที�เชื�อมโยง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
14. ไดร้ับการประกาศ
เป็นแหล่งมรดกโลก
จาก UNESCO 
(เอกลกัษณ์เฉพาะพื;นที�) 

ไดร้ับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลก เมือง
ประวตัิศาสตร์สุโขทยั และเมืองบริวาร 

ไม่ไดร้ับการประกาศเป็นแหล่งมรดก
โลก 

ไม่ไดร้ับการประกาศเป็นแหล่งมรดก
โลก 

15. งบประมาณในการ
พฒันาพื;นที�พิเศษฯ 
(เอกลกัษณ์เฉพาะพื;นที�) 

1,847.4 ลา้นบาท 9,229.4 ลา้นบาท 4,088.4 ลา้นบาท 

16. ความหลากหลาย
ของสถานที�ท่องเที�ยว
และกิจกรรมท่องเที�ยว
(เอกลกัษณ์เฉพาะพื;นที�) 

มีเพียงสถานที�ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเช่น
อุทยานประวตัิศาสตร์ และพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติรามคาํแหง 

มีความหลากหลายของสถานที�
ท่องเที�ยวและกิจจกรรมการท่องเที�ยว
สูงมาก 

มีเพียงสถานที�ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม
เช่น แหล่งโบราณสถาน และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 
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ผลการศึกษาจากจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญเรื�องผลการดําเนินงานของ อพท. 

 ผลการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน
(องค์การมหาชน) จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั โดยมีรหัสการถอดเทปคาํสัมภาษณ์ (รหัส
พื;นที� + คนที�...) ดงันี;  อพท.3 คือ พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง อพท.4 คือ พื;นที�พิเศษ
ฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร และอพท.7 คือ พื;นที�พิเศษฯ เมืองโบราณ
อู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึ� งผูศึ้กษาพบวา่มีประเด็นสาํคญัดงันี;  

1. การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารการพฒันาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน
เป็นลกัษณะการดาํเนินงานตามนโยบายแบบ บนสู่ล่าง (top-down) ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการ
ออกประชามติก็เป็นเพียงเบื;องตน้เท่านั;น และลกัษณะของการวางแผนก็เป็นแบบพิมพ์เขียว 
(Blueprint) ที�กาํหนดมาแลว้จากคณะรัฐมนตรี  
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.7-1 “ตามที�อาจารยร์ายงานมา พี�และน้อง ๆ ทีมงานจะตอ้ง
ไปพิจารณาก่อนวา่โครงการที�อาจารยเ์สนอมานั;น สอดคลอ้งหรือตรงกบัยุทธศาสตร์ที�เราจะดาํเนินการ
หรือไม่ และจะไปตรงกบัโครงการไหนในแผนแม่บทของเรา” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.7-2 “เราทาํการลงพื;นที�เพื�อสํารวจความคิดเห็นและทาํ
ประชาคมกบัชาวบา้นในพื;นที�ก่อนการประกาศพื;นที�พิเศษทุกครั; งนะคะ หนูยงัเคยไปลงพื;นที�ตอนมี
โครงการการจดัตั;งพื;นที�พิเศษที�หวัหินเลย แต่โครงการก็พบัไปแลว้คะ” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.7-3 “โครงการต่าง ๆ ตามแผนฯคงตอ้งดาํเนินงานไปก่อน
ครับ ตอนนี;แผนฯ ใหญ่ยงัไม่ผา่นการอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีเลยแต่ถา้อนุมติัแลว้คงดาํเนินการไป
ตามแผนฯ ครับไม่น่าจะมีการเปลี�ยนแปลง” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-1 “ตอนเริ�มตน้ตั;งพื;นที� คือลงไปจดัประชุมเรียกชาวบา้น 
ทาํเพื�อสํารวจฐานขอ้มูลของแหล่งท่องเที�ยว ส่วนหน่วยงานภาครัฐที�เราตอ้งไปทาํแผนแม่บท
ร่วมกบัเคา้ เราจะมีทีมที�ปรึกษาเขา้ไปศึกษาแผนของหน่วยงานต่าง ๆ วา่มีเรื�องเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว
หรือไม่ เพื�อการสนบัสนุนหรือนาํมาประกอบในแผนแม่บท” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-2 “การดาํเนินโครงการและกิจกรรมตามโครงการในแผน
แม่บทเป็นการสั�งการมาเลยว่าจะเป็นโครงการไหนและอาจมีการปรับปรุงกิจกรรมเพิ�มโดยฝ่าย
ยทุธศาสตร์ในพื;นที�” 

2. การดาํเนินงานวางแผนมมีการจา้งเหมาบริษทัภายนอกในการจดัทาํแผนแม่บท ซึ� ง
เป็นลกัษณะการจา้งเหมาบริการ (outsourcing) และหน่วยงานที�รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ในแผน
แม่บทเป็นหน่วยงานภาครัฐในพื;นที� เช่น หน่วยงานการปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถิ�น 
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รวมถึงการจา้งเหมาบริการจากหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเช่น มหาวิทยาลยั ใน
ลกัษณะการทาํบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) และขอ้กาํหนดการวา่จา้ง (TOR) 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-1 “ตอนเริ�มตน้ตั;งพื;นที� คือลงไปจดัประชุมเรียกชาวบา้น 
ทาํเพื�อสํารวจฐานขอ้มูลของแหล่งท่องเที�ยว ส่วนหน่วยงานภาครัฐที�เราตอ้งไปทาํแผนแม่บท
ร่วมกบัเคา้ เราจะมีทีมที�ปรึกษาเขา้ไปศึกษาแผนของหน่วยงานต่าง ๆ วา่มีเรื�องเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว
หรือไม่ เพื�อการสนบัสนุนหรือนาํมาประกอบในแผนแม่บท” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.7-1 “ตามที�อาจารยร์ายงานมา พี�และน้อง ๆ ทีมงานจะตอ้ง
ไปพิจารณาก่อนว่าโครงการที�อาจารยเ์สนอมานั;น สอดคล้องหรือตรงกบัยุทธศาสตร์ที�เราจะ
ดาํเนินการหรือไม่ และจะไปตรงกบัโครงการไหนในแผนแม่บทของเรา” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.7-2 “นอกจากมหาวิทยาลยัของอาจารยแ์ล้ว หนูยงัตอ้ง
ประสานงานให้อีก 2 – 3 ที� ก็มี นิดา้ อนันี; เคา้มีทั;ง MOU และ TOR ธรรมศาสตร์ ศิลปากร พรุ่งนี;
ตอ้งไปลงพื;นที�กบั มศว. ที�ร่วมงานกบัหน่วยงานกลางที�จะมาสาํรวจในพื;นที�อีก” 

3. พบการใช้แนวคิดทางการตลาดมาสนบัสนุนการท่องเที�ยวโดยมีการบรรจุแผนการ
ตลาดลงไปในแผนแม่บท ถึงแม้ว่า ไม่พบแผนทางการตลาดในแผนแม่บทของเมืองพทัยาแต่ 
ผูศึ้กษาพบว่าโครงการในแผนแม่บทที�ตอ้งการสร้างแหล่งท่องเที�ยวแห่งใหม่ จาํนวนมากในพื;นที�
รอบนอกเมืองพทัยา เขตการท่องเที�ยวในแหล่งธรรมชาติ ซึ� งตรงกบัการมีการแหล่งทรัพยากรการ
ท่องเที�ยวที�มีมาก่อนการพฒันาพื;นที�พิเศษฯ ของเมืองพทัยา และลักษณะพิเศษของเมืองพทัยาที�
สามารถดาํรงความเป็นเมืองท่องเที�ยวไวไ้ดด้ว้ย การสร้างทรัพยากรการท่องเที�ยวขึ;นมาใหม่ตลอดเวลา
และพบว่ามีกลุ่มประชาชนในพื;นที�พิเศษฯที�ตอ้งการใช้แนวคิดทางการตลาดการท่องเที�ยวสร้าง
ความมั�งคั�งใหเ้ศรษฐกิจชุมชน 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท 3-1 “เป็นเรื�องปกติของเมืองพทัยา ที�จาํเป็นตอ้งสร้าง แลนด์
มาร์คและแหล่งท่องเที�ยวใหม่ ๆ จะเห็นวา่ถา้ไม่ไดม้าพทัยาสักปีนึง ก็จะเห็นแหล่งท่องเที�ยวใหม่ ๆ 
เกิดขึ;นจนจาํของเดิมไม่ได ้สรุปวา่พทัยาเป็นเมืองที�ตอ้งเกิดความแปลกใหม่อยูต่ลอดเวลาเพื�อกระตุน้
การท่องเที�ยว” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-5 “อาจารยบ์อกว่าจะมีนกัท่องเที�ยวเขา้มาในชุมชนเป็น
การท่องเที�ยวแบบยั�งยืน ถา้ตอบแบบชาวบา้นนกัท่องเที�ยวเอาเงินมาให้ เราก็รับเพราะเราเป็นแม่คา้
อยากขายของไดเ้ยอะ ๆ ตอนนั;นเราอยากไดท้วัร์เขา้มา เพราะถา้เขา้มาของเราจะขายได ้เพราะตอน
นั;นขายแต่ในชมชน ตวัจงัหวดั และต่างจงัหวดันิดหน่อย” 
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  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-3 “เริ�มตน้จากอาจารย ์ม.นเรศวร มาทาํวิจยัเรื�องท่องเที�ยว
ชุมชน มีการคน้พบสูตรอาหารเก่า ๆ ทาํใหเ้กิดความคิดที�จะดูแลอนุรักษ ์และบวกกบัคาํวา่ คนเมืองเก่า
นั�งทบัขมุทองไว ้แต่ไม่จะนาํเสนออยา่งไรเหมือนกบัขาดการบริหารจดัการ” 

4. ผูศึ้กษาพบปัญหาความไม่ราบรื�นของการดาํเนินงานพฒันาพื;นที�พิเศษฯ ในมิติความ
ขดัแยง้กนัของขอ้กฏหมาย ที�เกี�ยวขอ้งกบั พระราชบญัญติั โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทาํให้การทาํงานแยกส่วนกนัระหวา่งพื;นที�พิเศษฯ กบัอุทยาน
ประวติัศาสตร์ 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-3 “ในยุคก่อน ผอ.อุทยานฯ ค่อนขา้งชนกบัชาวบา้น เป็น
ผูถื้อกฎหมายในการดูแลโบราณสถาน ชาวบา้นจะมาละเมิดไม่ได”้ 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-4 “อพท. จะเป็นลกัษณะของการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน จะ
เขา้มาโปรโมทสถานที�ท่องเที�ยว แต่ยงัไม่ไดม้าทาํงานร่วมกบัอุทยานฯ คือจะนาํนกัท่องเที�ยวมาเป็น
ช่วง ๆ โดยจะแจง้ล่วงหนา้ใหอุ้ทยานฯ ตอ้นรับ” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-4 “เมื�อพบเตาทุเรียงบริเวณบา้น เมื�อแจง้อุทยานฯ ก็จะถูก
เวนคืน เพราะพื;นที� 28,217 ไร่ ไดขึ้;นทะเบียนเป็นของอุทยานฯ เวลาจะสร้างบา้นในพื;นที� ตอ้งมาขอ
อนุญาตกรมศิลปากรก่อน” 

5. ความซํ; าซอ้นของงาน/หน่วยงานเรื�องการพฒันาแหล่งท่องเที�ยว พื;นที�พิเศษฯ อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กาํแพงเพชรซํ; าซอ้นกบัสาํนกังานอุทยานประวติัศาสตร์ ทั;ง 
3 แห่งทาํใหต้อ้งพฒันาพื;นที�ภายนอกเขตอุทยานประวติัศาสตร์ทั;ง 3 แห่ง และอยูภ่ายในพื;นที�พิเศษ
ก่อน เมืองโบราณอู่ทองซํ; าซ้อนกับสํานักศิลปากรที� 2 สุพรรณบุรี เพราะในพื;นที�มีการประกาศ
แหล่งโบราณสถานทาํให้การพฒันาพื;นที�ตอ้งดูความเหมาะสมทางภูมิสถาปัตยกรรมของสิ�งปลูก
สร้างที�จะสร้างขึ;นใหม่ตามแผนแม่บท ผูศึ้กษาพบวา่ เมืองพทัยากลบัมีความซํ; าซ้อนของการพฒันา
พื;นที�พิเศษกบักลุ่มธุรกิจหลกัเขตเมืองพทัยา ทาํให้การพฒันาพื;นที�พิเศษฯอยูใ่นส่วนรอบนอกพื;นที�
คือเขตการท่องเที�ยวในแหล่งธรรมชาติ ไดแ้ก่ บริเวณพื;นที�เชื�อมโยง เพราะเหตุผลนี; ยงัเป็นเหตุผล
หลกัและลกัษณะเฉพาะตวัของเมืองพทัยาที�กลุ่มธุรกิจเป็นผูด้าํเนินงานพฒันาการท่องเที�ยวโดยมี
หน่วยงานภาครัฐ เช่น การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย ช่วยสนบัสนุน 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-3 “ในยุคก่อน ผอ.อุทยานฯ ค่อนขา้งชนกบัชาวบา้น เป็น   
ผูถื้อกฎหมายในการดูแลโบราณสถาน ชาวบา้นจะมาละเมิดไม่ได”้ 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-4 “อพท. จะเป็นลกัษณะของการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน จะ
เขา้มาโปรโมทสถานที�ท่องเที�ยว แต่ยงัไม่ไดม้าทาํงานร่วมกบัอุทยานฯ คือจะนาํนกัท่องเที�ยวมาเป็น
ช่วง ๆ โดยจะแจง้ล่วงหนา้ใหอุ้ทยานฯ ตอ้นรับ” 
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  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.7-3 “การเสนอแบบการพฒันาพื;นที�ในที�ประชุม ผมก็ยงัไม่
สามารถรับรองให้ได ้เพราะแบบการพฒันาพื;นที�สร้างบนพื;นที�โบราณสถาน ซึ� งถา้ผมรับรองไปก็
ตอ้งไปขอความเห็นชอบจากที�กรุงเทพฯ ซึ� งมีผูเ้ชี�ยวชาญ 5 คน เคา้ก็ไม่ให้ผ่านอยู่ดีครับ จาก
ประสบการณ์ที�ผมทาํงานมา” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.3-1 “อย่าว่าแต่ อพท.ไปยุ่งไม่ได ้ททท.ยงัไปยุ่งไม่ไดเ้ลย 
ภาคธุรกิจเอกชนในเมืองพทัยามีความเขม้แข็งมาก ดงันั;นพื;นที�โซนธุรกิจของพทัยาจึงเป็นการบริหาร
จดัการของภาคเอกชนทั;งสิ;น และนกัธุรกิจที�ประกอบกิจการในพทัยาก็เป็นนักธุรกิจระดับชาติมี
ตาํแหน่งในสภาอุสาหกรรมการท่องเที�ยว” 

6. ผูศึ้กษาพบว่าการจดัตั;งชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน(ลกัษณะเฉพาะบาง
พื;นที�) เป็นลกัษณะของกลุ่มจดัตั;งทั;งหมดในระยะเริ�มตน้ และการดาํเนินงานในช่วงแรกเป็นการเขา้
รับการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานทั;งในและต่างประเทศ โดยมี สํานกัท่องเที�ยวโดยชุมชน จาก
สํานักงานกลาง มาเป็นพี; เลี; ยงอีกหน่วยงานหนึ� ง สํานักงานพื;นที�พิเศษฯ และการดาํเนินงานที�
สามารถผ่านช่วงระยะเวลาเริ�มตน้มาไดแ้ละสามารถสร้างความร่วมมือจากประชาชนในพื;นที�ได้
เป็นอย่างดีต้องใช้กลไลทางการเมือง(หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ�น)ในพื;นที� เป็นส่วน
สนบัสนุน 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-3 “อยา่งที�ผา่นมาโครงการปีนี;  สํานกัท่องเที�ยวโดยชุมชน
กาํหนดให้แต่ละชมรมทาํโครงการทั;งหมด 3 โครงการ โครงการแรกเป็นโครงการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ระหวา่งพื;นที�พิเศษฯ ซึ� งผมเลือกไปที�พื;นที�บา้นนํ; าเชี�ยว ที�ตราด โครงการที� 2 เป็นโครงการ
อบรมนกัสื�อความหมายทอ้งถิ�น ซึ� งมีลกัษณะเหมือนมคัคุเทศก์แต่เราจะเรียกว่านักสื�อความหมาย
ทอ้งถิ�น โดยใชน้กัเรียนในทอ้งถิ�นและชาวบา้นที�มีจิตอาสา ” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-3 “ประเด็นอยู่ตรงนี; ครับ ชมรมฯที�ผ่านมาผมยงัล้มลุก
คลุกคลานอยู่ แมน้กระทั�งที�อื�นก็ยงัเป็นเหมือนกนัอยู่ จิตอาสาเป็นเรื� องสําคญัเพราะทาํงานไม่มี
เบี;ยเลี;ยงเงินเดือน ” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-3 “ลองเช็ค ชมรมฯดูนะครับ จะมีหน่วยงานทอ้งถิ�นเขา้มา
เกี�ยวขอ้งดว้ยทุกที� ถา้ไม่มีหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิ�นเขา้มาเกี�ยวขอ้งจะเดินไปไดย้าก ผมเอง
เป็นชาวบา้นโดยแท ้ผมเองยงัไม่ไดเ้ป็น สท. ตอนที�เป็นประธานฯ เรามามองว่า ถา้เราไม่อิงตรงนี;
มนัยาก ทอ้งถิ�นไม่เอาด้วยเราเดินไม่ได้เลย ถ้าเราอิงการเมืองได้ แลว้ค่อย ๆ ทาํงานควบคู่ไปกบั
ชมรมฯ เพราะนายกฯเป็นทีมเดียวกับผม ผมสามารถเสนอโครงการฯ ให้เทศบาลได้ เพราะผม       
ไม่คาดหวงักบั อพท.มากเพราะเคา้เป็นแค่พี�เลี; ยงเรา ถา้เราเดินไดเ้คา้ก็จะไปพื;นที�อื�น แต่ถา้เราเกาะ
ทอ้งถิ�นไดโ้ดยเฉพาะในเชิงนโยบายเราก็จะเกาะไปไดต้ลอด” 
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  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-3 “ช่วงที�ผา่นมาเป็นการเริ�มตน้การเป็นชมรม อพท.ให้เรา
ไปอบรม ศึกษาดูงานเรื�องการบริหารจดัการ ซึ� งพวกผมเป็นชาวบา้นบางคนก็ไดบ้า้ง บางคนก็ไม่ได ้
จึงตอ้งอบรมศกัยภาพกนัอยูต่ลอด” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-3 “กรณีบา้นคุกพฒันา ผูใ้หญ่ฯเป็นประธานฯ เพราะ
ชาวบา้นฟังผูใ้หญ่คนเดียว ตอนแรกรุ่นน้องผมเป็นประธานฯ ผูใ้หญ่เป็นที�ปรึกษา พอมีปัญหาจา
การประกวดวา่ว ก็พยายามจะให้ประธานฯคนเก่าที�เป็นรุ่นนอ้งทาํงานต่อเพราะเริ�มมีประสบการณ์
ในการทาํงานแลว้ แต่ก็ทาํงานต่อไม่ไดเ้พราะเวลาลงมติในที�ประชุมแลว้ไม่มีใครยกมือให”้ 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-3 “นครชุมมีปัญหาเยอะที�สุด เปลี�ยนประธานบ่อย ตอน
แรกผมไปดูเรื�องแผนยทุธศาสตร์ นครชุมทาํเป็นที�แรก ผมไปเห็นป้ายเลือกตั;งนายกฯ ซึ� งถา้ไปเช็คดู 
นายกฯคนเก่าสนบัสนุนตลาดนดัยอ้นยุคนครชุมมาโดยตลอด ผมเลยบอกให้ระวงัถา้คนเก่ากลบัมา
จะไม่มีปัญหา ซึ� งคนเก่าไม่ไดก้ลบัมาทาํใหเ้ดินไปลาํบากขาดการสนบัสนุนจากเทศบาล” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-5 “วนันี; ทาง ชมรมฯไปโครงการศกัยภาพ ที�ตราด ไป
ทั;งหมด 21 คน จาก 23 คน เป็นการอบรมศกัยภาพของกรรมการ โดยใช้งบฯ ของ อพท. ซึ� งมี 3
โครงการ โครงการอบรมศกัยภาพเป็นโครงการสุดทา้ย” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-5 “อพท.เขา้มาช่วยหลายอย่าง เริ�มแรกเขา้มาแนะนาํตวั 
และให้เทศบาลเชิญประธานและกรรมการชุมชนเขา้ประชุมชี;แจงนโยบายของพื;นที�พิเศษ และให้
อาจารยนิ์ดา้มาทาํการสาํรวจชุมชนที�จะเขา้ร่วมโครงการกบั อพท. เราก็เสนอ ตลาดยอ้นยุค วดัพระธาตุ 
วดัสวา่ง หลวงพอ่อุโมงค ์เป็นของดีของชุมชน ” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-5 “ทาํงานกบั อพท. ตั;งแต่ปี 53 ซึ� ง อพทก็ช่วยเยอะแนะนาํ
ทุกอยา่ง ก็ลม้ลุกคลุกคลานกนัมาเรื�อย โครงการ 3 โครงการอยู่ในช่วงปี 56 – 57 ช่วง 2 ปีแรกเป็น
การจดัประชุม อบรมเพื�อคน้หายทุธศาสตร์ วสิัยทศัน์ของชุมชน” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-5 “จริง ๆ แลว้ที�ทาํชมรมฯ มายงัไม่ไดมี้การเปิดตวัชมรมฯ 
เลย เพราะประธานฯ ชมรมเปลี�ยนตวักนัเรื�อย ๆ นี�เป็นคนที� 4 เพิ�งทาํได ้4 เดือน ที�เปลี�ยนเพราะติด
ภาระกิจ และทาํไม่ได้เพราะไม่ได้คิดว่าจะตั;งชมรม ที�มีการประชุมและงานเอกสาร อย่างงาน
ประชุมใหญ่ในต่างจงัหวดั อพท. จะใหค้่ารถ ค่านํ;ามนั เหมารถใหค้ะ” 

7. ผูศึ้กษาพบวา่ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน บางแห่งมีลักษณะเด่นที�เป็น
เอกลกัษณ์เพราะผูน้าํกลุ่มที�มีศกัยภาพสูงโดยนาํภูมิปัญญา ทรัพยสิ์น องค์ความรู้ ที�มีมาสร้างเป็น
ทรัพยากรการท่องเที�ยว เช่น ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนตาํบลตะเคียนเตี;ย (วนัดี 
ประกอบธรรม, 2557) ซึ� งใช้บา้น ของสะสม ภูมิปัญญาในการทาํเกษรอินทรีย ์และองค์ความรู้
เรื�องกวัซาเพื�อการบาํบดัสุขภาพ มาเป็นทรัพยากรทางการท่องเที�ยวซึ� งเป็นจุดเริ�มตน้ในการชกัชวน
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เพื�อนบา้นและชุมชนใกลเ้คียงมาร่วมงานในชมรม ซึ� งการดาํเนินงานของชมรมแห่งนี; มีมาก่อนที�จะ
ร่วมงานกับพื;นที�พิเศษฯ และได้ร่วมงานกบัการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย เมืองพทัยา ในการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวอยูเ่ป็นประจาํ ส่วน บา้นชายทะเล บางละมุงโดยกลุ่มประมง เทศบาล
บางละมุง (นพพร ศรีเกษตร, 2557) เป็นกลุ่มประมงพื;นบา้นที�มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพ
ประมงในเขตอ่าวพทัยาและอ่าวบางละมุง มีการสร้างธนาคารปูมา้ กั;งทะเล และหอยหวาน โดยจะ
ทาํการอนุบาลตวัอ่อนและปล่อยลงทะเลบริเวณหนา้หาดบางละมุงและเก็บผลผลิตเมื�อครบอายุส่ง
ขายที�ตลาดนาเกลือ และภตัตาคารในเมืองพทัยา รวมถึงกลุ่มฯ ยงัสร้างสรรคท์รัพยากรการท่องเที�ยว
ขึ;นมาเพื�อเพิ�มรายไดใ้นฤดูการท่องเที�ยว เช่น รับเหมานกัท่องเที�ยวออกเรือตกปลาและตกหมึก นาํ
ชมปะการังและเล่นนํ; าบริเวณเกาะนก ปลายอ่าวบางละมุง ซึ� งผลการดาํเนินงานของกลุ่มฯ มีมา
ก่อนที�จะร่วมงานกบัพื;นที�พิเศษฯ เช่นกนั อีกทั;งยงัเป็นที�ศึกษาดูงานด้านประมงของ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์และ มหาวทิยาลยับูรพาอีกดว้ย 

8. ลกัษณะของพื;นที�ที�แตกต่างกนัทั;ง สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรการท่องเที�ยว และ
การจดัการดา้นการท่องเที�ยว เช่นอุทยานประวติัศาสตร์ทั;ง 3 พื;นที�แยกขาดจากกนัและอยู่ในเขต
ติดต่อของ 2 จงัหวดัคือ สุโขทยั และกาํแพงเพชร ทาํให้เป็นอุปสรรคในการติดต่อประสานงาน มี
เพียงสถานที�ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเช่นอุทยานประวติัศาสตร์ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
รามคาํแหง แต่ไดรั้บการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลก เมืองประวติัศาสตร์สุโขทยั และเมืองบริวาร 
ส่วนเมืองพทัยามีทรัพยากรการท่องเที�ยวทางทะเลและธรรมชาติอยู่มาก และมีธุรกิจในอุตสาหกรรม
การท่องเที�ยวและบริการ สนบัสนุนและรองรับอยูอ่ยา่งหนาแน่น แต่ทรัพยากรการท่องเที�ยวส่วนใหญ่
อยูใ่นการบริหารจดัการของภาคธุรกิจเอกชน  
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-5 “สํานกังานพื;นที�พิเศษ อยูที่�สุโขทยั เวลามีงานก็จะโทร
มานดัหมายวา่จะเขา้ร่วมประชุมดว้ย ซึ� งถา้ ผอ.พื;นที�พิเศษจะเขา้มาจะโทรแจง้ล่วงหนา้ ทางชมรมฯ
ก็จะเตรียมตอ้นรับที�ศูนยฯ์ ที�ตั;งอยูที่�ตลาดยอ้นยคุ” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.4-2 “สํานักงานพื;นที�พิเศษที�สุโขทยัเป็นจุดกึ� งกลาง 
กาํแพงเพชรใช้เวลา 1 ชั�วโมง ศรัสัชนาลยั ใช้เวลา 45 นาที ถามว่าถ้าไปทุกอาทิตย์ไหม มนัไม่
สามารถบอกไดค้ะ ถา้มีงานก็ไปแต่ไม่ไดไ้ปทุกคน ไปเฉพาะคนที�มีงานตอ้งลงไป” 
  ขอ้มูลคาํสัมภาษณ์ อพท.3-1 “อย่าว่าแต่ อพท.ไปยุ่งไม่ได ้ททท.ยงัไปยุ่งไม่ไดเ้ลย 
ภาคธุรกิจเอกชนในเมืองพทัยามีความเข้มแข็งมาก ดงันั;นพื;นที�โซนธุรกิจของพทัยาจึงเป็นการ
บริหารจดัการของภาคเอกชนทั;งสิ;น และนกัธุรกิจที�ประกอบกิจการในพทัยาก็เป็นนกัธุรกิจระดบัชาติ
มีตาํแหน่งในสภาอุสาหกรรมการท่องเที�ยว” 
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ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม ตามแนวทางการท่องเที�ยวที�ยั�งยนื 

  ผลการสํารวจภาพรวมของการดาํเนินงานตามแนวทางการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน จากกลุ่ม
ประชากรที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว และผลการสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็น
เรื�องการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนจากนกัท่องเที�ยว ที�มีต่อพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนทั;ง 3 แห่ง 
ผูศึ้กษาเสนอผลการสํารวจออกเป็น 2 ส่วน คือ สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรที�อาศยัใน
บริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว และนักท่องเที�ยว กบั ค่าคะแนนการดาํเนินงานตามแนวทางการ
พฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนจากทั;ง กลุ่มประชากรที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว และ
นกัท่องเที�ยว และผูศึ้กษานาํเสนอผลการสํารวจไปพร้อม ๆ กนัทั;ง 3 พื;นที�พิเศษฯ ซึ� งผลการสํารวจ
สามารถนาํเสนอไดด้งันี;  
 
ตารางที� 4 สถานภาพส่วนบุคคลของประชาชนในพื;นที�พิเศษฯ 

พื;นที�พิเศษฯ 
 
 
 

สถานภาพ 

อุทยาน
ประวติัศาสตร์ 

เมืองพทัยา และ
พื;นที�เชื�อมโยง 

เมืองโบราณ        
อู่ทอง 

สุโขทยั-ศรีสขันา
ลยั-กาํแพงเพชร 

 จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
เพศ       
ชาย 75 50.00 72 48.00 56 56.00 
หญิง 75 50.00 78 52.00 44 44.00 
รวม 150 100.00 150 100.00 100 100.00 
อาย ุ       
20  – 29 ปี  26 17.33 28 18.67 7 7.00 
30  – 39  ปี 31 20.67 30 20.00 20 20.00 
40  – 49  ปี 44 29.33 53 35.33 25 25.00 
50  – 59   ปี 34 22.67 27 18.00 30 30.00 
60 ปีขึ;นไป 15 10.00 12 8.00 18 18.00 
รวม 150 100.00 150 100.00 100 100.00 
อาชีพ       
ขา้ราชการ พนกังานของรัฐ 11 7.33 8 5.33 12 12.00 
พนกังานบริษทัเอกชน 17 11.33 16 10.67 8 8.00 
ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั 59 39.33 51 34.00 45 45.00 
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ตารางที� 4 สถานภาพส่วนบุคคลของประชาชนในพื;นที�พิเศษฯ (ต่อ) 
พื;นที�พิเศษฯ 

 
 
 

สถานภาพ 

อุทยาน
ประวติัศาสตร์ 

เมืองพทัยา และ
พื;นที�เชื�อมโยง 

เมืองโบราณ        
อู่ทอง 

สุโขทยั-ศรีสขันา
ลยั-กาํแพงเพชร 

 จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
นกัเรียน นกัศึกษา 7 4.67 9 6 - - 
เกษตรกร 49 32.67 63 42.00 29 29.00 
เกษียณอาย/ุไม่ประกอบอาชีพ 5 3.33 2 1.33 4 4.00 
ไม่ระบุ 2 1.33 1 .67 2 2.00 
รวม 150 100.00 150 100.00 100 100.00 
ระดบัการศึกษา       
ประถมศึกษา 60 40.00 70 46.67 46 46.00 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 31 20.67 26 17.33 20 20.00 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 20 13.33 17 11.33 21 21.00 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 12 8.00 10 6.67 3 3.00 
ปริญญาตรี 24 16.00 24 16.00 7 7.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3 2.00 3 2.00 3 3.00 
รวม 150 100.00 150 100.00 100 100.00 
ประกอบกิจการท่องเที�ยวและผลิตภณัฑชุ์มชน       
ใช่ 34 22.67 40 26.67 13 13.00 
ไม่ใช่ 116 77.33 110 73.33 87 87.00 
รวม 150 100.00 150 100.00 100 100.00 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ       
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 34 22.67 45 30.00 5 5.00 
5,001 - 10,000 บาท   42 28.00 29 19.33 41 41.00 
10,001 – 15,000 บาท 23 15.33 20 13.33 14 14.00 
15,001 – 20,000 บาท 4 2.67 3 2.00 5 5.00 
20,001 – 25,000 บาท 5 3.33 6 4.00 2 2.00 
สูงกวา่ 25,000 บาท 8 5.33 8 5.33 1 1.00 
ไม่ระบุ 34 22.67 39 26.00 32 32.00 
รวม 150 100.00 150 100.00 100 100.00 
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ตารางที� 4 สถานภาพส่วนบุคคลของประชาชนในพื;นที�พิเศษฯ (ต่อ) 
พื;นที�พิเศษฯ 

 
 
 

สถานภาพ 

อุทยาน
ประวติัศาสตร์ 

เมืองพทัยา และ
พื;นที�เชื�อมโยง 

เมืองโบราณ        
อู่ทอง 

สุโขทยั-ศรีสขันา
ลยั-กาํแพงเพชร 

 จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
จาํนวนผลิตภณัฑที์�ชุมชนผลิตได ้       
1 – 2 ชนิด 33 22.00 22 14.67 32 32.00 
3 – 4 ชนิด 34 22.67 21 14.00 30 30.00 
5 – 6 ชนิด 16 10.67 15 10.00 3 3.00 
ไม่ระบุ 67 44.67 92 61.33 35 35.00 
รวม 150 100.00 150 100.00 100 100.00 
จาํนวนผลิตภณัฑชุ์มชนที�นาํออกจาํหน่าย       
1 – 2 ชนิด 36 24.00 22 14.67 29 29.00 
3 – 4 ชนิด 26 17.33 18 12.00 32 32.00 
5 – 6 ชนิด 20 13.33 15 10.00 5 5.00 
ไม่ระบุ 68 45.33 95 63.33 34 34.00 
รวม 150 100.00 150 100.00 100 100.00 
จาํนวนชนิดบริการการท่องเที�ยว       
1 – 2 ชนิด 34 22.67 20 13.33 26 26.00 
3 – 4 ชนิด 26 17.33 21 14.00 26 26.00 
5 – 6 ชนิด 20 13.33 14 9.33 12 12.00 
อื�น ๆ 70 46.67 95 63.33 36 36.00 
รวม 150 100.00 150 100.00 100 100.00 
ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของพื;นที�พิเศษฯ       
ดาํเนินงานดีและเหมาะสมแลว้ 38 25.33 22 14.67 50 50.00 
ดาํเนินงานดีแต่สามารถพฒันาใหดี้ยิ�งขึ;น 64 42.67 65 43.33 25 25.00 
ควรปรับปรุงการดาํเนินงาน 13 8.67 9 6.00 6 6.00 
ดาํเนินงานผิดพลาดควรปรับปรุงแกไ้ข - - - - - - 
ไม่ระบุ 35 23.33 54 36.00 19 19.00 
รวม 150 100.00 150 100.00 100 100.00 
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  สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรที�อาศัยในบริเวณที� เป็นแหล่งท่องเที�ยว 
ประกอบไปดว้ย(ผลจากตารางที� 5) 

1. เพศ กลุ่มตวัอย่างในพื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขท ัย-ศรีสัชนาล ัย-
กาํแพงเพชร ประกอบไปดว้ย เพศชาย 75 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เพศหญิง 75 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง ประกอบไปดว้ยเพศชาย 72 คนคิดเป็นร้อยละ 48 เพศหญิง 
78 คิดเป็นร้อยละ 52 และพื;นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปดว้ยเพศชาย 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56 เพศหญิง 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44 

2. อายุ กลุ่มตวัอย่างในพื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลัย-
กาํแพงเพชร ประกอบไปดว้ย ช่วงอายุ 20 – 29  ปี 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 ช่วงอายุ 30 – 39 ปี 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67 ช่วงอายุ 40 – 49 ปี 44 คน คิดเป็นร้อยละ 29.33 ช่วงอายุ 50 – 59 ปี 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.67 ช่วงอาย ุ60 ปีขึ;นไป 15 คนคิดเป็นร้อยละ 10 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและ
พื;นที�เชื�อมโยง ประกอบไปดว้ยช่วงอายุ 20 – 29  ปี 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67 ช่วงอายุ 30 – 39 ปี 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วงอาย ุ40 – 49 ปี 53 คน คิดเป็นร้อยละ 35.33 ช่วงอายุ 50 – 59 ปี 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18 ช่วงอายุ 60 ปีขึ;นไป 12 คนคิดเป็นร้อยละ 8 และพื;นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทอง
ประกอบไปดว้ยช่วงอาย ุ20 – 29  ปี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ช่วงอาย ุ30 – 39 ปี 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 ช่วงอายุ 40 – 49 ปี 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ช่วงอายุ 50 – 59 ปี 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ช่วง
อาย ุ60 ปีขึ;นไป 18 คนคิดเป็นร้อยละ 18 

3. อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งในพื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-
กาํแพงเพชร ประกอบไปด้วย ขา้ราชการ พนักงานของรัฐ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33 พนักงาน
บริษทัเอกชน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33 ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตวั 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.33 นกัเรียน นกัศึกษา 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67 เกษตรกร 49 คนคิดเป็นร้อยละ 32.67 
เกษียณอายุและไม่ประกอบอาชีพ 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.33 ไม่ระบุ2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.33 พื;นที�
พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง ประกอบไปดว้ยขา้ราชการ พนกังานของรัฐ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.33 พนกังานบริษทัเอกชน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67 ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตวั 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 34 นกัเรียน นกัศึกษา 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6 เกษตรกร 63 คนคิดเป็นร้อยละ 42 
เกษียณอายุและไม่ประกอบอาชีพ 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.33 ไม่ระบุ1 คนคิดเป็นร้อยละ .67 และ
พื;นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปดว้ยขา้ราชการ พนกังานของรัฐ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
12 พนกังานบริษทัเอกชน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตวั 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45 นกัเรียน นกัศึกษา ไม่พบ เกษตรกร 29 คนคิดเป็นร้อยละ 29 เกษียณอายุและไม่ประกอบ
อาชีพ 4 คนคิดเป็นร้อยละ 4 ไม่ระบุ 2 คนคิดเป็นร้อยละ 2 
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4. ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในพื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-
กาํแพงเพชร ประกอบไปดว้ย ประถมศึกษา 30 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มธัยมศึกษาตอนตน้ 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.67 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 อนุปริญญา/ปวส./
ปวท. 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ปริญญาตรี 24 คนคิดเป็นร้อยละ 16 สูงกวา่ปริญญาตรี 3 คนคิดเป็น
ร้อยละ 2 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง ประกอบไปดว้ยประถมศึกษา 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.67 มธัยมศึกษาตอนตน้ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.33 อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ปริญญาตรี 24 คนคิดเป็น
ร้อยละ 16 สูงกวา่ปริญญาตรี 3 คนคิดเป็นร้อยละ 2 และพื;นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไป
ด้วยประถมศึกษา 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46 มัธยมศึกษาตอนต้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
3 ปริญญาตรี 7 คนคิดเป็นร้อยละ 7 สูงกวา่ปริญญาตรี 3 คนคิดเป็นร้อยละ 3 

5. การประกอบกิจการการท่องเที�ยวหรือผลิตภณัฑชุ์มชน กลุ่มตวัอยา่งในพื;นที�พิเศษฯ 
อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร ประกอบไปดว้ย ผูป้ระกอบการ 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.67 ไม่เป็นผูป้ระกอบการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 77.33 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�
เชื�อมโยง ประกอบไปดว้ยผูป้ระกอบการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ไม่เป็นผูป้ระกอบการ 110 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 และพื;นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปดว้ยผูป้ระกอบการ 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13 ไม่เป็นผูป้ระกอบการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 87 

6. รายไดจ้ากการขายสินคา้และการบริการท่องเที�ยว กลุ่มตวัอย่างในพื;นที�พิเศษฯ 
อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร ประกอบไปดว้ย ผูที้�มีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67 มีรายได ้5,001 – 10,000 บาท 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28 มีรายได ้10,001 – 15,000 บาท 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33 มีรายได ้15,001 – 20,000 
บาท 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67 มีรายได ้20,001 – 25,000 บาท 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.33 สูงกว่า 
25,000 บาท 8 คนคิดเป็นร้อยละ 5.33 ไม่ระบุ 34 คนคิดเป็นร้อยละ 22.67 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยา
และพื;นที�เชื�อมโยง ประกอบไปดว้ยผูที้�มีรายไดจ้ากการขายสินคา้น้อยกว่า 5,000 บาท 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30 มีรายได ้5,001 – 10,000 บาท 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.33 มีรายได ้10,001 – 15,000 บาท 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 มีรายได ้15,001 – 20,000 บาท 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 มีรายได ้20,001 
– 25,000 บาท 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4 สูงกวา่ 25,000 บาท 8 คนคิดเป็นร้อยละ 5.33 ไม่ระบุ 39 คนคิด
เป็นร้อยละ 26 และพื;นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปดว้ย ผูที้�มีรายไดจ้ากการขายสินคา้
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 มีรายได ้5,001 – 10,000 บาท 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 
มีรายได ้10,001 – 15,000 บาท 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14 มีรายได ้15,001 – 20,000 บาท 5 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 5 มีรายได้ 20,001 – 25,000 บาท 2 คนคิดเป็นร้อยละ 2 สูงกว่า 25,000 บาท 1 คนคิด
เป็นร้อยละ 1 ไม่ระบุ 32 คนคิดเป็นร้อยละ 32 

7. จาํนวนของผลิตภณัฑชุ์มชนที�ผลิตได ้กลุ่มตวัอยา่งในพื;นที�พิเศษฯอุทยานประวติัศาสตร์
สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ 1 – 2 ชนิด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22 
ผลิตภณัฑ์ 3 – 4 ชนิด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67 ผลิตภณัฑ์ 5 – 6 ชนิด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.67 ไม่ระบุ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.67 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง ประกอบไป
ดว้ยผลิตภณัฑ์ 1 – 2 ชนิด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.67 ผลิตภณัฑ์ 3 – 4 ชนิด 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
14 ผลิตภณัฑ์ 5 – 6 ชนิด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ไม่ระบุ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 61.33 และพื;นที�
พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ ์1 – 2 ชนิด 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ผลิตภณัฑ ์
3 – 4 ชนิด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ผลิตภณัฑ์ 5 – 6 ชนิด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ไม่ระบุ 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35 

8. จาํนวนผลิตภณัฑ์ชุมชนที�นาํออกจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างในพื;นที�พิเศษฯอุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร ประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์ 1 – 2 ชนิด 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24 ผลิตภณัฑ์ 3 – 4 ชนิด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 ผลิตภณัฑ์ 5 – 6 ชนิด 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.33 ไม่ระบุ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 45.33 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�
เชื�อมโยง ประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์ 1 – 2 ชนิด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.67 ผลิตภณัฑ์ 3 – 4 ชนิด 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ผลิตภณัฑ์ 5 – 6 ชนิด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ไม่ระบุ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.33 และพื;นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์ 1 – 2 ชนิด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
29 ผลิตภณัฑ์ 3 – 4 ชนิด 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ผลิตภณัฑ์ 5 – 6 ชนิด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5    
ไม่ระบุ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34 

9. จาํนวนบริการการท่องเที�ยว กลุ่มตวัอย่างในพื;นที�พิเศษฯอุทยานประวติัศาสตร์
สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร ประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์ 1 – 2 ชนิด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.67 ผลิตภณัฑ์ 3 – 4 ชนิด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 ผลิตภณัฑ์ 5 – 6 ชนิด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.33 ไม่ระบุ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง ประกอบไป
ดว้ยผลิตภณัฑ์ 1 – 2 ชนิด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ผลิตภณัฑ์ 3 – 4 ชนิด 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
14 ผลิตภณัฑ ์5 – 6 ชนิด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.33 ไม่ระบุ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 และพื;นที�
พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ ์1 – 2 ชนิด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ผลิตภณัฑ ์
3 – 4 ชนิด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ผลิตภณัฑ์ 5 – 6 ชนิด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ไม่ระบุ 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36 
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10. ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานการพฒันาพื;นที�พิเศษฯ กลุ่มตวัอยา่งในพื;นที�พิเศษฯ
อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร ประกอบไปดว้ย ดาํเนินงานดีและเหมาะสม
แลว้ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33 ดาํเนินงานดีแต่สามารถพฒันาให้ดียิ�งขึ;น 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.67 ควรปรับปรุงการดาํเนินงาน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67 ดาํเนินงานผิดพลาดและควรปรับปรุง
แก้ไขอย่างยิ�ง ไม่พบ ไม่ระบุ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�
เชื�อมโยง ประกอบไปดว้ยดาํเนินงานดีและเหมาะสมแลว้ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.67 ดาํเนินงานดี
แต่สามารถพฒันาใหดี้ยิ�งขึ;น 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 ควรปรับปรุงการดาํเนินงาน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6 ดาํเนินงานผิดพลาดและควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งยิ�ง ไม่พบ ไม่ระบุ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
36 และพื;นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปดว้ยดาํเนินงานดีและเหมาะสมแลว้ 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 ดาํเนินงานดีแต่สามารถพฒันาให้ดียิ�งขึ;น 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ควรปรับปรุงการ
ดาํเนินงาน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ดาํเนินงานผิดพลาดและควรปรับปรุงแก้ไขอย่างยิ�ง ไม่พบ 
ไม่ระบุ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 
 
ตารางที� 5 การดาํเนินงานตามแนวทางการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื (ประชาชนในพื;นที�พิเศษฯ) 

 
แนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยว

ที�ย ั�งยนื 

อุทยานประวติัศาสตร์ 
สุโขทยั-ศรีสขันาลยั-

กาํแพงเพชร 

เมืองพทัยา และพื;นที�
เชื�อมโยง 

เมืองโบราณอู่ทองจงัหวดั
สุพรรณบุรี 

 คะแนน ค่า 
เบี�ยงเบนฯ 

ระดบั คะแนน ค่า 
เบี�ยงเบนฯ 

ระดบั คะแนน ค่า 
เบี�ยงเบนฯ 

ระดบั 

การจดัการดา้นสถานที�
ท่องเที�ยว 

3.32 .86 ปาน
กลาง 

3.69 .55 มาก 2.69 .90 ปาน
กลาง 

การจดัการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม 

3.28 .88 ปาน
กลาง 

3.57 .59 มาก 2.65 .90 ปาน
กลาง 

การสร้างประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแก่ชุมชนเจา้ของแหล่ง
ท่องเที�ยว 

3.30 .87 ปาน
กลาง 

3.59 .49 มาก 2.80 1.07 ปาน
กลาง 

การจดัการดา้นทรัพยากรทาง 
สงัคม และวฒันธรรม 

3.33 .87 ปาน
กลาง 

3.62 .52 มาก 2.86 1.01 ปาน
กลาง 

การมีส่วนร่วมในการพฒันาการ
ท่องเที�ยว 

3.22 .92 ปาน
กลาง 

3.48 .63 ปาน
กลาง 

2.95 1.10 ปาน
กลาง 
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 ตามลกัษณะแบบแนวคิดทั�วไป ของแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนที�ผูศ้ึกษา
สังเคราะห์ขึ; น แยกเป็นประเด็นหลักที�เกี�ยวข้องกบัประชาชนในพื;นที�พิเศษฯ สามารถแสดงผล
ออกมาเป็นระดบัคะแนนไดด้งันี; (ผลตามตารางที� 5) 

1. การจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยามีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนพื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร และเมืองโบราณอู่ทองมี
คะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ� งประชาชนในพื;นที�พิเศษฯ เห็นว่าเอกสารรายการแสดงสถานที�
ท่องเที�ยวจุดเด่นของแหล่งท่องเที�ยวให้ขอ้มูลที�ถูกตอ้งเหมาะสมพอสมควร แหล่งท่องเที�ยวมีการ
วางขอ้กาํหนดเรื�องการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว เช่น การกาํหนดเวลาเปิดปิด อย่างเหมาะสม
พอสมควร แหล่งท่องเที�ยวเปิดกวา้งพอสมควร สามารถการเขา้ชมไดส้ําหรับทุกคน ประกอบกบั
มาตรฐานสร้างความย ั�งยนืของแหล่งท่องเที�ยว เช่น วางแผนการพฒันา 5 ปี มีขอ้ห้ามและกาํกบัดูแล
เรื�องการสร้างมลภาวะแก่แหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสมพอสมควร มีมาตรการรักษาความปลอดภยั
ของแหล่งท่องเที�ยวได้มาตรฐานพอสมควร มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัภาวะวิกฤติ เช่น ภยัธรรมชาติ 
อาชญากรรมต่อนกัท่องเที�ยว และจาํนวนนกัท่องเที�ยวที�ขาดแคลนหรือลน้เกินของแหล่งท่องเที�ยวมี
ความเหมาะสมดพอสมควร เป็นแหล่งท่องเที�ยวมีความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน เช่น 
อุบติัเหตุต่อนักท่องเที�ยว ได้พอสมควร นอกจากนั;นยงัมีการส่งเสริมและโฆษณาเกี�ยวกบั สินคา้ 
บริการ ที�สร้างความย ั�งยนืเช่น ผลิตภณัฑชุ์มชนของแหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสมพอสมควร 

2. การจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มพื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยามีคะแนนอยู่
ในระดบัมาก ส่วนพื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร และเมือง
โบราณอู่ทองมีคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง ประชาชนในพื;นที�พิเศษฯ เห็นว่าแหล่งท่องเที�ยวมี
ระบบการอนุรักษพ์ลงังานที�เหมาะสมพอสมควร มีระบบการจดัการการใชน้ํ; าที�เหมาะสมพอสมควร มี
ระบบจัดการความปลอดภัยเกี�ยวกับการใช้นํ; าระหว่างนักท่องเที�ยวกับชุมชนอย่างเหมาะสม
พอสมควร มีระบบจดัการคุณภาพนํ; าที�เหมาะสมพอสมควร มีระบบกาํจดันํ; า เสียที�เหมาะสม
พอสมควร มีระบบจดัการขยะที�เหมาะสมพอสมควร มีระบบป้องกนัมลภาวะทางเสียงและทางแสง
ที�ไดม้าตรฐานพอสมควร และนกัท่องเที�ยวสามารถเป็นอาสาสมคัรและช่วยอนุรักษค์วามหลากหลาย
ทางชีวภาพแก่แหล่งท่องเที�ยวไดใ้นระดบัหนึ�ง ส่วนเรื�องเนน้การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะเป็นหลกั
ของแหล่งท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งสามารถปรับปรุงใหผ้ลการดาํเนินงานดีขึ;นได ้

3. การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยว พื;นที�พิเศษฯ เมือง
พทัยามีคะแนนอยู่ในระดบัมาก ส่วนพื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-
กาํแพงเพชร และเมืองโบราณอู่ทองมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนเห็นวา่ แหล่ง
ท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นมีการรายงานผลประกอบการต่อสาธารณะพอสมควร แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นมี
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การสร้างอาชีพใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถิ�นพอสมควร แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นสร้างการมีส่วนร่วมของผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียในชุมชนพอสมควร แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นมีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ทอ้งถิ�นพอสมควร ประชาชนเห็นว่าชุมชนร่วมกนัอนุรักษ์แหล่งท่องเที�ยวพอสมควร ประชาชน
ทราบเรื�องโอกาส ความท้าท ้ายทางธุรกิจจากการท่องเที�ยว พอสมควร ประชาชนทราบถึง
ความสําคญัของการสร้างความย ั�งยืนให้กบัแหล่งท่องเที�ยวพอสมควรประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ขดัขวางการหาประโยชน์ในทางที�ผิดจากการท่องเที�ยว เช่น การค้าบริการทางเพศ พอสมควร 
ประชาชนเห็นวา่แหล่งท่องเที�ยวช่วยสนบัสนุนและพฒันาชุมชน พอสมควร และประชาชนเห็นวา่
แหล่งท่องเที�ยวสนบัสนุนผูป้ระกอบการของชุมชนพอสมควรและเนน้การคา้ที�เป็นธรรม 

4. การจดัการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยามี
คะแนนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนพื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร 
และเมืองโบราณอู่ทองมีคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การปกป้องและอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยวมี
ความเหมาะสมพอสมควร มีระบบการบริหารจดัการของแหล่งท่องเที�ยวที�ช่วยสร้างความเขา้ใจที�ดี
เรื�องสังคม และวฒันธรรมแก่นกัท่องเที�ยวเหมาะสมพอสมควร มีแนวปฏิบติัเพื�อสร้างพฤติกรรมที�
เหมาะสมของนกัท่องเที�ยวเหมาะสมพอสมควร มีการปกป้องและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของ
แหล่งท่องเที�ยวเหมาะสมดพอสมควร มีเอกสารขอ้มูลที�สําคญัของแหล่งท่องเที�ยวในบางภาษา 
แหล่งท่องเที�ยวให้ความเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชนพอสมควร ส่วนนกัท่องเที�ยว
สามารถเป็นอาสาสมคัรและช่วยการพฒันาชุมชน และสามารถเป็นอาสาสมคัรและช่วยอนุรักษ์
มรดกทางวฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยว บางโอกาส 

5. การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว ทั;ง 3 พื;นที�พิเศษมีค่าคะแนนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ ประชาชนในพื;นที�พิเศษฯทราบและเขา้ใจยุทธศาสตร์เพื�อพฒันาแหล่งท่องเที�ยว
โดยรวมแลว้อยู่ในระดบัพอสมควร แต่ประชาชนยงัรู้สึกมีส่วนร่วมกบัองคก์ารต่าง ๆ เพื�อจดัการ
การท่องเที�ยวในระดบัปานกลาง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมการกาํกบัติดตามตรวจสอบผลกระทบ
อนัเกิดจากการท่องเที�ยว ขาดการติดตามข่าวสารเกี�ยวกบัการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเป็นประจาํ ขาด
การร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื�อพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเป็นประจาํ และยงัขาดการเขา้ร่วม
กิจกรรมการอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยว เช่น การทาํความสะอาด เป็นประจาํ และให้ขอ้คิดเห็นเกี�ยวกบั
การพฒันาการท่องเที�ยวเป็นประจาํอีกดว้ย ทาํใหค้ะแนนเรื�องการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 เมื�อพิจารณาโดยภาพรวมตามแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนแลว้ ประชาชนที�
อาศยัอยู่ในพื;นที�พิเศษฯเห็นว่า การพฒันาพื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยงมีระดบัการ
พฒันาตามแนวคิดที�สูงกวา่อีกสองพื;นที�พิเศษฯ แมว้า่ในประเด็นเรื� องการมีส่วนร่วมในการพฒันา 
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การท่องเที�ยวจะไดค้่าคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลางทั;ง 3 พื;นที�แต่ พื;นที�พิเศษเมืองพทัยาและพื;นที�
เชื�อมโยงก็มีคะแนนสูงกวา่อีกสองพื;นที�และค่าคะแนนเกือบถึงค่าระดบัมากอีกดว้ย 
  สาํหรับผลการสาํรวจในส่วนของนักท่องเที�ยว ผู ้ศึกษาพบข้อจาํกัดในเรื� องจาํนวน
นกัท่องเที�ยวที�เขา้มาท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษฯ ทาํใหจ้าํนวนแบบสอบถามในพื;นที�พิเศษฯ ไดก้ลบัมา
ไม่ครบตามจาํนวนที�ตั; งไวต้ามการสุ่มตัวอย่างคือ พื;นที�ละ 150 คน ซึ� งพื;นที�พิเศษฯ อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชรได้แบบสอบถามกลบัมา 137 ชุดคิดเป็นร้อยละ 
91.33 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง ไดแ้บบสอบถามกลบัมา 135 ชุดคิดเป็นร้อยละ 90 
ของจาํนวนที�ตั;งไว ้ส่วนพื;นที�พิเศษฯ เมืองโบราณอู่ทองไดแ้บบสอบถามกลบัมาครบตามจาํนวน
ที�ตั;งไวคื้อ 100 ชุด ดงันั;นผูศึ้กษาจึงนาํเสนอขอ้มูลตามจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งขา้งตน้ ส่วนสถานภาพ
ส่วนบุคคลของนกัท่องเที�ยวที�เขา้มาท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษฯ ประกอบไปดว้ย(ผลตามตารางที� 6) 

1. เพศ กลุ่มตวัอย่างในพื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-
กาํแพงเพชร ประกอบไปดว้ย เพศชาย 57 คน คิดเป็นร้อยละ 41.61 เพศหญิง 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.39 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง ประกอบไปดว้ยเพศชาย 53 คนคิดเป็นร้อยละ 
39.26 เพศหญิง 82 คิดเป็นร้อยละ 60.74 และพื;นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปดว้ยเพศ
ชาย 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44 เพศหญิง 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56 

2. อายุ กลุ่มตวัอยา่งในพื;นที�พิ เศษฯ อุทยานประว ัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลยั-
กาํแพงเพชร ประกอบไปดว้ย ช่วงอายุ 20 – 29  ปี 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27.74 ช่วงอายุ 30 – 39 ปี 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.36 ช่วงอายุ 40 – 49 ปี 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 ช่วงอายุ 50 – 59 ปี 32 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.36 ช่วงอายุ 60 ปีขึ;นไป 10 คนคิดเป็นร้อยละ 7.30 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยา
และพื;นที�เชื�อมโยง ประกอบไปดว้ยช่วงอาย ุ20 – 29  ปี 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.19 ช่วงอายุ 30 – 39 ปี 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 21.48 ช่วงอายุ 40 – 49 ปี 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.74 ช่วงอายุ 50 – 59 ปี 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.44 ช่วงอายุ 60 ปีขึ;นไป 11 คนคิดเป็นร้อยละ 8.15 และพื;นที�พิเศษฯเมือง
โบราณอู่ทองประกอบไปด้วยช่วงอายุ 20 – 29  ปี 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ช่วงอายุ 30 – 39 ปี 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ช่วงอายุ 40 – 49 ปี 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 50 – 59 ปี 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15 ช่วงอาย ุ60 ปีขึ;นไป 7 คนคิดเป็นร้อยละ 7 

3. อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งในพื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-
กาํแพงเพชร ประกอบไปดว้ย ขา้ราชการ พนกังานของรัฐ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 35.77 พนกังาน
บริษทัเอกชน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.68 ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตวั 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.63 นกัเรียน นกัศึกษา 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.79 เกษตรกร 12 คนคิดเป็นร้อยละ 8.76 
เกษียณอายุและไม่ประกอบอาชีพ 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.38 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�
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เชื�อมโยง ประกอบไปด้วยข้าราชการ พนักงานของรัฐ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 45.93 พนักงาน
บริษทัเอกชน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.63 ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตวั 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.48 นักเรียน นักศึกษา 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.37 เกษตรกร 12 คนคิดเป็นร้อยละ 8.89 
เกษียณอายุและไม่ประกอบอาชีพ 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.70 และพื;นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทอง
ประกอบไปดว้ยขา้ราชการ พนกังานของรัฐ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 พนกังานบริษทัเอกชน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10 ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตวั 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 นักเรียน 
นกัศึกษา 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18 เกษตรกร 10 คนคิดเป็นร้อยละ 10 เกษียณอายุและไม่ประกอบ
อาชีพ 9 คนคิดเป็นร้อยละ 9  

4. ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในพื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-
กาํแพงเพชร ประกอบไปดว้ย ประถมศึกษา 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.68 มธัยมศึกษาตอนตน้ 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.57 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.57 อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.49 ปริญญาตรี 79 คนคิดเป็นร้อยละ 57.66 สูงกวา่ปริญญาตรี 15 คนคิดเป็น
ร้อยละ 10.95 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง ประกอบไปด้วยประถมศึกษา 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.33 มธัยมศึกษาตอนตน้ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.19 อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 ปริญญาตรี 77 คนคิดเป็น
ร้อยละ 57.04 สูงกว่าปริญญาตรี 15 คนคิดเป็นร้อยละ 11.11 และพื;นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทอง
ประกอบไปดว้ยประถมศึกษา 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 มธัยมศึกษาตอนตน้ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
ปริญญาตรี 44 คนคิดเป็นร้อยละ 44 สูงกวา่ปริญญาตรี 17 คนคิดเป็นร้อยละ 17 

5. ค่าใชจ่้ายสาํหรับการท่องเที�ยวในแต่ละครั; ง กลุ่มตัวอย่างในพื;นที�พิเศษฯ อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร ประกอบไปด้วย ผูที้�มีรายจ่ายจากการท่องเที�ยว 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 27 คน คิดเป็นร้อยละ 19.71 มีรายจ่าย 5,001 – 7,500 บาท 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.36 มีรายจ่าย 7,501 – 10,000 บาท 27 คน คิดเป็นร้อยละ 19.71 มีรายจ่าย 10,001 – 12,500 
บาท 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.11 มีรายจ่าย 12,501 – 15,000 บาท 17 คนคิดเป็นร้อยละ 12.41 สูงกวา่ 
15,000 บาท 23 คนคิดเป็นร้อยละ 16.79 ไม่ระบุ 4 คนคิดเป็นร้อยละ 2.92 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยา
และพื;นที�เชื�อมโยง ประกอบไปดว้ยผูที้�มีรายจ่ายจากการท่องเที�ยว นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.56 มีรายจ่าย 5,001 – 7,500 บาท 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70 มีรายจ่าย 7,501 – 10,000 
บาท 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56 มีรายจ่าย 10,001 – 12,500 บาท 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.93 มี
รายจ่าย 12,501 – 15,000 บาท 18 คนคิดเป็นร้อยละ 13.33 สูงกวา่ 15,000 บาท 30 คนคิดเป็นร้อยละ 
22.22 ไม่ระบุ 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.70 และพื;นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทองประกอบไปดว้ย ผูที้�มี
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รายจ่ายจากการท่องเที�ยว น้อยกว่า 5,000 บาท 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31 มีรายจ่าย 5,001 – 7,500 
บาท 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีรายจ่าย 7,501 – 10,000 บาท 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 มีรายจ่าย 
10,001 – 12,500 บาท 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 มีรายจ่าย 12,501 – 15,000 บาท 6 คนคิดเป็นร้อยละ 
6 สูงกวา่ 15,000 บาท 12 คนคิดเป็นร้อยละ 12 ไม่ระบุ ไม่พบ 

6. จาํนวนวนัที�ใชใ้นการท่องเที�ยวแต่ละครั; ง นักท่องเที�ยวที�เป็นกลุ่มตวัอย่างในพื;นที�
พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร ใชจ้าํนวนวนัเฉลี�ยในการท่องเที�ยว
แต่ละครั; ง 1 – 2 วนั 73 คน คิดเป็นร้อยละ 53.28 จาํนวน 3 – 4 วนั 52 คน คิดเป็นร้อยละ 37.96 
จาํนวน 5 – 6 วนั 7 คนคิดแป็นร้อยละ 5.11 ไม่ระบุ 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.65 พื;นที�พิเศษฯ เมือง
พทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง ใชจ้าํนวนวนัเฉลี�ยในการท่องเที�ยวแต่ละครั; ง 1 – 2 วนั 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.11 จาํนวน 3 – 4 วนั 52 คน คิดเป็นร้อยละ 38.52 จาํนวน 5 – 6 วนั 8 คนคิดแป็นร้อยละ 5.93    
ไม่ระบุ 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.44 และพื;นที�พิเศษฯ เมืองโบราณอู่ทอง ใช้จาํนวนวนัเฉลี�ยในการ
ท่องเที�ยวแต่ละครั; ง 1 – 2 วนั 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 จาํนวน 3 – 4 วนั 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
จาํนวน 5 – 6 วนั 10 คนคิดแป็นร้อยละ 10 ไม่ระบุ ไม่พบ 

7. จาํนวนการท่องเที�ยวต่อระยะเวลา 1 ปี นกัท่องเที�ยวที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งในพื;นที�พิเศษฯ 
อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร ใชจ้าํนวนครั; งเฉลี�ยในการท่องเที�ยวแต่ละปี 
1 – 2 ครั; ง 62 คน คิดเป็นร้อยละ 45.26 จาํนวน 3 – 4 ครั; ง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 จาํนวน 5 – 6 
ครั; ง 17 คนคิดแป็นร้อยละ 12.41 ไม่ระบุ 8 คนคิดเป็นร้อยละ 5.84 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและ
พื;นที�เชื�อมโยง ใชจ้าํนวนครั; งเฉลี�ยในการท่องเที�ยวแต่ละปี 1 – 2 ครั; ง 63 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 
จาํนวน 3 – 4 ครั; ง 40 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 จาํนวน 5 – 6 ครั; ง 21 คนคิดแป็นร้อยละ 15.56 
ไม่ระบุ 11 คนคิดเป็นร้อยละ 8.15 และพื;นที�พิเศษฯ เมืองโบราณอู่ทอง ใช้จาํนวนครั; งเฉลี�ยในการ
ท่องเที�ยวแต่ละปี 1 – 2 ครั; ง 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 จาํนวน 3 – 4 ครั; ง 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
จาํนวน 5 – 6 ครั; ง 20 คนคิดเป็นร้อยละ 20 ไม่ระบุ ไม่พบ 

8. เหตุผลจูงใจในการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งในพื;นที�พิเศษฯ อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร มีเหตุผลจูงใจในการท่องเที�ยว เพื�อ พกัผอ่นหยอ่นใจ 
112 คนคิดเป็นร้อยละ 81.75 เพื�อใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 7 คนคิดเป็นร้อยละ 5.11 เพื�อศึกษา
เรียนรู้วฒันธรรมและวถีิชีวติ 14 คนคิดเป็นร้อยละ 10.22 เพื�อบาํเพญ็สาธารณะประโยชน์ 1 คนคิดเป็น
ร้อยละ .73 ไม่ระบุ 3 คนคิดเป็นร้อยละ 2.19 พื;นที�พิเศษฯ เมืองพทัยาและพื;นที�เชื�อมโยง มีเหตุผล  
จูงใจในการท่องเที�ยว เพื�อ พกัผ่อนหย่อนใจ 111 คนคิดเป็นร้อยละ 82.22 เพื�อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.70 เพื�อศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิต 14 คนคิดเป็นร้อยละ 
10.37 เพื�อบาํเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 1 คนคิดเป็นร้อยละ .74 ไม่ระบุ 4 คนคิดเป็นร้อยละ 2.96 
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และพื;นที�พิเศษฯ เมืองโบราณอู่ทอง มีเหตุผลจูงใจในการท่องเที�ยว เพื�อ พกัผอ่นหยอ่นใจ 92 คนคิด
เป็นร้อยละ 92 เพื�อใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 2 คนคิดเป็นร้อยละ 2 เพื�อศึกษาเรียนรู้วฒันธรรม
และวถีิชีวติ 5 คนคิดเป็นร้อยละ 5 เพื�อบาํเพญ็สาธารณะประโยชน์ 1 คนคิดเป็นร้อยละ 1 ไม่ระบุ ไม่พบ 

 
ตารางที� 6 สถานภาพส่วนบุคคลของนกัท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษฯ 

พื;นที�พิเศษฯ 

 

 

 

สถานภาพ 

อุทยาน
ประวติัศาสตร์ 

เมืองพทัยา และ
พื;นที�เชื�อมโยง 

เมืองโบราณ        
อู่ทอง 

สุโขทยั-ศรีสขันา
ลยั-กาํแพงเพชร 

 จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

เพศ       

ชาย 57 41.61 53 39.26 44 44.00 

หญิง 80 58.39 82 60.74 56 56.00 

รวม 137 100.00 135 100.00 100 100.00 

อาย ุ       

20  – 29 ปี  38 27.74 34 25.19 28 28.00 

30  – 39  ปี 32 23.36 29 21.48 30 30.00 

40  – 49  ปี 25 18.25 28 20.74 20 20.00 

50  – 59   ปี 32 23.36 33 24.44 15 15.00 

60 ปีขึ;นไป 10 7.30 11 8.15 7 7.00 

รวม 137 100.00 135 100.00 100 100.00 

อาชีพ       

ขา้ราชการ พนกังานของรัฐ 49 35.77 62 45.93 27 27.00 

พนกังานบริษทัเอกชน 16 11.68 13 9.63 10 10.00 

ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั 31 22.63 29 21.48 26 26.00 

นกัเรียน นกัศึกษา 23 16.79 14 10.37 18 18.00 

เกษตรกร 12 8.76 12 8.89 10 10.00 

เกษียณอาย/ุไม่ประกอบอาชีพ 6 4.38 5 3.70 9 9.00 

ไม่ระบุ - - - - - - 

รวม 137 100.00 135 100.00 100 100.00 
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ตารางที� 6 สถานภาพส่วนบุคคลของนกัท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษฯ (ต่อ) 
พื;นที�พิเศษฯ 

 

 

 

สถานภาพ 

อุทยาน
ประวติัศาสตร์ 

เมืองพทัยา และ
พื;นที�เชื�อมโยง 

เมืองโบราณ        
อู่ทอง 

สุโขทยั-ศรีสขันา
ลยั-กาํแพงเพชร 

 จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา       

ประถมศึกษา 16 11.68 18 13.33 17 17.00 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 5 3.65 6 4.44 5 5.00 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 9 6.57 7 5.19 9 9.00 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 13 9.49 12 8.89 8 8.00 

ปริญญาตรี 79 57.66 77 57.04 44 44.00 

สูงกวา่ปริญญาตรี 15 10.95 15 11.11 17 17.00 

รวม 137 100.00 135 100.00 100 100.00 

ค่าใชจ่้ายเฉลี�ยของการท่องเที�ยวต่อครั; ง       

นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 27 19.71 21 15.56 31 31.00 

5,001 – 7,500 บาท 32 23.36 32 23.70 25 25.00 

7,501 – 10,000 บาท 27 19.71 21 15.56 16 16.00 

10,001 – 12,500 บาท 7 5.11 8 5.93 10 10.00 

12,501 – 15,000 บาท  17 12.41 18 13.33 6 6.00 

สูงกวา่ 15,000 บาท 23 16.79 30 22.22 12 12.00 

ไม่ระบุ 4 2.92 5 3.70 - - 

รวม 137 100.00 135 100.00 100 100.00 

จาํนวนวนัเฉลี�ยกบัการท่องเที�ยวต่อครั; ง       

1 – 2 วนั 73 53.38 69 51.11 50 50.00 

3 – 4 วนั 52 37.96 52 38.52 40 40.00 

5 – 6 วนั 7 5.11 8 5.93 10 10.00 

ไม่ระบุ 5 3.65 6 4.44 - - 

รวม 137 100.00 135 100.00 100 100.00 
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ตารางที� 6 สถานภาพส่วนบุคคลของนกัท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษฯ (ต่อ) 

พื;นที�พิเศษฯ 

 

 

 

สถานภาพ 

อุทยาน

ประวติัศาสตร์ 

เมืองพทัยา และ

พื;นที�เชื�อมโยง 

เมืองโบราณ        

อู่ทอง 

สุโขทยั-ศรีสขันา

ลยั-กาํแพงเพชร 

 จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

จาํนวนการท่องเที�ยวต่อปี       

1 – 2 ครั; ง 62 45.26 63 46.67 40 40.00 

3 – 4 ครั; ง 50 36.50 40 29.63 40 40.00 

5 – 6 ครั; ง 17 12.41 21 15.56 20 20.00 

ไม่ระบุ 8 5.84 11 8.15 - - 

รวม 137 100.00 135 100.00 100 100.00 

เหตุผลจูงใจในการท่องเที�ยวของท่าน       

พกัผอ่นหยอ่นใจ 112 81.75 111 82.22 92 92.00 

ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 7 5.11 5 3.70 2 2.00 

ศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมและวถีิชีวติ 14 10.22 14 10.37 5 5.00 

บาํเพญ็สาธารณะประโยชน์ 1 .73 1 .74 1 1.00 

ไม่ระบุ 3 2.19 4 2.96 - - 

รวม 137 100.00 135 100.00 100 100.00 
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ตารางที� 7 การดาํเนินงานตามแนวทางการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื (นกัท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษฯ) 
 

แนวคิดการพฒันาการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื 

อุทยานประวติัศาสตร์ 
สุโขทยั-ศรีสขันาลยั-

กาํแพงเพชร 

เมืองพทัยา และพื;นที�
เชื�อมโยง 

เมืองโบราณอู่ทองจงัหวดั
สุพรรณบุรี 

 คะแนน ค่า 
เบี�ยงเบนฯ 

ระดบั คะแนน ค่า 
เบี�ยงเบนฯ 

ระดบั คะแนน ค่า 
เบี�ยงเบนฯ 

ระดบั 

การจดัการดา้นสถานที�
ท่องเที�ยว 

3.69 .64 มาก 3.87 .74 มาก 3.65 .56 มาก 

การจดัการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ�งแวดลอ้ม 

3.61 .72 มาก 3.75 .76 มาก 3.40 .65 ปาน
กลาง 

การจดัการดา้นทรัพยากร
ทาง สงัคม และวฒันธรรม 

3.73 .63 มาก 3.88 .77 มาก 3.67 .62 มาก 

การสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัผูม้าเยอืนและ
นกัท่องเที�ยว 

3.82 .53 มาก 3.85 .61 มาก 3.81 .55 มาก 

การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการท่องเที�ยว 

3.31 .73 ปาน
กลาง 

3.36 .81 ปาน
กลาง 

3.21 .72 ปาน
กลาง 

 
 ตามลกัษณะแบบแนวคิดทั�วไป ของแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนที�ผูศ้ึกษา
สังเคราะห์ขึ;น แยกเป็นประเด็นหลกัที�เกี�ยวขอ้งกบันกัท่องเที�ยว สามารถแสดงผลออกมาเป็นระดบั
คะแนนไดด้งันี;  (ผลตามตารางที� 7) 

1. การจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวที�มาท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษฯ ให้ทั;ง 3 
พื;นที�พิเศษมีค่าคะแนนเรื�องการจดัการสถานที�ท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัมาก ซึ� งนกัท่องเที�ยวฯ เห็นว่า
เอกสารรายการแสดงสถานที�ท่องเที�ยวจุดเด่นของแหล่งท่องเที�ยวให้ขอ้มูลที�ถูกตอ้งเหมาะสมดี 
แหล่งท่องเที�ยวมีการวางขอ้กาํหนดเรื�องการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว เช่น การกาํหนดเวลาเปิดปิด 
อย่างเหมาะสมดี แหล่งท่องเที�ยวนี; เปิดกวา้ง สามารถการเข้าชมได้สําหรับทุกคน ประกอบกับ
มาตรฐานสร้างความย ั�งยนืของแหล่งท่องเที�ยว เช่น วางแผนการพฒันา 5 ปี มีขอ้ห้ามและกาํกบัดูแล
เรื�องการสร้างมลภาวะแก่แหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสม ดี มีมาตรการรักษาความปลอดภยัของ
แหล่งท่องเที�ยวไดม้าตรฐานดี มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัภาวะวิกฤติ เช่น ภยัธรรมชาติ อาชญากรรมต่อ
นกัท่องเที�ยว และจาํนวนนกัท่องเที�ยวที�ขาดแคลนหรือลน้เกินของแหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสมดี 
เป็นแหล่งท่องเที�ยวมีความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบติัเหตุต่อนกัท่องเที�ยว ได้ดี 
นอกจากนั;นยงัมีการส่งเสริมและโฆษณาเกี�ยวกบั สินคา้ บริการ ที�สร้างความย ั�งยืนเช่น ผลิตภณัฑ์
ชุมชนของแหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสมดี 
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2. การจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม นกัท่องเที�ยวที�มาท่องเที�ยวในพื;นที�
พิเศษฯ ให้ทั;ง 2 พื;นที�พิเศษมีค่าคะแนนเรื�องการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มอยู่ใน
ระดบัมาก คือ พื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร และเมืองพทัยา
และพื;นที�เชื�อมโยง ส่วนเมืองโบราณอู่ทองไดค้่าคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง นกัท่องเที�ยวเห็นวา่
แหล่งท่องเที�ยวมีระบบการอนุรักษพ์ลงังานที�เหมาะสมดี มีระบบการจดัการการใชน้ํ; าที�เหมาะสมดี
มีระบบจดัการความปลอดภยัเกี�ยวกบัการใช้นํ;าระหวา่งนกัท่องเที�ยวกบัชุมชนอยา่งเหมาะสมดี มี
ระบบจดัการคุณภาพนํ; าที�เหมาะสมดี มีระบบกาํจ ัดนํ; า เสียที� เหมาะสมดี มีระบบจดัการขยะที�
เหมาะสมดีมีระบบป้องกนัมลภาวะทางเสียงและทางแสงที�ไดม้าตรฐานดี และนกัท่องเที�ยวสามารถ
เป็นอาสาสมคัรและช่วยอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพแก่แหล่งท่องเที�ยวไดอี้กดว้ย ส่วนเรื�อง
เน้นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลกัของแหล่งท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งสามารถ
ปรับปรุงใหผ้ลการดาํเนินงานดีขึ;นได ้

3. การจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม นกัท่องเที�ยวที�มาท่องเที�ยวใน
พื;นที�พิเศษฯ ใหท้ั;ง 3 พื;นที�พิเศษมีค่าคะแนนเรื�องการจดัการทรัพยากรทางสังคม และวฒันธรรมอยู่
ในระดบัมาก คือ การปกป้องและอนุรักษ์แหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสมดี มีระบบการบริหาร
จดัการของแหล่งท่องเที�ยวที�ช่วยสร้างความเขา้ใจที�ดีเรื�องสังคม และวฒันธรรมแก่นักท่องเที�ยว
เหมาะสมดี มีแนวปฏิบติัเพื�อสร้างพฤติกรรมที�เหมาะสมของนกัท่องเที�ยวเหมาะสมดี มีการปกป้อง
และอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยวเหมาะสมดี มีเอกสารขอ้มูลที�สําคญัของแหล่ง
ท่องเที�ยวในหลายภาษา แหล่งท่องเที�ยวใหค้วามเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนอย่างดี 
ส่วนนกัท่องเที�ยวสามารถเป็นอาสาสมคัรและช่วยการพฒันาชุมชน และนกัท่องเที�ยวสามารถเป็น
อาสาสมคัรและช่วยอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยว 

4. การสร้างความพึงพอใจให้กับผูม้าเยือน และนักท่องเที�ยว ซึ� งนักท่องเที�ยวที�มา
ท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษฯ ทั;ง 3 พื;นที�พิเศษ มีความพึงพอใจ ประทบัใจ ไดรั้บความสะดวก จึงให้ค่า
คะแนนอยู่ในระดับมาก คือ แหล่งท่องเที�ยวในท้องถิ�นสามารถสร้างความประทบัใจ แก่
นกัท่องเที�ยวไดใ้นระดบัดี ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบเรื�องการบริการท่องเที�ยว การคา้ของที�ระลึกจาก
แหล่งท่องเที�ยวไม่เคยเกิดขึ;น สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ใหแ้ก่นกัท่องเที�ยว แหล่งท่องเที�ยว
มีการรับฟังความคิดเห็นของนักท่องเที�ยวเพื�อปรับปรุงคุณภาพ ชุมชนสามารถสร้างความรู้ความ
เข้าใจที�ถูกต้องเรื� องสถานที�ท่องเที�ยวแก่นกัท่องเที�ยว ชุมชนเนน้การอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยวเพื�อ
สร้างความประทบัใจแก่นักท่องเที�ยว ชุมชนสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการท่องเที�ยว โดยไม่เอา
เปรียบนกัท่องเที�ยว เพื�อการสร้างประทบัใจแก่นกัท่องเที�ยวโดยไม่หาประโยชน์ในทางที�ผิดจากการ
ท่องเที�ยวเช่นการขายบริการทางเพศ ทั;งยงัเน้นการคา้ ของที�ระลึกอยา่งเป็นธรรม แหล่งท่องเที�ยว
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แห่งนี;สามารถเดินทางมาท่องเที�ยวไดอ้ยา่งสะดวกสบายดี สามารถรองรับรถยนตที์�เขา้มาใชบ้ริการ
ไดอ้ยา่งเพียงพอในระดบัดี มีอาคารจอดรถไวใ้ห้บริการ มีที�พกัรองรับนกัท่องเที�ยวอยา่งเพียงพอใน
ระดบัดี แหล่งท่องเที�ยวยงัสนบัสนุนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทางวฒันธรรมที�ดีเพื�อสร้างความประทบัใจ
แก่นกัท่องเที�ยว 

5. การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวที�มาท่องเที�ยวในพื;นที�พิเศษฯ 
ใหท้ั;ง 3 พื;นที�พิเศษมีค่าคะแนนเรื�องการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัปานกลาง
คือนกัท่องเที�ยวทราบและเขา้ใจยทุธศาสตร์เพื�อพฒันาแหล่งท่องเที�ยวโดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัดี แต่
นกัท่องเที�ยวยงัรู้สึกมีส่วนร่วมกบัองคก์ารต่าง ๆ เพื�อจดัการการท่องเที�ยวในระดับปานกลาง รวม
ไปถึงการมีส่วนร่วมการกาํกบัติดตามตรวจสอบผลกระทบอนัเกิดจากการท่องเที�ยว ขาดการติดตาม
ข่าวสารเกี�ยวกบัการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเป็นประจาํ ขาดการร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น
เพื�อพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเป็นประจาํ และยงัขาดการเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที�ยว 
เช่น การทาํความสะอาด เป็นประจาํ และให้ขอ้คิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันาการท่องเที�ยวเป็นประจาํ
อีกดว้ย ทาํใหค้ะแนนเรื�องการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ดงันั;นผูศึ้กษาคน้พบประเด็นจากการศึกษาพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนทั;ง 3 
พื;นที� จากกลุ่มประชาชนที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว และผลการสํารวจความพึงพอใจ
และความคิดเห็นเรื�องการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนจากนักท่องเที�ยว ที�มีต่อพื;นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว
อยา่งย ั�งยนื ผูศึ้กษาสามารถสรุปลกัษณะที�สาํคญัไดด้งันี;  

1. กลุ่มตวัอยา่งที�เป็นประชาชนที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว ของพื;นที�พิเศษฯ 
ทั;ง 3 แห่งส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการกิจการสําหรับการท่องเที�ยวและผลิตภณัฑ์ชุมชน
สาํหรับนกัท่องเที�ยว(313 คนคิดเป็นร้อยละ 78.25) 

2. ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของพื;นที�พิเศษฯ เห็นวา่ดาํเนินงานดีแต่สามารถพฒันา
ให้ดียิ�งขึ;น(154 คนคิดเป็นร้อยละ 38.5) ซึ� งมีสัดส่วนใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงการ
ดาํเนินงานรวมกบัความคิดเห็นไม่ระบุ ซึ� งส่วนใหญ่ของดออกความคิดเห็น(136 คนคิดเป็นร้อยละ 
34) 

3. การดาํเนินงานของพื;นที�พิเศษฯ ตามแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของ
ประชาชนที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว ของพื;นที�พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-
ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร กบัเมืองโบราณอู่ทองไดค้ะแนนในระดบัปานกลางทุกดา้น แต่พื;นที�พิเศษ
เมืองพทัยาไดค้ะแนนในระดบัมากทุกดา้นยกเวน้ การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว 
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4. แนวคิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว ทั;ง 3 พื;นที�พิเศษมีค่าคะแนนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

5. เหตุผลจูงใจในการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวที�เป็นกลุ่มตวัอย่างในพื;นที�พิเศษฯ ทั;ง 3 
พื;นที�ส่วนใหญ่ตอ้งการมาพกัผอ่นหยอ่นใจ(315 คนคิดเป็นร้อยละ 84.68) 

6. การดาํเนินงานของพื;นที�พิเศษฯ ตามแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของ
นกัท่องเที�ยวไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้การจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม
ของพื;นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทอง และการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยวของทั;ง 3 พื;นที�
พิเศษฯไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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บทที� 5 

การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยืนของประเทศไทย 

 

 ปัญหาความขดัแยง้กนัในเชิงนโยบายระหวา่ง การหารายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเที&ยว
กบัการเรียกร้องให้อุตสาหกรรมการท่องเที&ยวเพิ&มความรับผิดชอบต่อ สิ& งแวดล้อม สังคม และ
วฒันธรรมของแหล่งท่องเที&ยว และ แนวทางการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืน กบัการนาํแนวทางการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนมาปฏิบติัที&เกิดขึ0นจริงในประเทศไทยนั0นมีความสอดคลอ้งและขดัแยง้
กนัหรือไม่ เป็นแนวทางที&นาํไปสู่ปัญหาการวจิยัเรื&องนี0  ประกอบกบัการสังเคราะห์ภาพรวมของการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนสําหรับประเทศไทยนั0นยงัเป็นมิติที&ขาดการนาํเสนอ เพราะปัญหาที&
กล่าวมาขา้งตน้ เป็นการวิพากษอุ์ตสาหกรรมการท่องเที&ยว ที&ใชเ้ป็นภาคเศรษฐกิจนาํในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทยให้มั&งคั&งรุ่งเรือง โดยใชห้ลกัฐานจากผลกระทบเชิงลบของการส่งเสริม
การท่องเที&ยวที& มีต่อสังคม วฒันธรรม และสิ& งแวดล้อม ซึ& งการสังเคราะห์ภาพรวมของการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนสําหรับประเทศไทยของการศึกษาครั0 งนี0  จะเป็นการคน้หาแนวทางการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนที&อยูบ่นพื0นฐานของการหาจุดสมดุลระหวา่งปัญหาการพฒันาเศรษฐกิจ
จากอุตสาหกรรมการท่องเที&ยวกบัผลกระทบเชิงลบที&เกิดจากการส่งเสริมการท่องเที&ยว  
 จากปัญหาขา้งตน้ผูศึ้กษาไดส้ังเคราะห์ แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืน ที&มีการ
ใหค้าํนิยามไวใ้นหลายบริบทที&แตกต่างกนั เพื&อศึกษาขอ้มูลพื0นฐานเกี&ยวกบั การพฒันาการท่องเที&ยวที&
ย ั&งยนืสาํหรับประเทศไทย มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง โดยใชก้ารวิจยัเอกสารดว้ย วิธีวิเคราะห์เอกสาร 
ในขั0นตอนต่อไปคือ การศึกษาเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานเพื&อคน้หาขอ้มูลของการนาํแนวคิดการ
ท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืไปปฏิบติั จากแหล่งท่องเที&ยวที&ใช้แนวทางการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนเป็น
หลกัในการดาํเนินงาน โดยเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานดว้ยวิธีการวิจยัพหุเทศะกรณี และ ผูศึ้กษา
จะใชก้ารแจกแบบสอบถามเพื&อสํารวจผลกระทบที&เกิดจากการท่องเที&ยวจากกลุ่มประชากรที&อาศยั
ในบริเวณที&เป็นแหล่งท่องเที&ยว และแจกแบบสอบถามเพื&อสาํรวจความพึงพอใจของนักท่องเที&ยว 
และนาํขอ้มูลทั0งหมดมาประมวลผลเพื&อ พฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนของ
ประเทศไทย เพื&อหาคาํตอบวา่ ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื&อพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนสําหรับประเทศไทย 
ควรมีลกัษณะอย่างไร และมีองค์ประกอบอะไรบา้ง ซึ& งเป็นการสังเคราะห์ภาพรวมของแนวทาง
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืสาํหรับประเทศไทย 

 



157 

กรอบแนวทางการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 แนวทางการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนของประเทศไทย 
มีกรอบแนวทางในการดาํเนินงานดงันี0  
 ขั0นตอนที& 1 พฒันากรณีพื0นฐาน (Base Case) จากผลการศึกษาขอ้มูลพื0นฐาน ประกอบ
ไปดว้ยการวิเคราะห์เอกสาร เพื&อสังเคราะห์แนวความคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืน ผลการศึกษา 
จากการนาํแนวคิดการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนไปปฏิบติั ของแหล่งท่องเที&ยวที&ใชแ้นวทางการพฒันาการ
ท่องเที&ยวที&ย ั &งย ืนเป็นหลกัในการดาํเนินงาน ด ้วยวิธีพหุเทศะกรณี และผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามที& สํารวจภาพรวมของการดาํเนินงานตามแนวทางการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืน จากกลุ่ม
ประชากรที&อาศยัในบริเวณที&เป็นแหล่งท่องเที&ยว และแบบสอบถามที&สํารวจความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นเรื&องการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนจากนักท่องเที&ยว ที&มีต่อพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอยา่ง
ย ั&งยนืทั0ง 3 แห่ง 
 ขั0นตอนที& 2 การสร้างขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื&อสร้างการเปลี&ยนแปลงให้กบักรณีพื0นฐาน 
และเหมาะสมกบัการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนของประเทศไทย โดยปรียบเทียบ กบักรณีพื0นฐาน 
วา่การใชท้างเลือกของขอ้เสนอเชิงนโยบายสามารถการแกไ้ขปัญหาและสร้างการเปลี&ยนแปลงได้
อยา่งไร 
 ขั0นที& 3 การตรวจสอบและประเมินการความเป็นไปได ้ของขอ้เสนอเชิงนโยบายโดย 
เสนอประเด็นความพิเศษของขอ้เสนอเชิงนโยบาย และนาํขอ้เสนอแนะฯดงักล่าวมาประเมิน เรื&อง
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยนั
ขอ้เสนอฯ จากผูเ้ชี&ยวชาญดา้นการท่องเที&ยว หรือผูที้&มีบทบาทดา้นการท่องเที&ยว 

 
การพฒันากรณพีื!นฐาน 

 การพฒันากรณีพื0นฐาน หรือการสร้างกรณีพื0นฐานเพื&อพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื&อ
การท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนนั0น เป็นการสรุปผลการศึกษาของงานวิจยัทั0ง 3 ส่วนซึ& งส่วนที& 1 คือแนวคิด
การพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื เพื&อศึกษาวา่การพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนสําหรับประเทศไทย 
ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง และผูศึ้กษาไดค้น้พบวา่แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนดงักล่าว
ควรประกอบไปดว้ย  

1. การจดัการดา้นสถานที&ท่องเที&ยว เช่น ใหสิ้ทธิในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที&ยวสําหรับทุกคน 
มีการติดตามกาํกบัดูแลผลกระทบจากการท่องเที&ยว เช่น การกาํกบัติดตามตรวจสอบ มาตรฐาน
ความย ั&งยนื มีระบบป้องกนัมลภาวะทางเสียงและทางแสง และสร้างความปลอดภยัและมาตรการใน
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การรักษาความปลอดภยั การส่งเสริมและโฆษณาเกี&ยวกบั สินคา้ บริการ การสร้างความย ั&งยืน และ
สนบัสนุนผูป้ระกอบการของชุมชนและเนน้การคา้ที&เป็นธรรม 

2. การจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดลอ้มโดยเนน้การใชท้รัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ความเสี&ยงต่อสิ&งแวดลอ้ม การปกป้องคุม้ครองระบบนิเวศที&อ่อนไหว การ
อนุรักษ์ชีวิตสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์พลงังาน มีระบบการ
จดัการการใชน้ํ0า มีระบบความปลอดภยัเกี&ยวกบัการใชน้ํ0าระหวา่งนกัท่องเที&ยวกบัชุมชน คุณภาพนํ0 า 
ระบบกาํจดันํ0าเสีย การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ และมีระบบจดัการขยะ 

3. การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที&ยว และสร้าง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐสังคมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน เช่น สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนทอ้งถิ&น 
และสนบัสนุนและพฒันาชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน เช่น ความคิดเห็น
ของชุมชนทอ้งถิ&น การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการรับรู้เรื&องการท่องเที&ยวทั0ง โอกาส 
ความทา้ทา้ย ความสําคญัของการสร้างความย ั&งยืน รวมไปถึงการช่วยเหลือของชุมชนในการขดัขวาง
การหาประโยชน์ในทางที&ผิดจากการท่องเที&ยว เช่น การคา้ขายของผิดกฏหมาย ยาเสพติด ของป่า
หรือผลิตภณัฑจ์ากพืชและสัตวอ์นุรักษ ์และการคา้บริการทางเพศ และการกาํกบัดูแลทางเศรษฐกิจ 
เช่น การรายงานผลประกอบการต่อสาธารณะ 

4. การจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม เช่น เคารพต่อสังคมวฒันธรรม
ของชุมชนเจา้บา้น เช่น ปกป้องและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และให้ความเคารพต่อทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

5. การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูม้าเยือน และนักท่องเที&ยว สร้างระบบการจดัการ 
นกัท่องเที&ยว สร้างระบบที&สนบัสนุนให้นกัท่องเที&ยวเป็นอาสาสมคัรหรือช่วยการพฒันาชุมชนและ
อนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ และมีแนวปฏิบตัิเพื&อสร้าง
พฤติกรรมที&ดีของนกัท่องเที&ยว เพิ&มเขา้มาเพื&อสร้างความพึงพอใจของผูม้าเยือนโดยมีเงื&อนไขของ
ความย ั&งยนืกาํกบั 

6. การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที&ยว เช่นกระบวนการวางแผน การวาง
ยุทธศาสตร์การท่องเที&ยว การวางขอ้กาํหนดเรื&องการวางแผน และการควบคุม ดูแลการพฒันาการ
ท่องเที&ยว เช่น องคก์ารเพื&อจดัการการท่องเที&ยว  สร้างมาตรการรับกบั ภาวะวิกฤติ รวมถึงความพร้อมใน
การรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน และการปรับตวัในเรื&องการเปลี&ยนแปลงสภาวะอากาศ และการเขา้ถึงของ
ชุมชนในการอนุรักษแ์หล่งท่องเที&ยว 
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 ส่วนที& 2 ผูศึ้กษาคน้พบประเด็นจากการศึกษาพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอยา่งย ั&งยืนทั0ง 
3 พื0นที& พบว่ามีลกัษณะบางประการที&สามารถสังเคราะห์เป็น 3 ลกัษณะคือ ขอ้สรุปรวม 
ลกัษณะเฉพาะบางพื0นที& และเอกลกัษณ์เฉพาะ ดงันี0  

1. มีแผนแม่บทในการดาํเนินงาน โดยการวางยุทธ์ศาสตร์สร้างพื0นที&และส่งมอบให้
จงัหวดัดูแลต่อไปภายในระยะเวลา 10 ปี (ขอ้สรุปรวม) 

2. มีแผนพฒันาแหล่งท่องเที&ยวใหม่และปรับปรุงสาธารณูปโภคให้กบัแหล่งท่องเที&ยว
เดิม (ขอ้สรุปรวม) 

3.  มีการแบ่งเขตพื0นที&อยา่งชดัเจน สาํหรับการพฒันาให้เป็นพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยว
อยา่งย ั&งยนื (ขอ้สรุปรวม) 

4. มีการจา้งเหมาบริษทัภายนอกในการจดัทาํแผนแม่บท (ขอ้สรุปรวม) 
5. แหล่งทรัพยากรการท่องเที&ยวที&มีมาก่อนการพฒันาพื0นที&พิเศษฯ (ลกัษณะเฉพาะบาง

พื0นที&) 
6. มีการบรรจุแผนการตลาดลงไปในแผนแม่บท (ลกัษณะเฉพาะบางพื0นที&) 
7. เ กี& ยวข้องกับ พระราชบัญญัติ  โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ลกัษณะเฉพาะบางพื0นที&) 
8. การจดัตั0งชมรมส่งเสริมการท่องเที&ยวโดยชุมชน (ลกัษณะเฉพาะบางพื0นที&) 
9. ลกัษณะของพื0นที&ที&แตกต่างกนัทั0ง สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรการท่องเที&ยว และ

การจดัการดา้นการท่องเที&ยว (เอกลกัษณ์เฉพาะพื0นที&) เช่นอุทยานประวติัศาสตร์ทั0ง 3 พื0นที&แยกขาด
จากกนัและอยู่ในเขตติดต่อของ 2 จงัหวดัคือ สุโขทยั และกาํแพงเพชร ทาํให้เป็นอุปสรรคในการ
ติดต่อประสานงาน (บริบูรณ์ ปัญจศิริ, 2557; ชุติมา แสงสวสัดิR , 2557) เมืองพทัยามีทรัพยากรการ
ท่องเที&ยวทางทะเลและธรรมชาติอยู่มาก และมีธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที&ยวและบริการ 
สนบัสนุนและรองรับอยูอ่ยา่งหนาแน่น และเมืองโบราณอู่ทองมีแหล่งโบราณสถานกระจายอยูใ่น
พื0นที& 2 เทศบาลตาํบล อยู่บนแนวเส้นทางติดต่อกบัจงัหวดัรอบขา้งทั0งนครปฐม และกาญจนบุรี          
ไม่เคยเป็นแหล่งท่องเที&ยวสาํคญัมาก่อน 

10. ความซํ0 าซ้อนของงาน/หน่วยงานเรื&องการพฒันาแหล่งท่องเที&ยว (เอกลกัษณ์เฉพาะ
พื0นที&)พื0นที&พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชรซํ0 าซ้อนกบัสํานักงาน
อุทยานประวติัศาสตร์ ทั0ง 3 แห่งทาํให้ตอ้งพฒันาพื0นที&ภายนอกเขตอุทยานประวติัศาสตร์ทั0ง 3 แห่ง 
และอยูภ่ายในพื0นที&พิเศษก่อน (ชุติมา แสงสวสัดิR , 2557) เมืองพทัยาซํ0 าซ้อนกบักลุ่มธุรกิจหลกัเขต
เมืองพทัยา ทาํให้การพฒันาพื0นที&พิเศษฯอยู่ในส่วนรอบนอกพื0นที&คือเขตการท่องเที&ยวในแหล่ง
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ บริเวณพื0นที&เชื&อมโยง เมืองโบราณอู่ทองซํ0 าซ้อนกบัสํานกัศิลปากรที& 2 สุพรรณบุรี 
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เพราะในพื0นที&มีการประกาศแหล่งโบราณสถานทาํให้การพฒันาพื0นที&ตอ้งดูความเหมาะสมทางภูมิ
สถาปัตยกรรม 

11. การจดัตั0งหน่วยงานที&มาจดัการองค์ความรู้เพื&อพฒันาแหล่งท่องเที&ยว (เอกลกัษณ์
เฉพาะพื0นที&) พบว่ามีการจดัตั0งมูลนิธิสุวรรณภูมิ เพื&อจดัการองค์ความรู้เกี&ยวกบัเมืองโบราณ
ยุคทวารวดี ต.อู่ทอง อ.อุ่ทอง จ.สุพรรณบุรี เท่านั0น 

12. ไดรั้บการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO (เอกลกัษณ์เฉพาะพื0นที&) พื0นที&
พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชรไดรั้บการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลก 
เมืองประวติัศาสตร์สุโขทยั และเมืองบริวาร 

13. ความหลากหลายของสถานที&ท่องเที&ยวและกิจกรรมท่องเที&ยว (เอกลกัษณ์เฉพาะ
พื0นที&)พบวา่ เมืองพทัยามีความหลากหลายของสถานที&ท่องเที&ยวและกิจกรรมการท่องเที&ยวสูงมาก 
ส่วนพื0นที&พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชรมีเพียงสถานที&ท่องเที&ยว
เชิงวฒันธรรมเช่นอุทยานประวติัศาสตร์ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติรามคาํแหง และพื0นที&พิเศษฯ
เมืองโบราณอู่ทองมีเพียงสถานที&ท่องเที&ยวเชิงวฒันธรรมเช่น แหล่งโบราณสถาน และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 
 ลกัษณะของขอ้คน้พบทั0ง 3 ลกัษณะนั0นผูศึ้กษาพิจารณาแลว้พบวา่มีลกัษณะของปัญหา
เชิงโครงสร้างมากกวา่ที&จะเป็นปัญหาเกี&ยวกบัประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุม้ค่า ความพอเพียง 
และการตอบสนองต่อการดาํเนินงานของ องคก์ารบริหารการพฒันาพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยว
อย่างย ั&งยืนแต่เพียงมิติเดียว ประกอบกบัยงัมีขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาสนับสนุนว่า ลักษณะที&
คน้พบขา้งตน้เป็นลกัษณะของ ปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ& งประกอบไปดว้ย 

1. การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารการพฒันาพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอยา่งย ั&งยืน
เป็นลกัษณะการดาํเนินงานตามนโยบายแบบ บนสู่ล่าง (top-down) ถึงแมน้ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วม
ในการออกประชามติก็เป็นเพียงเบื0องตน้เท่านั0น และลกัษณะของการวางแผนก็เป็นแบบพิมพเ์ขียว 
(Blueprint) ที&กาํหนดมาแลว้จากคณะรัฐมนตรี เป็นลกัษณะแผนแม่บทในการดาํเนินงาน ระยะเวลา 
10 ปี (ขอ้สรุปรวม) มีแผนพฒันาแหล่งท่องเที&ยวใหม่และปรับปรุงสาธารณูปโภคให้กบัแหล่ง
ท่องเที&ยวเดิม(ขอ้สรุปรวม) มีการแบ่งเขตพื0นที&อยา่งชดัเจน สาํหรับการพฒันาให้เป็นพื0นที&พิเศษเพื&อ
การท่องเที&ยวอยา่งย ั&งยนื (ขอ้สรุปรวม) 

2. การดําเนินงานวางแผนมมีการจ้างเหมาบริษทัภายนอกในการจดัทาํแผนแม่บท
(ขอ้สรุปรวม) ซึ& งเป็นลกัษณะการจา้งเหมาบริการ (outsourcing) และหน่วยงานที&รับผิดชอบ
โครงการต่าง ๆ ในแผนแม่บทเป็นหน่วยงานภาครัฐในพื0นที& เช่น หน่วยงานการปกครองส่วน
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ภูมิภาค และส่วนทอ้งถิ&น รวมถึงการจา้งเหมาบริการจากหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
เช่น มหาวทิยาลยั ในลกัษณะการทาํบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) และขอ้กาํหนดการวา่จา้ง (TOR) 

3. พบการใช้แนวคิดทางการตลาดมาสนบัสนุนการท่องเที&ยวโดยมีการบรรจุแผนการ
ตลาดลงไปในแผนแม่บท (ลกัษณะเฉพาะบางพื0นที&) ถึงแม้ว่า ไม่พบแผนทางการตลาดในแผน
แม่บทของเมืองพทัยาแต่ ผูศึ้กษาพบวา่โครงการในแผนแม่บทที&ตอ้งการสร้างแหล่งท่องเที&ยวแห่งใหม่ 
จาํนวนมากในพื0นที&รอบนอกเมืองพทัยา เขตการท่องเที&ยวในแหล่งธรรมชาติ ซึ& งตรงกบัการมีการ
แหล่งทรัพยากรการท่องเที&ยวที&มีมาก่อนการพฒันาพื0นที&พิเศษฯ(ลกัษณะเฉพาะบางพื0นที&) ของเมือง
พทัยา และลกัษณะพิเศษของเมืองพทัยาที&สามารถดาํรงความเป็นเมืองท่องเที&ยวไวไ้ดด้ว้ย การสร้าง
ทรัพยากรการท่องเที&ยวขึ0 นมาใหม่ตลอดเวลา (สุลัดดา ศรุติลาวณัย์, 2557) และพบว่ามีกลุ่ม
ประชาชนในพื0นที&พิเศษฯที&ต้องการใช้แนวคิดทางการตลาดการท่องเที&ยวสร้างความมั&งคั&งให้
เศรษฐกิจชุมชน (บริบูรณ์ ปัญจศิริ, 2557; ปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์, 2557; สมหวงั สวสัดีมงคล, 
2557) 

4. ผูศึ้กษาพบปัญหาความไม่ราบรื&นของการดาํเนินงานพฒันาพื0นที&พิเศษฯ ในมิติความ
ขดัแยง้กนัของขอ้กฏหมาย ที&เกี&ยวขอ้งกบั พระราชบญัญติั โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504(ลกัษณะเฉพาะบางพื0นที&) และความซํ0 าซอ้นของงาน/หน่วยงาน
เรื&องการพฒันาแหล่งท่องเที&ยว (เอกลกัษณ์เฉพาะพื0นที&)พื0นที&พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-
ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชรซํ0 าซ้อนกบัสํานกังานอุทยานประวติัศาสตร์ ทั0ง 3 แห่งทาํให้ตอ้งพฒันา
พื0นที&ภายนอกเขตอุทยานประวติัศาสตร์ทั0ง 3 แห่ง และอยูภ่ายในพื0นที&พิเศษก่อน (ชุติมา แสงสวสัดิR , 
2557) เมืองโบราณอู่ทองซํ0 าซ้อนกบัสํานกัศิลปากรที& 2 สุพรรณบุรี เพราะในพื0นที&มีการประกาศ
แหล่งโบราณสถานทาํให้การพฒันาพื0นที&ตอ้งดูความเหมาะสมทางภูมิสถาปัตยกรรมของสิ&งปลูก
สร้างที&จะสร้างขึ0นใหม่ตามแผนแม่บท 

5. ผูศึ้กษาพบวา่ เมืองพทัยากลบัมีความซํ0 าซ้อนของการพฒันาพื0นที&พิเศษกบักลุ่มธุรกิจ
หลกัเขตเมืองพทัยา ทาํให้การพฒันาพื0นที&พิเศษฯอยูใ่นส่วนรอบนอกพื0นที&คือเขตการท่องเที&ยวใน
แหล่งธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณพื0นที& เชื&อมโยง เพราะเหตุผลนี0 ยงัเป็นเหตุผลหลักและลักษณะ
เฉพาะตวัของเมืองพทัยาที&กลุ่มธุรกิจเป็นผูด้าํเนินงานพฒันาการท่องเที&ยวโดยมีหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น การท่องเที&ยวแห่งประเทศไทย ช่วยสนบัสนุน (สุลดัดา ศรุติลาวณัย,์ 2557) 

6. ผูศึ้กษาพบว่าการจดัตั0งชมรมส่งเสริมการท่องเที&ยวโดยชุมชน(ลกัษณะเฉพาะบาง
พื0นที&) เป็นลกัษณะของกลุ่มจดัตั0งทั0งหมดในระยะเริ&มตน้ (บริบูรณ์ ปัญจศิริ, 2557; ปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์, 
2557; วนัดี ประกอบธรรม, 2557; สมหวงั สวสัดีมงคล, 2557) และการดาํเนินงานในช่วงแรกเป็น
การเขา้รับการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานทั0งในและต่างประเทศ โดยมี สํานักท่องเที&ยวโดย
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ชุมชน จากสํานกังานกลาง มาเป็นพี0 เลี0 ยงอีกหน่วยงานหนึ& ง นอกเหนือจากสํานกังานพื0นที&พิเศษฯ 
และการดาํเนินงานที&สามารถผ่านช่วงระยะเวลาเริ&มตน้มาได้และสามารถสร้างความร่วมมือจาก
ประชาชนในพื0นที&ไดเ้ป็นอยา่งดีตอ้งใชก้ลไลทางการเมือง (หน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถิ&น)ใน
พื0นที&เป็นส่วนสนบัสนุน (ปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์, 2557; สมหวงั สวสัดีมงคล, 2557) 

7. ผูศึ้กษาพบว่าชมรมส่งเสริมการท่องเที&ยวโดยชุมชน บางแห่งมีลกัษณะเด่นที&เป็น
เอกลกัษณ์เพราะผูน้าํกลุ่มที&มีศกัยภาพสูงโดยนาํภูมิปัญญา ทรัพยสิ์น องค์ความรู้ ที&มีมาสร้างเป็น
ทรัพยากรการท่องเที&ยว เช่น ชมรมส่งเสริมการท่องเที&ยวโดยชุมชนตาํบลตะเคียนเตี0 ย (วนัดี 
ประกอบธรรม, 2557) ซึ& งใช้บา้น ของสะสม ภูมิปัญญาในการทาํเกษรอินทรีย ์และองค์ความรู้
เรื&องกวัซาเพื&อการบาํบดัสุขภาพ มาเป็นทรัพยากรทางการท่องเที&ยวซึ& งเป็นจุดเริ&มตน้ในการชกัชวน
เพื&อนบา้นและชุมชนใกลเ้คียงมาร่วมงานในชมรม ซึ& งการดาํเนินงานของชมรมแห่งนี0 มีมาก่อนที&จะ
ร่วมงานกับพื0นที&พิเศษฯ และได้ร่วมงานกบัการท่องเที&ยวแห่งประเทศไทย เมืองพทัยา ในการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที&ยวอยู่เป็นประจาํ และบา้นชายทะเล บางละมุงโดยกลุ่มประมง เทศบาล
บางละมุง (นพพร ศรีเกษตร, 2557) เป็นกลุ่มประมงพื0นบา้นที&มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพ
ประมงในเขตอ่าวพทัยาและอ่าวบางละมุง มีการสร้างธนาคารปูมา้ กั0งทะเล และหอยหวาน โดยจะ
ทาํการอนุบาลตวัอ่อนและปล่อยลงทะเลบริเวณหนา้หาดบางละมุงและเก็บผลผลิตเมื&อครบอายุส่ง
ขายที&ตลาดนาเกลือ และภตัตาคารในเมืองพทัยา รวมถึงกลุ่มฯ ยงัสร้างสรรคท์รัพยากรการท่องเที&ยว
ขึ0นมาเพื&อเพิ&มรายไดใ้นฤดูการท่องเที&ยว เช่น รับเหมานกัท่องเที&ยวออกเรือตกปลาและตกหมึก นาํ
ชมปะการังและเล่นนํ0 าบริเวณเกาะนก ปลายอ่าวบางละมุง ซึ& งผลการดาํเนินงานของกลุ่มฯ มีมา
ก่อนที &จะร่วมงานกบัพื 0นที &พ ิเศษฯ เช่นกนั  อีกทั0งย งั เ ป็นที &ศ ึกษาดูงานด ้านประมงของ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์และ มหาวทิยาลยับูรพาอีกดว้ย 

8. ลกัษณะของพื0นที&ที&แตกต่างกนัทั0ง สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรการท่องเที&ยว และ
การจดัการดา้นการท่องเที&ยว (เอกลกัษณ์เฉพาะพื0นที&) เช่นอุทยานประวติัศาสตร์ทั0ง 3 พื0นที&แยกขาด
จากกนัและอยูใ่นเขตติดต่อของ 2 จงัหวดัคือ สุโขทยั และกาํแพงเพชร ทาํให้เป็นอุปสรรคในการ
ติดต่อประสานงาน (บริบูรณ์ ปัญจศิริ, 2557; ชุติมา แสงสวสัดิR , 2557) มีเพียงสถานที&ท่องเที&ยวเชิง
วฒันธรรมเช่นอุทยานประวตัิศาสตร์ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติรามคาํแหง แต่ได้รับการ
ประกาศเป็นแหล่งมรดกโลก เมืองประวติัศาสตร์สุโขทยั และเมืองบริวาร เมืองพทัยามีทรัพยากร
การท่องเที&ยวทางทะเลและธรรมชาติอยูม่าก และมีธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที&ยวและบริการ 
สนบัสนุนและรองรับอยูอ่ยา่งหนาแน่น แต่ทรัพยากรการท่องเที&ยวส่วนใหญ่อยู่ในการบริหารจดัการ
ของภาคธุรกิจเอกชน และเมืองโบราณอู่ทองมีแหล่งโบราณสถานกระจายอยูใ่นพื0นที& 2 เทศบาลตาํบล 
อยู่บนแนวเส้นทางติดต่อกบัจงัหวดัรอบขา้งทั0งนครปฐม และกาญจนบุรี มีเพียงสถานที&ท่องเที&ยว
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เชิงวฒันธรรมเช่น แหล่งโบราณสถาน และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอู่ทองและเมืองโบราณอู่ทอง
ไม่เคยเป็นแหล่งท่องเที&ยวสาํคญัมาก่อน 
 ส่วนที& 3 ผูศึ้กษาคน้พบประเด็นจากการศึกษาพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอยา่งย ั&งยืนทั0ง 
3 พื0นที& จากกลุ่มประชาชนที&อาศยัในบริเวณที&เป็นแหล่งท่องเที&ยว และผลการสํารวจความพึงพอใจ
และความคิดเห็นเรื&องการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนจากนักท่องเที&ยว ที&มีต่อพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยว
อยา่งย ั&งยนื ผูศึ้กษาพบลกัษณะที&สาํคญัดงันี0  

1. กลุ่มตวัอยา่งที&เป็นประชาชนที&อาศยัในบริเวณที&เป็นแหล่งท่องเที&ยว ของพื0นที&พิเศษฯ 
ทั0ง 3 แห่งส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการกิจการสําหรับการท่องเที&ยวและผลิตภณัฑ์ชุมชน
สาํหรับนกัท่องเที&ยว(313 คนคิดเป็นร้อยละ 78.25) 

2. ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของพื0นที&พิเศษฯ เห็นวา่ดาํเนินงานดีแต่สามารถพฒันา
ให้ดียิ&งขึ0น (154 คนคิดเป็นร้อยละ 38.5) ซึ& งมีสัดส่วนใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นวา่ควรปรับปรุงการ
ดาํเนินงานรวมกบัความคิดเห็นอื&น ๆ ซึ& งส่วนใหญ่ของดออกความคิดเห็น(136 คนคิดเป็นร้อยละ 
34) 

3. การดาํเนินงานของพื0นที&พิเศษฯ ตามแนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนของ
ประชาชนที&อาศยัในบริเวณที&เป็นแหล่งท่องเที&ยว ของพื0นที&พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-
ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร กบัเมืองโบราณอู่ทองไดค้ะแนนในระดบัปานกลางทุกดา้น แต่พื0นที&พิเศษ
เมืองพทัยาไดค้ะแนนในระดบัมากทุกดา้นยกเวน้ การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที&ยว 

4. แนวคิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที&ยว ทั0ง 3 พื0นที&พิเศษมีค่าคะแนนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

5. เหตุผลจูงใจในการท่องเที&ยว นกัท่องเที&ยวที&เป็นกลุ่มตวัอย่างในพื0นที&พิเศษฯ ทั0ง 3 
พื0นที&ส่วนใหญ่ตอ้งการมาพกัผอ่นหยอ่นใจ(315 คนคิดเป็นร้อยละ 84.68) 

6. การดาํเนินงานของพื0นที&พิเศษฯ ตามแนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนของ
นกัท่องเที&ยวไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้การจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ สิ&งแวดลอ้ม
ของพื0นที&พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทอง และการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที&ยวของทั0ง 3 พื0นที&
พิเศษฯไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนื 

 ขั0นตอนการสร้างขอ้เสนอเชิงนโยบายฯ คือการสร้างขอ้ความที&เป็นแถลงการณ์พร้อมทั0ง
คาํอธิบาย โดยขอ้ความดงักล่าวนั0นสามารถแกไ้ขหรือเปลี&ยนแปลงสถานการณ์ของกรณีพื0นฐานได ้
ซึ& ง ขอ้เสนอเชิงนโยบายฯ เพื&อสร้างการเปลี&ยนแปลงในกรณีพื0นฐานขา้งตน้ประกอบไปดว้ย 
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 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย ข้อที� 1 

 “สร้างการจดัการดา้นสถานที&ท่องเที&ยวที&เป็นระบบ มีการติดตามกาํกบัดูแลผลกระทบ
จากการท่องเที&ยว  มีการกาํกบัติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความย ั&งยืน สร้างมาตรการในการรักษา
ความปลอดภยัแก่นกัท่องเที&ยว” 

1. ที&มาจากขอ้มูลผลการศึกษาเรื& อง การสังเคราะห์แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยว
ที&ย ั&งยนื 

2. คาํอธิบาย การจดัการด้านสถานที&ท่องเที&ยวเป็นมิติหนึ& งของแนวคิดการพฒันาการ
ท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื 

3. นโยบายนี0 สามารถสร้างการเปลี&ยนแปลงของกรณีพื0นฐาน เรื&อง การนาํแนวคิดการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืไปปฏิบติั 

4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างระบบการจดัการดา้นสถานที&ท่องเที&ยวเช่น ระบบการ
ติดตามกาํกบัดูแลผลกระทบจากการท่องเที&ยว  ระบบการกาํกบัติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความ
ย ั&งยนืของการท่องเที&ยว สร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเที&ยว 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย ข้อที� 2 

 “การส่งเสริมและโฆษณา สินคา้และ บริการของชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที&ยว เพื&อสร้าง
ความย ั&งยนื และสนบัสนุนผูป้ระกอบการของชุมชนโดยเนน้การคา้ที&เป็นธรรม” 

1. ที&มาจากขอ้มูลผลการศึกษาเรื&อง การสังเคราะห์แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื 
2. คาํอธิบาย การจดัการด้านสถานที&ท่องเที&ยวเป็นมิติหนึ& งของแนวคิดการพฒันาการ

ท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื 
3. นโยบายนี0 สามารถสร้างการเปลี&ยนแปลงของกรณีพื0นฐาน เรื&อง การนาํแนวคิดการ

พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืไปปฏิบติั 
4. มาตรการของนโยบายคือ รณรงคส่์งเสริมและโฆษณา สินคา้และ บริการของชุมชน

เจา้ของแหล่งท่องเที&ยว เพื&อสนบัสนุนผูป้ระกอบการของชุมชน 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย ข้อที� 3 

 “สร้างการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดลอ้มโดยมีระบบการจดัการการใชน้ํ0 า 
มีระบบความปลอดภยัเกี&ยวกบัการใชน้ํ0าระหวา่งนกัท่องเที&ยวกบัชุมชน ระบบตรวจสอบคุณภาพนํ0 า 
และระบบกาํจดันํ0าเสีย” 
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1. ที&มาจากขอ้มูลผลการศึกษาเรื&อง การสังเคราะห์แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&
ย ั&งยนื 

2. คาํอธิบาย การจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ& งแวดล้อมเป็นมิติหนึ& งของแนวคิด
การพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื 

3. นโยบายนี0 สามารถสร้างการเปลี&ยนแปลงของกรณีพื0นฐาน เรื&อง การนาํแนวคิดการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืไปปฏิบติั 

4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างระบบการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดลอ้ม 
เรื& องการใช้นํ0 าเพื&อการอุปโภคบริโภคเพื&อขจดัผลกระทบจากการท่องเที&ยว เช่น สร้างระบบการ
จดัการการใชน้ํ0า สร้างระบบการใชน้ํ0าระหวา่งนกัท่องเที&ยวกบัชุมชน สร้างระบบตรวจสอบคุณภาพ
นํ0า และระบบกาํจดันํ0าเสีย 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย ข้อที� 4 

 “สร้างการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดลอ้ม โดยเน้นการท่องเที&ยวที&ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษพ์ลงังาน การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ และมีระบบจดัการขยะ” 

1. ที&มาจากขอ้มูลผลการศึกษาเรื& อง การสังเคราะห์แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&
ย ั&งยนื 

2. คาํอธิบาย การจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดลอ้มเป็นมิติหนึ& งของแนวคิด
การพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื 

3. นโยบายนี0 สามารถสร้างการเปลี&ยนแปลงของกรณีพื0นฐาน เรื&อง การนาํแนวคิดการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืไปปฏิบติั 

4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างระบบการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดลอ้ม 
เพื&อขจดัผลกระทบจากการท่องเที&ยว เช่น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร่วมการอนุรักษพ์ลงังาน 
ดว้ยรณรงคก์ารใชร้ะบบขนส่งสาธารณะเพื&อการท่องเที&ยว และมีระบบจดัการขยะในแหล่งท่องเที&ยว 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย ข้อที� 5 

 “สร้างการจดัการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม โดยปลูกฝังจิตสํานึกของ
ชุมชน และนักท่องเที&ยวให้ปกป้องและอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม และให้ความเคารพต่อ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชนแหล่งท่องเที&ยว” 

1. ที&มาจากขอ้มูลผลการศึกษาเรื& อง การสังเคราะห์แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&
ย ั&งยนื 

2. คาํอธิบาย การจดัการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรมเป็นมิติหนึ& งของ
แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื 
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3. นโยบายนี0 สามารถสร้างการเปลี&ยนแปลงของกรณีพื0นฐาน เรื&อง การนาํแนวคิดการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืไปปฏิบติั 

4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างระบบการจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และ
วฒันธรรม เช่น ปกป้องและอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม และให้ความเคารพต่อทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของชุมชนแหล่งท่องเที&ยว โดยปลูกฝังจิตสาํนึกของชุมชน และนกัท่องเที&ยว 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย ข้อที� 6 

 “สร้างระบบที&สนบัสนุนให้นกัท่องเที&ยวเป็นอาสาสมคัรเพื&อช่วยการพฒันาชุมชนและ
อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ” 

1. ที&มาจากขอ้มูลผลการศึกษาเรื& อง การสังเคราะห์แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&
ย ั&งยนื 

2. คาํอธิบาย การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูม้าเยือน และนกัท่องเที&ยวเป็นมิติหนึ&งของ
แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื 

3. นโยบายนี0 สามารถสร้างการเปลี&ยนแปลงของกรณีพื0นฐาน เรื&อง การนาํแนวคิดการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืไปปฏิบติั 

4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างระบบอาสาสมคัรเพื&อช่วยการพฒันาชุมชน ร่วม
อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหก้บันกัท่องเที&ยว 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย ข้อที� 7 

 “กาํหนดแนวปฏิบติัเพื&อสร้างพฤติกรรมที&ดีของนกัท่องเที&ยว เพื&อสร้างความพึงพอใจ
ของผูม้าเยอืนตามแนวทางการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื” 

1. ที&มาจากขอ้มูลผลการศึกษาเรื&อง การสังเคราะห์แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&
ย ั&งยนื 

2. คาํอธิบาย การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูม้าเยือน และนกัท่องเที&ยวเป็นมิติหนึ&งของ
แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื 

3. นโยบายนี0 สามารถสร้างการเปลี&ยนแปลงของกรณีพื0นฐาน เรื&อง การนาํแนวคิดการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืไปปฏิบติั 

4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างแนวปฏิบติัที&ดีของนักท่องเที&ยว ตามแนวทางการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื 
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 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย ข้อที� 8  

 “ใช้แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนเป็นเกณ์ประเมินผลการปฏิบติังานของ
หน่วยงานที&ทาํงานดา้นการท่องเที&ยว” 

1. ที&มาจากขอ้มูลผลการศึกษาเรื& อง ผลสรุปเรื&องการพฒันาพื0นที&ฯ เรื& องการบริหาร
จดัการแผนแม่บท ปัญหาเชิงโครงสร้างเรื&อง ความซํ0 าซอ้นของหนา้ที&ตามกฏหมายกบั ความซํ0 าซ้อน
ของการพฒันาพื0นที&กบัภาคเอกชน และผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

2. คาํอธิบาย ใชแ้นวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืน ที&ประกอบไปดว้ย 6 มิติไดแ้ก่ 
การจดัการด้านสถานที&ท่องเที&ยว การจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ& งแวดล้อม การสร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที&ยว การจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และ
วฒันธรรม การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูม้าเยือน และนกัท่องเที&ยว และการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการท่องเที&ยว กาํหนดเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที&ทาํงานด้านการท่องเที&ยว และ
ประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตวัชี0วดัตามแนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื 

3. นโยบายนี0 สามารถสร้างการเปลี&ยนแปลงของกรณีพื0นฐาน เรื&อง การนาํแนวคิดการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนไปใชป้ฏิบติัได ้โดยทนัทีเพราะการประเมินผลการปฏิบติังานมีตวัชี0 วดั
ในเชิงยุทธศาสตร์อยู่แล้ว การนาํไปปฏิบตัิสามารถดาํเนินการโดยการสอดแทรกแนวคิดการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืลงไป 

4. มาตรการของนโยบายคือ บรรจุแนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนเป็นเกณ์
ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานที&ทาํงานดา้นการท่องเที&ยว 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย ข้อที� 9 

 “เน้นการพฒันาแหล่งท่องเที&ยวให้งดงามตามวตัถุประสงค์หลกัของสถานที& เช่น 
ศาสนสถาน โบราณสถาน มากกวา่จะเนน้การพฒันาเป็นแหล่งท่องเที&ยวเพียงอยา่งเดียว” 

1. ที&มาจากขอ้มูลผลการศึกษาเรื& อง ผลสรุปเรื&องการพฒันาพื0นที&ฯ เรื& องการบริหาร
จดัการแผนแม่บท ปัญหาเชิงโครงสร้างเรื&อง ความซํ0 าซอ้นของหนา้ที&ตามกฏหมายกบั ความซํ0 าซ้อน
ของการพฒันาพื0นที&กบัภาคเอกชน และผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

2. คาํอธิบาย การพฒันาสถานที&ท่องเที&ยวให้งดงามตามวตัถุประสงค์นั0นเป็นการสร้าง
ความย ั&งยืนให้แหล่งท่องเที&ยวในอีกมิติหนึ& งเพราะการเนน้พฒันาสถานที&เป็นแหล่งท่องเที&ยวเพียง
อย่างเดียว และการสร้างทรัพยากรการท่องเที&ยวขึ0นมาใหม่ตลอดเวลานั0น เป็นการใช้ระบบ
การตลาดเขา้มาจดัการการท่องเที&ยวซึ& งระบบการตลาดมีธรรมชาติของระบบที&เป็นวงจร คือมีความ
เจริญเติบโตและตกตํ&าลงเป็นวงจรโดยเน้นเร่งพฒันาเพื&อวตัถุประสงค์ทางเศรษฐกิจถ่ายเดียว ซึ& ง
ขดัแยง้กบัหลกัการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนที&มุ่งเนน้การไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเที&ยวใน
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ระยะยาวและต่อเนื&อง ซึ& งเมือมองในระยะยาวแล้วให้ผลคุม้ค่ามากกว่า ถึงแมน้ผลตอบแทน
ในระยะสั0นจะตํ&า แต่การไดรั้บผลตอบแทนในระยะยาวและสมํ&าเสมอก็คุม้ค่ามากกว่า และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดลอ้มไม่สิ0นเปลือง และไม่ทาํให้ทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม 
กลายเป็นสินคา้โดยไม่จาํเป็น  

3. นโยบายนี0 สามารถสร้างการเปลี&ยนแปลงของกรณีพื0นฐาน เรื&อง การใช้แนวคิดทาง
การตลาดมาสนบัสนุนการท่องเที&ยวโดยมีการบรรจุแผนการตลาดลงไปในแผนแม่บท และสร้าง
ความเขา้ใจต่อกลุ่มประชาชนในพื0นที&พิเศษฯที&ตอ้งการใชแ้นวคิดทางการตลาดการท่องเที&ยวสร้าง
ความมั&งคั&งใหเ้ศรษฐกิจชุมชน 

4. มาตารการของนโยบายคือ การพฒันาแหล่งท่องเที&ยวใหง้ดงามตามวตัถุประสงคห์ลกั
ของสถานที& เช่น ศาสนสถาน ตามแนวคิดตามหลกัพระพุทธศาสนา และส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาในศาสนาสถานเพื&อสร้างเป็นทรัพยากรการท่องเที&ยวเชิงวฒันธรรม และโบราณสถานควร
พฒันาตามแนวทางของพระราชบญัญติั โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย ข้อที� 10 

 “สร้างใหพ้ื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอยา่งย ั&งยนืเป็นตลาดกลุ่มเฉพาะ(Niche Market)” 
1. ที&มาจากขอ้มูลผลการศึกษาเรื& อง ลกัษณะพื0นที&ที&แตกต่างกนั มีทรัพยากรการ

ท่องเที&ยวที&ต่างกนั ปัญหาเรื&องชมรมส่งเสริมการท่องเที&ยวโดยชุมชน ที&บางแห่งมีเอกลกัษณ์ และ
ศกัยภาพ แต่บางแห่งยงัอยูใ่นระยะเริ&มตน้และกาํลงัพฒันา และผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

2. คาํอธิบาย ลกัษณะพิเศษของตลาดกลุ่มเฉพาะมีรูปแบบสินคา้และผลิตเพื&อตอบสนอง
ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม สามารถกาํหนดราคาสินค้าและบริการลูกค้าพึงพอใจในคุณค่าและประโยชน์
สินคา้ ทาํให้สามารถตั0งราคาไดสู้งกวา่ตลาดทั&วไป กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเฉพาะกลุ่มที&มีรสนิยมและ
ความตอ้งการคลา้ยคลึงกนั มูลค่าตลาด ไม่สูงมากนกั แต่ก็มากพอที&จะสร้างรายไดแ้ละผลกาํไร การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ใชง้บประมาณนอ้ยเขา้ถึงเป้าหมายที&ตอ้งการไดต้รงกลุ่ม และส่วนแบ่งตลาด
ยงัไม่ถูกครอบครองจากผูป้ระกอบการรายใดอยา่งชดัเจน 

3. นโยบายนี0 สามารถสร้างการเปลี&ยนแปลงของกรณีพื0นฐาน เรื&อง การใชแ้นวคิดทาง
การตลาดมาสนบัสนุนการท่องเที&ยวโดยมีการบรรจุแผนการตลาดลงไปในแผนแม่บท และสร้าง
ความเขา้ใจต่อกลุ่มประชาชนในพื0นที&พิเศษฯที&ตอ้งการใชแ้นวคิดทางการตลาดการท่องเที&ยวสร้าง
ความมั&งคั&งให้เศรษฐกิจชุมชน และตอบสนองต่อเหตุผลจูงใจในการท่องเที&ยว นกัท่องเที&ยวที&เป็น
กลุ่มตวัอยา่งในพื0นที&พิเศษฯ ทั0ง 3 พื0นที&ส่วนใหญ่ตอ้งการมาพกัผอ่นหย่อนใจ รวมไปถึงการสร้าง
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โอกาสให้ชุมชนที&มีศกัยภาพในการท่องเที&ยวสามารถสร้างอตัลกัษณ์เฉพาะตวัในการส่งเสริมและ
ประชาสัมพนัธ์แหล่งงท่องเที&ยวในชุมชนแก่นกัท่องเที&ยว 

4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างย ั&งยืน ดว้ยแนวคิด
ตลาดกลุ่มเฉพาะ เพื&อการบริหารทรัพยากรการท่องเที&ยวอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกบัชุมชน 
สร้างคุณค่าให้กบัพื0นที&พิเศษฯ สร้างระบบสนบัสนุนชุมชนที&มีศกัยภาพในการจดับริการท่องเที&ยว
เพื&อตอบสนองแก่ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม และส่งเสริมชุมชนที&กาํลงัพฒันา สร้างระบบสนับสนุน
ผูป้ระกอบการกิจการสําหรับการท่องเที&ยว เฉพาะกลุ่มและผลิตภณัฑ์ชุมชนสําหรับนกัท่องเที&ยวที&
ชื&นชอบพื0นที&พิเศษฯ 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย ข้อที� 11 

 “ใชแ้นวทางการวิจยัเพื&อศึกษาความเป็นไปได(้feasibility studies) ในการกาํหนดพื0นที&
พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอยา่งย ั&งยนืในลาํดบัถดัไป”  

1. ที&มาจากข้อมูลผลการศึกษาเรื& อง ผลสรุปเรื& องการพฒันาพื0นที&ฯ เรื& องการบริหาร
จดัการแผนแม่บท ปัญหาเชิงโครงสร้างเรื&อง ความซํ0 าซอ้นของหนา้ที&ตามกฏหมายกบั ความซํ0 าซ้อน
ของการพฒันาพื0นที&กบัภาคเอกชน 

2. คาํอธิบาย เพื&อศึกษาความคุม้ค่าของ ผลิตภาพที&จะเกิดขึ0นในการส่งเสริมสถานที&แห่งใหม่
ให้เป็นแหล่งท่องเที&ยว หรือความคุม้ค่าของการลงทุนในการปรับปรุงสถานที&ท่องเที&ยวเดิมให้
งดงามและทนัสมยัมากขึ0น เพราะเมื&อศึกษาความเป็นไปไดแ้ลว้ แผนการดาํเนินงาน และโครงการ
ต่าง ๆ จะมีทิศทางการดาํเนินงานที&เป็นไปในแนวทางเดียวกนัอยา่งนอ้ยก็ในมิติทางเศรษฐกิจที&ทุกฝ่าย
ตั0งหวงัจากการพฒันาแหล่งท่องเที&ยว 

3. นโยบายนี0สามารถสร้างการเปลี&ยนแปลงของกรณีพื0นฐาน เรื&อง การดาํเนินงานของ
องค์การบริหารการพฒันาพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอย่างย ั&งยืนเป็นลกัษณะการดาํเนินงานตาม
นโยบายแบบ บนสู่ล่าง ซึ& งจะทาํให้การกาํหนดนโยบายสมเหตุสมผลมากขึ0น และการดาํเนินงาน
วางแผนที&มีการจา้งเหมาบริษทัภายนอกในการจดัทาํแผนแม่บท ก็จะมีทิศทางที&แน่นอนในการ
กาํหนดแนวทางการพฒันา รวมไปถึงการรับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ในแผนแม่บทการจา้งเหมา
บริการจากหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเช่น มหาวิทยาลยั ในลกัษณะการทาํบนัทึก
ความเขา้ใจ(MOU) และขอ้กาํหนดการว่าจา้ง(TOR) จะเป็นไปอย่างคุม้ค่า ไม่หลงทาง และช่วย
สนับสนุนลกัษณะของพื0นที&แหล่งท่องเที&ยวที&แตกต่างกนัทั0ง สภาพภูมิประเทศ มีทรัพยากรการ
ท่องเที&ยวที&ไม่เท่ากนั และความชาํนาญในการจดัการดา้นการท่องเที&ยวที&แตกต่างกนั 

4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างงานวิจยัเพื&อศึกษาความเป็นไปได้เพื&อเป็นข้อมูล
พื0นฐานในการกาํหนดพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอยา่งย ั&งยนื 
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 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย ข้อที� 12 

 “สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื เพื&อกระตุน้การ
ติดต่อสื&อสารและประสานงานกนัของหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื” 

1. ที&มาจากขอ้มูลผลการศึกษาเรื& อง ลกัษณะพื0นที&ที&แตกต่างกนั มีทรัพยากรการ
ท่องเที&ยวที&ต่างกนั ปัญหาเรื&องชมรมส่งเสริมการท่องเที&ยวโดยชุมชน ที&บางแห่งมีเอกลกัษณ์ และ
ศกัยภาพ แต่บางแห่งยงัอยูใ่นระยะเริ&มตน้และกาํลงัพฒันา ผลสรุปของการพฒันาพื0นที&พิเศษฯ และ
ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

2. คาํอธิบาย ชุมชนนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืน เน้นการสื&อสารในหมู่สมาชิกที&
ต่อเนื&องเพื&อพูดคุยแลกเปลี&ยนและเจรจาต่อรอง เรื&องการดาํเนินงานและผลประโยชน์ที&ไดรั้บจาก
นโยบาย ซึ& งจะทาํให้การพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนสามารถขบัเคลื&อนไปได้อย่างลื&นไหล และ
สมดุลจากการเจรจาต่อรองและประสานประโยชน์อยา่งต่อเนื&อง 

3. นโยบายนี0สามารถสร้างการเปลี&ยนแปลงของกรณีพื0นฐาน เรื&อง การพฒันาพื0นที&พิเศษฯ 
การจดัตั0งชมรมส่งเสริมการท่องเที&ยวโดยชุมชน คะแนนของแนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืน
ที&ไดร้ะดบัปานกลางโดยเฉพาะ ดา้นการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที&ยว 

4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างเครือข่ายชุมชนนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืน เพื&อ
การติดต่อสื&อสารและประสานงาน เรื&องการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื ของหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้ง 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย ข้อที� 13  

 “สนับสนุนให้สร้างหน่วยงานกิจการเพื&อสังคม (Social Enterprise) เพื&อจดัการกับ
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที&ยวของประชาชนเจา้ของแหล่งท่องเที&ยวและ
นกัท่องเที&ยว” 

1. ที&มาจากขอ้มูลผลการศึกษาเรื& อง ลกัษณะพื0นที&ที&แตกต่างกนั มีทรัพยากรการ
ท่องเที&ยวที&ต่างกนั ปัญหาเรื&องชมรมส่งเสริมการท่องเที&ยวโดยชุมชน ที&บางแห่งมีเอกลกัษณ์ และ
ศกัยภาพ แต่บางแห่งยงัอยูใ่นระยะเริ&มตน้และกาํลงัพฒันา และผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

2. คาํอธิบาย กิจการเพื&อสังคม (Social Enterprise) คือหน่วยงานที&ดาํเนินงานโดยใช้
ยุทธศาสตร์แบบภาคธุรกิจ เพื&อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ& งแวดล้อม ซึ& งตรงตามแนวคิดการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนที&มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดลอ้มไม่สิ0นเปลือง และไม่ทาํให้
ทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม กลายเป็นสินค้าโดยไม่จาํเป็น และมุ่งเน้นการได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที&ยวในระยะยาวและต่อเนื&อง 

3. นโยบายนี0 สามารถสร้างการเปลี&ยนแปลงของกรณีพื0นฐาน เรื&อง การใชแ้นวคิดทาง
การตลาดมาสนับสนุนการท่องเที&ยวโดยมีการบรรจุแผนการตลาดลงไปในแผนแม่บท และ
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สร้างความเขา้ใจต่อกลุ่มประชาชนในพื0นที&พิเศษฯที&ตอ้งการใช้แนวคิดทางการตลาดการท่องเที&ยว
สร้างความมั&งคั&งให้เศรษฐกิจชุมชน และผลกัดนัให้เกิดการสร้างผูป้ระกอบการกิจการสําหรับการ
ท่องเที&ยวและผลิตภณัฑชุ์มชนสาํหรับนกัท่องเที&ยว รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขนัให้กบั
ชุมชน ในธุรกิจการท่องเที&ยวที&ผูถื้อครองส่วนแบ่งทางธุรกิจเป็นภาคธุรกิจเอกชน 

4. มาตรการของนโยบายคือ สร้างหน่วยงานกิจการเพื &อสังคม เพื &อจดัการก ับ
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที&ยว เช่น บริหารทรัพยากรการท่องเที&ยวอย่าง
เป็นระบบและเหมาะสมกบัชุมชน สร้างระบบสนับสนุนชุมชนที&มีศกัยภาพในการจดับริการ
ท่องเที&ยว และส่งเสริมชุมชนที&กาํลงัพฒันา สร้างระบบสนบัสนุนผูป้ระกอบการกิจการสําหรับการ
ท่องเที&ยวและผลิตภณัฑชุ์มชนสาํหรับนกัท่องเที&ยว 
 
การประเมินเพื�อยนืยนัผลข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนื 

 ผูศึ้กษานาํขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนของประเทศไทยที&สังเคราะห์
ได้มาประเมิน เรื&อง ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ โดย
แบบสอบถามการยืนยนัขอ้เสนอฯ จากผูเ้ชี&ยวชาญ ซึ& งเป็นผูเ้ชี&ยวชาญดา้นการท่องเที&ยวหรือผูที้&มี
บทบาทดา้นการท่องเที&ยว เพื&อแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะเกี&ยวกบัการพฒันาขอ้เสนอ
เชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนของประเทศไทยที&สร้างขึ0น หลงัจากนั0นจะนาํขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ที&ไดม้า พฒันาและปรับปรุงขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนของ
ประเทศไทย เพื&อให้ได้ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืนที&มีรูปแบบที&เหมาะสม
ที&สุดในการนาํไปปรับประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริงซึ& งแบบประเมินเรื&อง ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยนัขอ้เสนอฯ จากผูเ้ชี&ยวชาญดา้นการ
ท่องเที&ยว หรือผูที้&มีบทบาทดา้นการท่องเที&ยวเพื&อ เป็นการรับรองการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย
เพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืของประเทศไทยที&มีความสมดุลทั0งในเชิงวิชาการและการนาํไปปฏิบติั ซึ& ง
สามารถกาํหนดค่าระดบัคะแนนไดด้งันี0  

 คะแนนเฉลี&ย 4.50 - 5.00  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ มากที&สุด 
 คะแนนเฉลี&ย 3.50 - 4.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ มาก 
 คะแนนเฉลี&ย 2.50 - 3.49  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี&ย 1.50 - 2.49  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ นอ้ย 
 คะแนนเฉลี&ย 1.00 - 1.49  กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ นอ้ยที&สุด 
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 ซึ& งผลค่าระดบัคะแนนเป็นดงัต่อไปนี0  (ผลตามตารางที& 8) 
1. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื&อง สร้างการจดัการดา้นสถานที&ท่องเที&ยวที&เป็นระบบ มีการ

ติดตามกาํกบัดูแลผลกระทบจากการท่องเที&ยว มีการกาํกบัติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความย ั&งยืน 
สร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเที&ยว มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี&ยวชาญ 
เรื& อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) ความเหมาะสมในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 
4.60) ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที&สุด 
(ค่าเฉลี&ย 4.80) โดยสรุปทุกด้านภาพรวมของผลคะแนนของข้อเสนอฯ อยู่ในระดบัมากที&สุด 
(ค่าเฉลี&ย 4.75) 

2. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื& อง การส่งเสริมและโฆษณา สินค้าและ บริการของชุมชน
เจา้ของแหล่งท่องเที&ยว เพื&อสร้างความย ั&งยนื และสนบัสนุนผูป้ระกอบการของชุมชนโดยเนน้การคา้
ที&เป็นธรรม มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี&ยวชาญ เรื& อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 
4.60) ความเหมาะสมในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 
4.80) และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) โดยสรุปทุกด้านภาพรวมของ        
ผลคะแนนของขอ้เสนอฯ อยูใ่นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.65) 

3. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื&อง สร้างการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดลอ้มโดยมี
ระบบการจดัการการใชน้ํ0 า มีระบบความปลอดภยัเกี&ยวกบัการใชน้ํ0 าระหวา่งนกัท่องเที&ยวกบัชุมชน 
ระบบตรวจสอบคุณภาพนํ0า และระบบกาํจดันํ0าเสีย มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี&ยวชาญ เรื&อง ความ
ถูกตอ้งในระดบัมาก (ค่าเฉลี&ย 4.40) ความเหมาะสมในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเป็นไป
ไดใ้นระดบัมาก (ค่าเฉลี&ย 4.40) และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) โดยสรุป
ทุกดา้นภาพรวมของผลคะแนนของขอ้เสนอฯ อยูใ่นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.50) 

4. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื&อง สร้างการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดลอ้ม โดย
เน้นการท่องเที&ยวที&ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์พลงังาน การใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ และมีระบบจดัการขยะ มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี&ยวชาญ เรื&อง ความถูกตอ้งในระดบั
มากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเหมาะสมในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเป็นไปไดใ้นระดบั
มากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) โดยสรุปทุก
ดา้นภาพรวมของผลคะแนนของขอ้เสนอฯ อยูใ่นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) 

5. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื&อง สร้างการจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม 
โดยปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชน และนกัท่องเที&ยวให้ปกป้องและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และ
ให้ความเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชนแหล่งท่องเที&ยว มีผลคะแนนประเมินจาก
ผูเ้ชี&ยวชาญ เรื& อง ความถูกต้องในระดับมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเหมาะสมในระดับมาก 
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(ค่าเฉลี&ย 4.40) ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) และความเป็นประโยชน์ในระดบั
มากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) โดยสรุปทุกด้านภาพรวมของผลคะแนนของขอ้เสนอฯ อยู่ในระดบั
มากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.55) 

6. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื&อง สร้างระบบที&สนบัสนุนใหน้กัท่องเที&ยวเป็นอาสาสมคัรเพื&อ
ช่วยการพฒันาชุมชนและอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ มีผล
คะแนนประเมินจากผูเ้ชี&ยวชาญ เรื&อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) ความเหมาะสม
ในระดบัมาก (ค่าเฉลี&ย 4.40) ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก (ค่าเฉลี&ย 4.40) และความเป็นประโยชน์
ในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) โดยสรุปทุกดา้นภาพรวมของผลคะแนนของขอ้เสนอฯ อยู่ใน
ระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.55) 

7. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื&อง กาํหนดแนวปฏิบติัเพื&อสร้างพฤติกรรมที&ดีของนกัท่องเที&ยว 
เพื&อสร้างความพึงพอใจของผูม้าเยือนตามแนวทางการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืน มีผลคะแนน
ประเมินจากผูเ้ชี&ยวชาญ เรื& อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) ความเหมาะสมใน
ระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเป็นไปได้ในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) และความเป็น
ประโยชน์ในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) โดยสรุปทุกดา้นภาพรวมของผลคะแนนของขอ้เสนอฯ 
อยูใ่นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.75) 

8. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื& อง ใช้แนวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั &งยืนเป็นเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานที&ทาํงานด้านการท่องเที&ยว มีผลคะแนนประเมินจาก
ผูเ้ชี&ยวชาญ เรื&อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) ความเหมาะสมในระดบัมากที&สุด 
(ค่าเฉลี&ย 4.80) ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) และความเป็นประโยชน์ในระดบั
มากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) โดยสรุปทุกด้านภาพรวมของผลคะแนนของขอ้เสนอฯ อยู่ในระดบั
มากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) 

9. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื&อง เนน้การพฒันาแหล่งท่องเที&ยวให้งดงามตามวตัถุประสงค์
หลกัของสถานที& เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน มากกวา่จะเนน้การพฒันาเป็นแหล่งท่องเที&ยวเพียง
อยา่งเดียว มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี&ยวชาญ เรื&อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 5.00) 
ความเหมาะสมในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 5.00) 
และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) โดยสรุปทุกดา้นภาพรวมของผลคะแนน
ของขอ้เสนอฯ อยูใ่นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.90) 

10. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื&อง สร้างให้พื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอยา่งย ั&งยืนเป็นตลาด
กลุ่มเฉพาะ มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี&ยวชาญ เรื& อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 
4.80) ความเหมาะสมในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 
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4.80) และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) โดยสรุปทุกดา้นภาพรวมของผล
คะแนนของขอ้เสนอฯ อยูใ่นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.75) 

11. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื& อง ใช้แนวทางการวิจยัเพื&อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
กาํหนดพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอยา่งย ั&งยืนในลาํดบัถดัไป มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี&ยวชาญ 
เรื&อง ความถูกตอ้งในระดบัมาก (ค่าเฉลี&ย 4.40) ความเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉลี&ย 4.40) ความ
เป็นไปไดใ้นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 
4.60) โดยสรุปทุกดา้นภาพรวมของผลคะแนนของขอ้เสนอฯ อยูใ่นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.50) 

12. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื& อง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนนโยบายเพื&อการ
ท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื เพื&อกระตุน้การติดต่อสื&อสารและประสานงานกนัของหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้งกบัการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยืน มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี&ยวชาญ เรื& อง ความถูกตอ้งในระดบั
มากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเหมาะสมในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) ความเป็นไปไดใ้นระดบั
มากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) โดยสรุป
ทุกดา้นภาพรวมของผลคะแนนของขอ้เสนอฯ อยูใ่นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.65) 

13. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื& อง สนับสนุนให้สร้างหน่วยงานกิจการเพื&อสังคม (Social 
Enterprise) เพื&อจดัการกบักระบวนการการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที&ยวของประชาชน
เจา้ของแหล่งท่องเที&ยวและนกัท่องเที&ยว มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี&ยวชาญ เรื&อง ความถูกตอ้งใน
ระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) ความเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉลี&ย 4.40) ความเป็นไปได้ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉลี&ย 4.40) และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.80) โดยสรุป             
ทุกดา้นภาพรวมของผลคะแนนของขอ้เสนอฯ อยูใ่นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.60) 
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ตารางที& 8 ค่าคะแนนการประเมินยนืยนัผลขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื 
ขอ้ที& ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืของ

ประเทศไทย 
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็น

ประโยชน์ 
ภาพรวม 

1 สร้างการจดัการดา้นสถานที&ท่องเที&ยวที&เป็นระบบ มีการ
ติดตามกาํกบัดูแลผลกระทบจากการท่องเที&ยว มีการ
กาํกบัติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความย ั&งยนื สร้าง
มาตรการในการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเที&ยว 

4.80        
(.45)        

มากที&สุด 

4.60 (.89)        
มากที&สุด 

4.80        (.45)       
มากที&สุด 

4.80        (.45)     
มากที&สุด 

4.75        
(.56)       

มากที&สุด 

2 การส่งเสริมและโฆษณา สินคา้และ บริการของชุมชน
เจา้ของแหล่งท่องเที&ยว เพื&อสร้างความย ั&งยนื และ
สนบัสนุนผูป้ระกอบการของชุมชนโดยเนน้การคา้ที&เป็น
ธรรม 

4.60       
(.89)       

มากที&สุด 

4.60 (.89)        
มากที&สุด 

4.80        (.45)       
มากที&สุด 

4.60       (.89)       
มากที&สุด 

4.65        
(.78)       

มากที&สุด 

3 สร้างการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดลอ้มโดย
มีระบบการจดัการการใชน้ํ0า มีระบบความปลอดภยั
เกี&ยวกบัการใชน้ํ0าระหวา่งนกัท่องเที&ยวกบัชุมชน ระบบ
ตรวจสอบคุณภาพนํ0า และระบบกาํจดันํ0าเสีย 

4.40       
(.89)       
มาก 

4.60  (.55)       
มากที&สุด 

4.40       (.89)       
มาก 

4.60       (.55)       
มากที&สุด 

4.50        
(.71)       

มากที&สุด 

4 สร้างการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ&งแวดลอ้ม โดย
เนน้การท่องเที&ยวที&ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การ
อนุรักษพ์ลงังาน การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ และมี
ระบบจดัการขยะ 

4.60       
(.55)       

มากที&สุด 

4.60 (.55)        
มากที&สุด 

4.60       (.55)       
มากที&สุด 

4.60       (.55)       
มากที&สุด 

4.60        
(.55)       

มากที&สุด 
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ตารางที& 8 ค่าคะแนนการประเมินยนืยนัผลขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื (ต่อ) 
ขอ้ที& ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืของ

ประเทศไทย 
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็น

ประโยชน์ 
ภาพรวม 

5 สร้างการจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม 
โดยปลูกฝังจิตสาํนึกของชุมชน และนกัท่องเที&ยวให้
ปกป้องและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และใหค้วาม
เคารพต่อทรัพยส์ินทางปัญญาของชุมชนแหล่งท่องเที&ยว 

4.60       
(.55)       

มากที&สุด 

4.40  
(.89)        
มาก 

4.60  
(.55)        

มากที&สุด 

4.60       (.55)     
มากที&สุด 

4.55        
(.62)       

มากที&สุด 

6 สร้างระบบที&สนบัสนุนใหน้กัท่องเที&ยวเป็นอาสาสมคัร
เพื&อช่วยการพฒันาชุมชนและอนุรักษม์รดกทาง
วฒันธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ 

4.80       
(.45)       

มากที&สุด 

4.40  
(.89)        
มาก 

4.40  
(.55)        
มาก 

4.60       (.55)       
มากที&สุด 

4.55        
(.51)       

มากที&สุด 
7 กาํหนดแนวปฏิบตัิเพื&อสร้างพฤติกรรมที&ดีของ

นกัท่องเที&ยว เพื&อสร้างความพึงพอใจของผูม้าเยอืนตาม
แนวทางการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื 

4.80       
(.45)        

มากที&สุด 

4.60  
(.89)        

มากที&สุด 

4.80  
(.45)        

มากที&สุด 

4.80        (.45)       
มากที&สุด 

4.75        
(.56)       

มากที&สุด 
8 ใชแ้นวคิดการพฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืเป็นเกณฑ์

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานที&ทาํงานดา้นการ
ท่องเที&ยว 

4.80        
(.45)       

มากที&สุด 

4.80  
(.45)        

มากที&สุด 

4.80  
(.45)       

มากที&สุด 

4.80        (.45)       
มากที&สุด 

4.80        
(.45)       

มากที&สุด 
9 เนน้การพฒันาแหล่งท่องเที&ยวใหง้ดงามตามวตัถุประสงค์

หลกัของสถานที& เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน มากกวา่
จะเนน้การพฒันาเป็นแหล่งท่องเที&ยวเพียงอยา่งเดียว 

5.00       
(.00)       

มากที&สุด 

4.80  
(.45)        

มากที&สุด 

5.00       
(.00)        

มากที&สุด 

4.80        (.45)       
มากที&สุด 

4.90        
(.22)       

มากที&สุด 
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ขอ้ที& ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืของ
ประเทศไทย 

ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็น
ประโยชน์ 

ภาพรวม 

10 สร้างใหพ้ื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอยา่งย ั&งยนืเป็นตลาด
กลุ่มเฉพาะ 

4.80       
(.45)       

มากที&สุด 

4.60 (.89)        
มากที&สุด 

4.80        (.45)       
มากที&สุด 

4.80        (.45)       
มากที&สุด 

4.75        
(.56)       

มากที&สุด 
11 ใชแ้นวทางการวิจยัเพื&อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ

กาํหนดพื0นที&พิเศษเพื&อการท่องเที&ยวอยา่งย ั&งยนืในลาํดบั
ถดัไป 

4.40       
(.89)       
มาก 

4.40 (.89)       
มาก 

4.60       (.55)       
มากที&สุด 

4.60       (.55)       
มากที&สุด 

4.50        
(.71)       

มากที&สุด 
12 สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนนโยบายเพื&อการ

ท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื เพื&อกระตุน้การติดต่อสื&อสารและ
ประสานงานกนัของหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้งกบัการ
พฒันาการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนื 

4.60       
(.89)       

มากที&สุด 

4.60 (.89)        
มากที&สุด 

4.60       (.89)       
มากที&สุด 

4.80        (.45)       
มากที&สุด 

4.65        
(.78)       

มากที&สุด 

13 สนบัสนุนใหส้ร้างหน่วยงานกิจการเพื&อสังคม (Social 
Enterprise) เพื&อจดัการกบักระบวนการการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการท่องเที&ยวของประชาชนเจา้ของแหล่ง
ท่องเที&ยวและนกัท่องเที&ยว 

4.80       
(.45)       

มากที&สุด 

4.40 (.89)        
มาก 

4.40       (.89)       
มาก 

4.80       (.45)       
มากที&สุด 

4.60       
(.55)       

มากที&สุด 
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ภาพที& 3 ผงัความคิดเรื&องขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื&อการท่องเที&ยวที&ย ั&งยนืของประเทศไทย 
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บทที� 6 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัเรื�อง การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย 
มีวตัถุประสงคก์ารวจิยัคือ 1) เพื�อศึกษา สภาวการณ์เกี�ยวกบั การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน 2) เพื�อ
ศึกษาผลการดาํเนินงาน เรื�องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนจากพื2นที�ตน้แบบการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน 
ขององคก์ารบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (องคก์ารมหาชน) 3) เพื�อพฒันา
ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย  
 การศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั เรื�อง สภาวการณ์เกี�ยวกบั การพฒันาการท่องเที�ยว
ที�ย ั�งยืน เป็นการสังเคราะห์แนวความคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั �งยืนที�บูรณาการแนวคิด
จากองค์ความรู้เรื� อง การท่องเที�ยว ในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สิ� งแวดล้อม
ศึกษา และนโยบาย โดยใชก้ารวิจยัเอกสารดว้ย วิธีวิเคราะห์เอกสาร ซึ� งวิเคราะห์ขอ้มมูลวิเคราะห์
แยกประเภทของแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน และสรุป จดัประเภท และสังเคราะห์
แนวทางของแนวคิดขึ2นมาเป็นกลุ่มที�มีหมวดหมู่ชดัเจน และครอบคลุมยิ�งขึ2น ส่วนวตัถุประสงค์
ขอ้ที� 2 ศึกษาผลการดาํเนินงานดว้ยวิธีการวิจยัพหุเทศะกรณี และเพื�อคน้หาขอ้มูลที�เป็นปรากฏการณ์
ทางสังคมตามสภาพความเป็นจริง ผูศึ้กษาไดใ้ช้ วิธีการวิจยั คือนอกจากใชก้ารเปรียบเทียบขอ้มูล
จากกรณีตวัอยา่งดว้ยวธีิพหุเทศะกรณีแลว้ ผูศึ้กษาจะใชก้ารแจกแบบสอบถามเพื�อสํารวจผลกระทบ
ที�เกิดจากการท่องเที�ยวจากกลุ่มประชากรที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว และแจกแบบสอบถาม
เพื�อสํารวจความพึงพอใจของนักท่องเที�ยว ซึ� งผูศ้ึกษาใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และ
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เป็นเครื�องมือ แลว้จึงนาํเนื2อหาสาระเกี�ยวกบันโยบายที�ไดจ้าก 3 แหล่งขอ้มูล
มาสังเคราะห์ขึ2นเป็น ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย เพื�อตอบ
วตัถุประสงคก์ารพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
 นอกจากนั2น ผูศ้ึกษานําขอ้เสนอแนะฯดงักล่าว มาประเมิน เรื� อง ความถูกตอ้ง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ โดยแบบสอบถามการยืนยนัขอ้เสนอฯ 
จากผูเ้ชี�ยวชาญ ดา้นการท่องเที�ยว ซึ� งประกอบไปดว้ย นกัวิชาการดา้นการท่องเที�ยว ผูบ้ริหารจาก
องคก์ารภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยว เช่น การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานกังานส่งเสริม
การจดัประชุมและนิทรรศการ(องคก์ารมหาชน) และ องคก์ารบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการ
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ท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน (องค์การมหาชน) เป็นตน้ ซึ� งผูศึ้กษาใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และ        
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เป็นเครื�องมือ เพื�อยนืยนัและรับรองผลการศึกษาสาํหรับการศึกษาในครั2 งนี2  
 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษา สภาวการณ์เกี�ยวกับ การพฒันาการท่องเที�ยวที�ยั�งยนื 
 ผูศึ้กษาพบลกัษณะที�แสดงถึง ลกัษณะแบบแนวคิดทั�วไป (generalization) ของแนวคิด
การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื ที�สามารถสังเคราะห์เป็นประเด็นหลกัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อจดัองคป์ระกอบ 
หมวดหมู่ ซึ� งสามารถจาํแนกได ้6 องคป์ระกอบดงันี2  

1. การจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว เช่น ให้สิทธิในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวสําหรับทุกคน 
มีการติดตามกาํกบัดูแลผลกระทบจากการท่องเที�ยว เช่น การกาํกบัติดตามตรวจสอบ มาตรฐาน
ความย ั�งยนื มีระบบป้องกนัมลภาวะทางเสียงและทางแสง และสร้างความปลอดภยัและมาตรการใน
การรักษาความปลอดภยั การส่งเสริมและโฆษณาเกี�ยวกบั สินคา้ บริการ การสร้างความย ั�งยืน และ
สนบัสนุนผูป้ระกอบการของชุมชนและเนน้การคา้ที�เป็นธรรม 

2. การจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มโดยเนน้การใชท้รัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ความเสี�ยงต่อสิ� งแวดล้อม การปกป้องคุม้ครองระบบนิเวศที�อ่อนไหว 
การอนุรักษ์ชีวิตสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์พลงังาน มีระบบ
การจดัการการใชน้ํ2า มีระบบความปลอดภยัเกี�ยวกบัการใชน้ํ2าระหวา่งนกัท่องเที�ยวกบัชุมชน คุณภาพนํ2 า 
ระบบกาํจดันํ2าเสีย การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ และมีระบบจดัการขยะ 

3. การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยว และสร้างผลประโยชน์
ทางเศรษฐสังคมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน เช่น สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนทอ้งถิ�น และสนบัสนุน
และพฒันาชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน เช่น ความคิดเห็นของชุมชน
ทอ้งถิ�น การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการรับรู้เรื�องการท่องเที�ยวทั2ง โอกาส ความทา้ทา้ย 
ความสาํคญัของการสร้างความย ั�งยนื รวมไปถึงการช่วยเหลือของชุมชนในการขดัขวางการหาประโยชน์
ในทางที�ผิดจากการท่องเที�ยว เช่น การคา้ขายของผิดกฏหมาย ยาเสพติด ของป่าหรือผลิตภณัฑ์จาก
พืชและสัตวอ์นุรักษ ์และการคา้บริการทางเพศ และการกาํกบัดูแลทางเศรษฐกิจ เช่น การรายงานผล
ประกอบการต่อสาธารณะ 

4. การจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม เช่น เคารพต่อสังคมวฒันธรรม
ของชุมชนเจา้บา้น เช่น ปกป้องและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และให้ความเคารพต่อทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 
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5. การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูม้าเยือน และนักท่องเที�ยว สร้างระบบการจดัการ 
นกัท่องเที�ยว สร้างระบบที�สนบัสนุนให้นกัท่องเที�ยวเป็นอาสาสมคัรหรือช่วยการพฒันาชุมชนและ
อนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ และมีแนวปฏิบติัเพื�อสร้าง
พฤติกรรมที�ดีของนกัท่องเที�ยว เพิ�มเขา้มาเพื�อสร้างความพึงพอใจของผูม้าเยือนโดยมีเงื�อนไข
ของความย ั�งยนืกาํกบั 

6. การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว เช่นกระบวนการวางแผน การวางยุทธศาสตร์
การท่องเที�ยว การวางขอ้กาํหนดเรื�องการวางแผน และการควบคุม ดูแลการพฒันาการท่องเที�ยว 
เช่น องคก์ารเพื�อจดัการการท่องเที�ยว  สร้างมาตรการรับกบั ภาวะวิกฤติ รวมถึงความพร้อมในการ
รับมือกบัเหตุฉุกเฉิน และการปรับตวัในเรื�องการเปลี�ยนแปลงสภาวะอากาศ และการเขา้ถึงของ
ชุมชนในการอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยว 
 การศึกษาผลการดําเนินงาน เรื�องการพัฒนาการท่องเที�ยวที�ยั�งยืนจากพื(นที�ต้นแบบ

การท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน ขององค์การบริหารการพัฒนาพื(นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน

(องค์การมหาชน) 

 จากพระราชกฤษฎีกา จดัตั2ง องคก์ารบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่ง
ย ั�งยนื(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2546 ผูศึ้กษาพบวา่ หนา้ที� ขององคก์ารฯสามารถแบ่งเป็นมิติต่าง ๆ ได้
ดงันี2  

1. หนา้ที�ประสานงาน คือ ประสานงานการบริหารจดัการการท่องเที�ยว และประสานงาน
การใชอ้าํนาจหนา้ที�เพื�อบูรณาการการบริหารจดัการการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

2. หน้าที�ด้านอนุรักษ์สิ� งแวดล้อม คือ ส่งเสริมและสนับสนุน การพฒันาและรักษา
สิ�งแวดลอ้มเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

3. หนา้ที�ดา้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ�น ทั2งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และพฒันาแหล่งท่องเที�ยว และส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและชุมชน
ทอ้งถิ�นจดัใหมี้การบาํรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น หรือวฒันธรรมอนัดีงามของ
ทอ้งถิ�น 

4. หนา้ที�ดา้นการพฒันาความสามารถทางเศรษฐกิจของพื2นที�พิเศษดว้ยการ ส่งเสริมการ
ใช้ศกัยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ เพื�อการพฒันาตลาดการท่องเที�ยว ส่งเสริมการจดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว และ ส่งเสริมการพฒันาพื2นที�ที�มีศกัยภาพในดา้นการท่องเที�ยว
เพื�อใหเ้กิดการจา้งงานและยกระดบัคุณภาพชีวติ 
 ผูศึ้กษาพบว่าความเขม้ขน้ของหน้าที�หรือ พนัธกิจถูกแปลงให้เขา้ใจง่าย และซับซ้อน
นอ้ยลงในรายงานประจาํปี 2556 ขององคก์ารฯ ดงันี2  
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1. ประสานกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และประชาชน ทั2งดา้นการใช้
อาํนาจ และการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

2. ส่งเสริมให้พื2นที�ท่องเที�ยวที�มีศกัยภาพให้มีการบริหารจดัการการท่องเที�ยว ดว้ย
การระดมบุคลากร งบประมาณ เครื�องมือเครื�องใช้ และองค์ความรู้ดา้นการบริหารจดัการเพื�อให้
บรรลุผลของการพฒันาการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

3. สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ประชาชน และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการการท่องเที�ยวใหเ้กิดความย ั�งยนืในรูปแบบ โคครีเอชั�น (Co – Creation) 
 ส่วนระบบงานขององค์การบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน 
(องคก์ารมหาชน) ผูศึ้กษาพบวา่ ระบบงานขององคก์ารประกอบไปดว้ย 

1. ประกาศกาํหนดพื2นที�พิเศษดว้ยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเสนอรัฐมนตรี
แต่งตั2งคณะที�ปรึกษาในพื2นที�พิเศษดงักล่าว 

2. จดัทาํและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษต่อ
คณะรัฐมนตรีและกาํหนดแผนปฏิบติัการเพื�อใหน้โยบายและแผนยทุธศาสตร์บรรลุผล 

3. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาอนุมติัหรือจดัสรรงบประมาณสําหรับการบริหาร
และการพฒันาการท่องเที�ยวและอนุมติัแผนการลงทุนและแผนการเงินขององคก์าร 

4. ติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืในพื2นที�พิเศษแต่ละ
แห่งรวมถึงให้คาํแนะนาํ เสนอแนะ และร่วมแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจดัการพื2นที�
พิเศษแต่ละแห่ง 

5. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีพิจารณาสั�งการในกรณีมีปัญหาอุปสรรคเกี�ยวกบั
การประสานงานในพื2นที�พิเศษ 
 จากระบบงานขา้งตน้ผูศึ้กษาพบว่า แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษ 
ขององคก์ารบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (2555ก; 2556ข; 2557ข) ที�
ประกาศใชแ้ต่ละพื2นที�มีความสําคญัอยา่งยิ�งยวด เพราะเป็นลกัษณะแบบ แผนแม่บท (Master plan) 
ที�มีระยะเวลาในการดาํเนินงาน 10 ปี และในแผนแม่บทดงักล่าวยงับรรจุไวด้ว้ยแผนปฏิบติัการที�มี
โครงการต่าง ๆ ตามยทุธศาสตร์ตลอดระยะเวลา 10 ปีในการดาํเนินงาน ตามรายงานประจาํปี 2556 
องคก์ารไดก้าํหนดวสิัยทศัน์ไวด้งันี2  “อพท. ประสานทุกภาคีเพื�อการพฒันาการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน” 
และกาํหนดยทุธศาสตร์ไวด้งันี2  

1. การประสานการพฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 
2. การพฒันาสินคา้บริการและสิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที�ยว 
3. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที�ยวในพื2นที�พิเศษและการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
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4. การเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเที�ยวในพื2นที�พิเศษ 
5. การสร้างเครือข่ายการพฒันาทุกภาคส่วน 
6. การใหบ้ริการดา้นองคค์วามรู้เพื�อการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

 จากรายงานประจาํปี 2556 องค์การฯไดก้าํหนดเป้าหมายของการพฒันาพื2นที�พิเศษไว้
ดงันี2  

1. พื2นที�พิเศษเกาะช้างและพื2นที�เชื�อมโยง “พื2นที�ท่องเที�ยวที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 
(Low Carbon Destination)” 

2. พื2นที�พิเศษเมืองพทัยาและพื2นที� เชื�อมโยง “เมืองท่องเที�ยวแห่งนวตักรรมสีเขียว
(Greenovative Tourism City)” 

3. พื2นที�พิเศษอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลยั – กาํแพงเพชร “คุณค่าแห่ง
เมืองมรดกโลก(World Heritage City)” 

4. พื2นที�พิเศษเลย “เมืองแห่งการพกัผอ่น (Leisure Loei)” 
5. พื2นที�พิเศษเมืองเก่าน่าน “เมืองเก่าที�มีชีวติ (Living Old City)” 
6. พื2นที�พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง “ต้นกาํเนิดอรายธรรมสุวรรณภูมิ (Origin of 

Suvarnabhumi)” 
 จากเป้าหมายของการพฒันาพื2นที�พิเศษขา้งตน้ ผูศึ้กษาพบวา่องคก์ารฯไดใ้ชแ้นวคิดเพื�อ
การดาํเนินงานบริหารจดัการพื2นที�พิเศษดงันี2  (องคก์ารบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว
อยา่งย ั�งยืน, 2557ก) ซึ� งแนวความคิดเหล่านี2 จะไปปรากฏ และสนบัสนุนการดาํเนินตามแผน และ
โครงการ ต่าง ๆ เพื�อพฒันาพื2นที�พิเศษ แนวความคิดดงักล่าวประกอบไปดว้ย 

1. แนวคิดเรื� อง ร่วมคิด และวางแผน ร่วมปฏิบตัิ และรับผิดชอบ และร่วมรับ
ผลประโยชน์ (Co – Creation) โดยที�องคก์ารฯมีจุดเนน้วา่ การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนตอ้งเกิดจากทุกฝ่ายมี
โอกาสร่วมรับผลประโยชน์ไปดว้ยกนั 

2. การท่องเที�ยวเพื�อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon Tourism) เพื�อสร้าง
ความตระหนกั และรณรงค์ลดการใช้พลงังาน สร้างการเปลี�ยนแปลงวิธีการบริโภค ซึ� งจะช่วยให้
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์จากการท่องเที�ยวลดลง 

3. การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) องค์การฯได้รับแนวคิดมาจาก 
องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) 

4. ชุมชนตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการท่องเที�ยว(Communities Benefitting through 
Tourism) หรือ การท่องเที�ยวโดยชุมชน(Community – Base Tourism) นั�นเอง ซึ� งมีที�มาจากธนาคาร
เพื�อการพฒันาแห่งเอเชีย  
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 พื(นที�พเิศษอุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลัย – กาํแพงเพชร 

 พื2นที�พิเศษอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลยั – กาํแพงเพชร ตั2งวิสัยทศัน์การ
พฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนไวว้า่ “เมืองมรดกโลกที�สร้างสรรคก์ารท่องเที�ยวทาง
วฒันธรรมที�คงคุณค่าและย ั�งยนื” โดยมีกรอบการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะสั2น (พ.ศ.
2556 – 2558) ระยะกลาง (พ.ศ. 2559 – 2560) ระยะยาว (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาพื2นที�พิเศษอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั – ศรีสัชนาลยั – กาํแพงเพชร ประกอบไปดว้ย
โครงการทั2งหมด 140 โครงการ เพื�อสนบัสนุนการนาํแผนฯ ไปปฏิบติัซึ� งใชง้บลงทุนทั2งสิ2น 1,847.4 
ลา้นบาท ระยะเวลาของการดาํเนินงานจะสิ2นสุดในปี พ.ศ. 2565 และวางยุทธศาสตร์การพฒันาไว้
ดงันี2   

1. ยทุธศาสตร์ที� 1 อนุรักษคุ์ณค่าของอุทยานประวติัศาสตร์และแหล่งมรดกโลก ซึ� ง
พื2นที�ฯวางเป้าหมายและตวัชี2 วดัไวด้งันี2  

2. ยทุธศาสตร์ที� 2 พฒันาและอนุรักษเ์พื�อสร้างสรรคคุ์ณค่าแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม 
3. ยทุธศาสตร์ที� 3 พฒันาโครงสร้างพื2นฐานและสิ�งอาํนวยความสะดวกเพื�อการท่องเที�ยว 
4. ยุทธศาสตร์ที� 4 พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัและส่งเสริมการลงทุนดา้น

การตลาดการท่องเที�ยว 
5. ยุทธศาสตร์ที� 5 พฒันาองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการการท่องเที�ยว 
 พื(นที�พเิศษเมืองพทัยาและพื(นที�เชื�อมโยง 

 พทัยามีศกัยภาพเป็นศูนยก์ลางการท่องเที�ยวในภูมิภาคอินโดจีน ศูนยก์ลางการท่องเที�ยว
ทางชายทะเลทางฝั�งตะวนัออกอ่าวไทย ศูนยก์ลางการซื2อสินคา้ (Shopping paradise) ศูนยก์าร
ประชุมและสัมมนาระดบันานาชาติ หรือโดยสรุปพทัยาและพื2นที�เชื�อมโยงมีศกัยภาพเป็นศูนยก์ลาง
การท่องเที�ยวระดบัโลกอยูแ่ลว้ โดยตวับ่งชี2สาํคญั คือ การที�มีนกัท่องเที�ยวจากนานาประเทศทั�วโลก
ทั2งในระดบัตลาดบน กลาง ล่าง มาท่องเที�ยวพทัยาเป็นประจาํทุกปีอยูแ่ลว้ ก็ไดก้าํหนดใหก้ารพฒันา
พื2นที�พิเศษฯ มีวิสัยทศัน์ คือ “New Pattaya : The World Class Greenovative Tourism City” หรือ 
“พทัยา : เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที�ยว ระดับโลกด้วยภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองแห่งนวตักรรม          
สีเขียว” ซึ� งพื2นที�พิเศษเมืองพทัยาไดว้างยทุธศาสตร์การพฒันาไวด้งันี2  

1. ยทุธศาสตร์ที� 1 พฒันาสภาพแวดลอ้มสะอาด ปลอดภยัและภูมิทศัน์สีเขียว 
2. ยุทธศาสตร์ที� 2 พฒันาแหล่งและกิจกรรมท่องเที�ยวที�จะเป็น Green Landmark ของ

พื2นที�พทัยาและพื2นที�เชื�อมโยง 
3. ยทุธศาสตร์ที� 3 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที�ยวที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มและวถีิชีวติชุมชน  
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4. ยทุธศาสตร์ที� 4 พฒันาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริม
ระบบสาธารณูปโภคบนพื2นฐานเทคโนโลยแีละแนวคิดที�อนุรักษแ์ละเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม  
 พื(นที�พเิศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวดัสุพรรณบุรี 

 พื2นที�พิเศษแห่งนี2 วางวิสัยทศัน์ในการพฒันาพื2นที�ไวว้า่ “เมืองสร้างสรรค์การท่องเที�ยว
เชิงประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและวิถีชีวิตดั2 งเดิม” โดยความเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวของเมือง
โบราณอู่ทองให้เกิดโครงข่ายของการท่องเที�ยวที�มีความสมบูรณ์ ประกอบกบัการอนุรักษพ์ื2นที�ที�มี
คุณค่าประวติัศาสตร์ที�มีมาอยา่งยาวนานกวา่ ๒,๐๐๐ ปีดว้ยการฟื2 นคืน บทบาทความเป็นศูนยก์ลาง
ดา้นพระพุทธศาสนาและศูนยก์ลางเมืองท่าแห่งหนึ�งในดินแดนสุวรรณภูมิ ให้หวนกลบัมามีอีกครั2 ง
หนึ�ง รวมทั2งฟื2 นฟูศิลปวฒันธรรมประเพณีใหก้ลบัคืนมีชีวติชีวา โดยยงัคงวถีิชีวิตเดิมของชาวชุมชน 
เพื�อสะทอ้นความเป็นอดีตและอตัลกัษณ์ของพื2นที�เมืองโบราณอู่ทองให้ชดัเจนยิ�งขึ2น ซึ� งพื2นที�พิเศษ
เมืองโบราณอู่ทองไดว้างยทุธศาสตร์การพฒันาไวด้งันี2  

1. ยทุธศาสตร์ที� 1 การพฒันาแหล่งท่องเที�ยว 
2. ยทุธศาสตร์ที� 2 การพฒันาโครงสร้างพื2นฐาน  
3. ยทุธศาสตร์ที� 3 การสร้างกิจกรรมการท่องเที�ยว 
4. ยทุธศาสตร์ที� 4 การพฒันาบริการเพื�อการท่องเที�ยว 
5. ยทุธศาสตร์ที� 5 การประชาสัมพนัธ์ 
6. ยทุธศาสตร์ที� 6 การบริหารจดัการ 

 ผูศึ้กษาไดพ้บการดาํเนินงานเรื�อง ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน ที�พื2นที�พิเศษ
อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร 3 ชมรมคือ ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดย
ชุมชนเมืองเก่าสุโขทยัของอุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั ชมรมฯบา้นคุกพฒันา ของอุทยาน
ประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั และชมรมฯนครชุม ของอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร และที�พื2นที�
พิเศษเมืองพทัยา 3 ชมรม คือ ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนตาํบลห้วยใหญ่ ชมรมฯตาํบล
ตะเคียนเตี2ย และกลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง ซึ� งเป็นการดาํนินงานของพื2นที�พิเศษฯ ที�จะส่งเสริม
การท่องเที�ยวในพื2นที�ให้เป็นไปตามพนัธกิจขององค์การบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการ
ท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน โดยการตั2งชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนขึ2น และมีหน่วยงานจาก
ส่วนกลางเขา้มาเป็นพี�เลี2 ยงอีกหน่วยหนึ� งคือ สํานกัท่องเที�ยวโดยชุมชน ซึ� งทุกชมรมฯจะนาํเสนอ
เรื�องราวที�เป็นจุดเด่นในพื2นที�ของตนเอง ทั2งสถานที�ท่องเที�ยว เส้นทางการท่องเที�ยว อาหารและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และสิ�งที�ผูศึ้กษาพบลกัษณะร่ามก็คือทุกชมรมฯมี ขอ้ปฏิบติัตวัของนกัท่องเที�ยว 
ซึ� งชมรมใหห้วัขอ้ไวว้า่ เที�ยวชุมชนใหรื้�นรมณ์ ซึ� งประกอบไปดว้ย 
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1. ควรติดต่อชมรมฯ เพื�อให้นาํเที�ยว 
2. ควรแต่งกายสุภาพใหเ้กียรติแก่สถานที� และเหมาะสมกบักาลเทศะ 
3. ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี ความเชื�อของชุมชน 
4. ทาํความรู้จกัชุมชนก่อนเที�ยว จะไดเ้ขา้ใจชุมชนลึกซึ2 ง 
5. ใหค้วามเคารพชุมชนเจา้บา้น 
6. ใชเ้วลาพดูคุยกบัชาวชุมชนเพื�อแลกเปลี�ยนมุมมอง 
7. เปิดใจใหก้วา้ง ลองกิน ลองทาํแบบชุมชน 
8. อุดหนุนผลิตภณัฑท์อ้งถิ�น กระจายรายไดต่้อชุมชน 
9. มีความรับผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม ทิ2งขยะในที� ๆ จดัไว ้

 ผลการดาํเนินงานของพื2นที�พิเศษฯ ทั2ง 3 พื2นที�นั2น มีลักษณะบางประการที�สามารถ
สังเคราะห์เป็น 3 ลกัษณะคือ 

1. ขอ้สรุปรวมซึ� งประกอบไปดว้ย มีแผนแม่บทในการดาํเนินงาน โดยการวางยุทธ์ศาสตร์
และจะสร้างพื2นที�และส่งมอบให้จงัหวดัดูแลต่อไปภายในระยะเวลา 10 ปี มีแผนพฒันาแหล่ง
ท่องเที�ยวใหม่และปรับปรุงสาธารณูปโภคใหก้บัแหล่งท่องเที�ยวเดิม มีการแบ่งเขตพื2นที�อยา่งชดัเจน 
สาํหรับการพฒันาใหเ้ป็นพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนและ มีการจา้งเหมาบริษทัภายนอก
ในการจดัทาํแผนแม่บท 

2. ลกัษณะเฉพาะบางพื2นที� ซึ� งประกอบไปดว้ย ระยะเวลาในการจดัทาํแผนที�แตกต่างกนั 
แหล่งทรัพยากรการท่องเที�ยวที�มีมาก่อนการพฒันาพื2นที�พิเศษฯ  มีการบรรจุแผนการตลาดลงไปใน
แผนแม่บท การพฒันาพื2นที�เกี�ยวขอ้งกบั พระราชบญัญติั โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีการจดัตั2งชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน 

3. เอกลกัษณ์เฉพาะ ซึ� งประกอบไปดว้ย ขนาดของพื2นที�พิเศษฯ ไม่เท่ากนัทาํให้มีผลต่อ
การบริหารจดัการ ลกัษณะของพื2นที�แตกต่างกนัทาํให้มีผลต่อการพฒันาพื2นที� ความซํ2 าซ้อนของ
งาน/หน่วยงานเรื�องการพฒันาแหล่งท่องเที�ยว เช่นกบัภาครัฐดว้ยกนั หรือภาคเอกชน มีการจดัตั2ง
หน่วยงานที�มาจดัการองคค์วามรู้เพื�อพฒันาแหล่งท่องเที�ยวในบางพื2นที� มีพื2นที�ที�ไดรั้บการประกาศ
เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO มีงบประมาณในการพฒันาพื2นที�พิเศษฯ ที�แตกต่างกนั มีความ
หลากหลายของสถานที�ท่องเที�ยวและกิจกรรมท่องเที�ยวที�แตกต่างกนั 
 ปัญหาเชิงโครงสร้างของผลการดําเนินงานของพื(นที�พเิศษฯ 

1. การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน
เป็นลกัษณะการดาํเนินงานตามนโยบายแบบ บนสู่ล่าง (top-down) ถึงแมน้วา่ประชาชนจะมีส่วนร่วม
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ในการออกประชามติก็เป็นเพียงเบื2องตน้เท่านั2น และลกัษณะของการวางแผนก็เป็นแบบพิมพเ์ขียว 
(Blueprint) ที�กาํหนดมาแลว้จากคณะรัฐมนตรี 

2. การดาํเนินงานวางแผนมีการจา้งเหมาบริษทัภายนอกในการจดัทาํแผนแม่บทซึ� งเป็น
ลกัษณะการจา้งเหมาบริการ (outsourcing)  

3. การคน้พบการใช้แนวคิดทางการตลาดมาสนับสนุนการท่องเที�ยวโดยมีการบรรจุ
แผนการตลาดลงไปในแผนแม่บท  

4. ผูศึ้กษาพบปัญหาความไม่ราบรื�นของการดาํเนินงานพฒันาพื2นที�พิเศษฯ ในมิติความ
ขดัแยง้กนัของขอ้กฏหมาย ที�เกี�ยวขอ้งกบั พระราชบญัญติั โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และความซํ2 าซ้อนของงาน/หน่วยงานเรื�องการพฒันาแหล่ง
ท่องเที�ยว  

5. ผูศึ้กษาพบวา่ เมืองพทัยากลบัมีความซํ2 าซอ้นของการพฒันาพื2นที�พิเศษกบักลุ่มธุรกิจ
หลกัเขตเมืองพทัยา  

6. ผูศึ้กษาพบว่าการจดัตั2งชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน เป็นลกัษณะของกลุ่ม
จดัตั2งทั2งหมดในระยะเริ�มตน้ และการดาํเนินงานในช่วงแรกเป็นการเขา้รับการฝึกอบรมและทศันศึกษา
ดูงานทั2งในและต่างประเทศ  นอกเหนือจากสํานกังานพื2นที�พิเศษฯ และการดาํเนินงานที�สามารถ
ผา่นช่วงระยะเวลาเริ�มตน้มาไดแ้ละสามารถสร้างความร่วมมือจากประชาชนในพื2นที�ไดเ้ป็นอยา่งดี
ตอ้งใชก้ลไลทางการเมือง (หน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถิ�น)ในพื2นที�เป็นส่วนสนบัสนุน 

7. ผูศึ้กษาพบวา่ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน บางแห่งมีลกัษณะเด่นที�เป็น
เอกลกัษณ์เพราะผูน้าํกลุ่มที�มีศกัยภาพสูงโดยนาํภูมิปัญญา ทรัพยสิ์น องค์ความรู้ ที�มีมาสร้างเป็น
ทรัพยากรการท่องเที�ยว  

8. ลกัษณะของพื2นที�พิเศษที�แตกต่างกนัทั2ง สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรการท่องเที�ยว 
และการจดัการดา้นการท่องเที�ยว 
 การสํารวจภาพรวมของการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที�ยวที�ยั�งยืน กลุ่มประชาชนฯ 

และจากนักท่องเที�ยว 

 ผูศึ้กษาคน้พบประเด็นจากการศึกษาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนทั2ง 3 พื2นที� 
จากกลุ่มประชาชนที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว และผลการสํารวจความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นเรื�องการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนจากนกัท่องเที�ยว ที�มีต่อพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่าง
ย ั�งยนื ผูศึ้กษาพบลกัษณะที�สาํคญัดงันี2  
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1. กลุ่มตวัอยา่งที�เป็นประชาชนที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว ของพื2นที�พิเศษฯ 
ทั2ง 3 แห่งส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการกิจการสําหรับการท่องเที�ยวและผลิตภณัฑ์ชุมชน
สาํหรับนกัท่องเที�ยว 

2. ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของพื2นที�พิเศษฯ เห็นวา่ดาํเนินงานดีแต่สามารถพฒันา
ใหดี้ยิ�งขึ2น ซึ� งมีสัดส่วนใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นวา่ควรปรับปรุงการดาํเนินงานรวมกบัความคิดเห็น
อื�น ๆ ซึ� งส่วนใหญ่ของดออกความคิดเห็น 

3. การดาํเนินงานของพื2นที�พิเศษฯ ตามแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของ
ประชาชนที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว ของพื2นที�พิเศษฯ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-
ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร กบัเมืองโบราณอู่ทองไดค้ะแนนในระดบัปานกลางทุกดา้น แต่พื2นที�พิเศษ
เมืองพทัยาไดค้ะแนนในระดบัมากทุกดา้นยกเวน้ การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว 

4. แนวคิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว ทั2ง 3 พื2นที�พิเศษมีค่าคะแนนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

5. เหตุผลจูงใจในการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวที�เป็นกลุ่มตวัอย่างในพื2นที�พิเศษฯ ทั2ง 3 
พื2นที�ส่วนใหญ่ตอ้งการมาพกัผอ่นหยอ่นใจ 

6. การดาํเนินงานของพื2นที�พิเศษฯ ตามแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของ
นกัท่องเที�ยวไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้การจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม
ของพื2นที�พิเศษฯเมืองโบราณอู่ทอง และการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยวของทั2ง 3 พื2นที�
พิเศษฯไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยืนของประเทศไทย 

 ผูศึ้กษานาํเนื2อหาสาระเกี�ยวกับนโยบายที�ได้จาก 2 ขั2นตอนมาสังเคราะห์ขึ2 นเป็น 
ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย ไดท้ั2งหมด 13 ขอ้ ดงันี2  

1. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 1 “สร้างการ
จดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยวที�เป็นระบบ มีการติดตามกาํกบัดูแลผลกระทบจากการท่องเที�ยว มีการ
กาํกบัติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความย ั�งยืน สร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภยัแก่
นักท่องเที�ยว” ประกอบไปด้วย มาตรการของนโยบายคือ สร้างระบบการจดัการด้านสถานที�
ท่องเที�ยวเช่น ระบบการติดตามกาํกบัดูแลผลกระทบจากการท่องเที�ยว  ระบบการกาํกบัติดตาม
ตรวจสอบ มาตรฐานความย ั�งยืนของการท่องเที�ยว สร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภยัแก่
นกัท่องเที�ยว 

2. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 2 “การส่งเสริม
และโฆษณา สินค้าและ บริการของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที�ยว เพื�อสร้างความย ั�งยืน และ
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สนบัสนุนผูป้ระกอบการของชุมชนโดยเน้นการค้าที�เป็นธรรม” ประกอบไปด้วยมาตรการ
ของนโยบายคือ รณรงคส่์งเสริมและโฆษณา สินคา้และ บริการของชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยว 
เพื�อสนบัสนุนผูป้ระกอบการของชุมชน 

3. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 3 “สร้างการ
จดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มโดยมีระบบการจดัการการใชน้ํ2 า มีระบบความปลอดภยั
เกี�ยวกบัการใชน้ํ2 าระหวา่งนกัท่องเที�ยวกบัชุมชน ระบบตรวจสอบคุณภาพนํ2 า และระบบกาํจดันํ2 าเสีย” 
ประกอบไปดว้ยมาตรการของนโยบายคือ สร้างระบบการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม 
เรื� องการใช้นํ2 าเพื�อการอุปโภคบริโภคเพื�อขจดัผลกระทบจากการท่องเที�ยว เช่น สร้างระบบการ
จดัการการใชน้ํ2า สร้างระบบการใชน้ํ2าระหวา่งนกัท่องเที�ยวกบัชุมชน สร้างระบบตรวจสอบคุณภาพ
นํ2า และระบบกาํจดันํ2าเสีย 

4. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 4 “สร้างการ
จดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม โดยเนน้การท่องเที�ยวที�ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การอนุรักษ์พลังงาน การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และมีระบบจดัการขยะ” ประกอบไปด้วย
มาตรการของนโยบายคือ สร้างระบบการจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ� งแวดล้อม เพื�อขจดั
ผลกระทบจากการท่องเที�ยว เช่น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร่วมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วย
รณรงคก์ารใชร้ะบบขนส่งสาธารณะเพื�อการท่องเที�ยว และมีระบบจดัการขยะในแหล่งท่องเที�ยว 

5. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 5 “สร้างการ
จดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม โดยปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชน และนกัท่องเที�ยว
ให้ปกป้องและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และให้ความเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน
แหล่งท่องเที�ยว” ประกอบไปดว้ยมาตรการของนโยบายคือ สร้างระบบการจดัการดา้นทรัพยากร
ทาง สังคม และวฒันธรรม เช่น ปกป้องและอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม และให้ความเคารพต่อ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชนแหล่งท่องเที�ยว โดยปลูกฝังจิตสาํนึกของชุมชน และนกัท่องเที�ยว 

6. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 6 “สร้างระบบที�
สนับสนุนให้นักท่องเที�ยวเป็นอาสาสมัครเพื�อช่วยการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ” ประกอบไปดว้ยมาตรการของนโยบายคือ สร้าง
ระบบอาสาสมคัรเพื�อช่วยการพฒันาชุมชน ร่วมอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ใหก้บันกัท่องเที�ยว 

7. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 7 “กาํหนดแนว
ปฏิบติัเพื�อสร้างพฤติกรรมที�ดีของนกัท่องเที�ยว เพื�อสร้างความพึงพอใจของผูม้าเยือนตามแนวทาง 
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การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื” ประกอบไปดว้ยมาตรการของนโยบายคือ สร้างแนวปฏิบติัที�ดีของ
นกัท่องเที�ยว ตามแนวทางการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื 

8. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 8 “ใช้แนวคิด
การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนเป็นเกณ์ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานที�ทาํงานดา้นการ
ท่องเที�ยว” ประกอบไปดว้ยมาตรการของนโยบายคือ บรรจุแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน
เป็นเกณ์ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานที�ทาํงานดา้นการท่องเที�ยว 

9. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 9 “เน้นการ
พฒันาแหล่งท่องเที�ยวให้งดงามตามวตัถุประสงคห์ลกัของสถานที� เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน 
มากกว่าจะเน้นการพฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยวเพียงอย่างเดียว” ประกอบไปด้วยมาตราการของ
นโยบายคือ การพฒันาแหล่งท่องเที�ยวใหง้ดงามตามวตัถุประสงคห์ลกัของสถานที� เช่น ศาสนสถาน 
ตามแนวคิดตามหลกัพระพุทธศาสนา และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในศาสนาสถานเพื�อสร้าง
เป็นทรัพยากรการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม และโบราณสถานควรพฒันาตามแนวทางของพระราชบญัญติั 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

10. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 10 “สร้างให้
พื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนเป็นตลาดกลุ่มเฉพาะ (Niche Market)” ประกอบไปดว้ย
มาตรการของนโยบายคือ สร้างพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื ดว้ยแนวคิดตลาดกลุ่มเฉพาะ 
เพื�อการบริหารทรัพยากรการท่องเที�ยวอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกบัชุมชน สร้างคุณค่าให้กบั
พื2นที�พิเศษฯ สร้างระบบสนบัสนุนชุมชนที�มีศกัยภาพในการจดับริการท่องเที�ยวเพื�อตอบสนองแก่
ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม และส่งเสริมชุมชนที�กาํลงัพฒันา สร้างระบบสนับสนุนผูป้ระกอบการกิจการ
สาํหรับการท่องเที�ยว เฉพาะกลุ่มและผลิตภณัฑชุ์มชนสาํหรับนกัท่องเที�ยวที�ชื�นชอบพื2นที�พิเศษฯ 

11. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 11 “ใช้
แนวทางการวิจยัเพื�อศึกษาความเป็นไปได ้(feasibility studies) ในการกาํหนดพื2นที�พิเศษเพื�อการ
ท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนในลาํดบัถดัไป”  ประกอบไปดว้ยมาตรการของนโยบายคือ สร้างงานวิจยัเพื�อ
ศึกษาความเป็นไปไดเ้พื�อเป็นขอ้มูลพื2นฐานในการกาํหนดพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

12. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 12 “สนบัสนุน
การสร้างเครือข่ายชุมชนนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน เพื�อกระตุน้การติดต่อสื�อสารและ
ประสานงานกนัของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน” ประกอบไปดว้ย
มาตรการของนโยบายคือ สร้างเครือข่ายชุมชนนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั �งยืน เพื �อการ
ติดต่อสื�อสารและประสานงาน เรื�องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
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13. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 13 “สนบัสนุน
ให้สร้างหน่วยงานกิจการเพื�อสังคม (Social Enterprise) เพื�อจดัการกบักระบวนการการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาการท่องเที�ยวของประชาชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยวและนกัท่องเที�ยว” ประกอบไปดว้ย
มาตรการของนโยบายคือ สร้างหน่วยงานกิจการเพื�อสังคม เพื�อจดัการกบักระบวนการการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว เช่น บริหารทรัพยากรการท่องเที�ยวอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
กบัชุมชน สร้างระบบสนบัสนุนชุมชนที�มีศกัยภาพในการจดับริการท่องเที�ยว และส่งเสริมชุมชนที�
กาํลงัพฒันา สร้างระบบสนบัสนุนผูป้ระกอบการกิจการสําหรับการท่องเที�ยวและผลิตภณัฑ์ชุมชน
สาํหรับนกัท่องเที�ยว 
 
อภิปรายผล 

 แนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ยั�งยนื 
 ผูศึ้กษาพบลกัษณะที�แสดงถึง ลกัษณะแบบแนวคิดทั�วไป(generalization) ของแนวคิด
การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั �งย ืน ที�สามารถสังเคราะห์เป็นประเด็นหลกัที�เกี�ยวขอ้ง เพื �อจดั
องค์ประกอบ หมวดหมู่ ซึ� งสามารถจาํแนกได้ 6 องค์ประกอบ คือ  1) การจดัการด้านสถานที�
ท่องเที�ยว 2) การจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มโดยเนน้การใชท้รัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 3) การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยว และสร้าง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐสังคมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน 4) การจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม 
และวฒันธรรม 5)การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูม้าเยือน และนกัท่องเที�ยว 6) การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการท่องเที�ยว ซึ� งเป็นการจดัองคป์ระกอบของแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน ให้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของกระแสโลก ซึ� งมีลกัษณะที�บูรณาการผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในการพฒันาการท่องเที�ยวเขา้มามีส่วนร่วมเพื�อสร้างความย ั�งยืนมากยิ�งขึ2นทาํให้
ลกัษณะของแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนมีความเป็นเครือข่ายมากยิ�งขึ2น หรือมีลกัษณะที�
เรียกวา่ รูปแบบชุมชนนโยบาย ซึ� งมีการกาํหนดเป้าหมายในการเจรจาต่อรองร่วมกนั มีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์และผลเสียของนโยบายอย่างทั�วถึงทั2งเครือข่าย และเครือข่ายนโยบายนี2 ยงัสามารถ
ชี2 ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระดับสังคมโลกในรูปแบบของนโยบายใดนโยบายหนึ� งได้อีกด้วย 
(อนุสรณ์ ลิ�มมณี, 2558: 148 – 160) นอกจากนี2 การจดัองค์ประกอบของแนวคิดการพฒันาการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื ยงัสามารถตอบคาํถามวา่ การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืสาํหรับประเทศไทย ควร
มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไดอี้กดว้ย 
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 การดําเนินงานของพื(นที�พเิศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน 

 จากพระราชกฤษฎีกา จดัตั2ง องคก์ารบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่ง
ย ั�งยืน(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 พบว่า หน้าที� ขององค์การฯสามารถแบ่งเป็นมิติต่าง ๆ ซึ� ง
สอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกบั พนัธกิจและระบบงานขององคก์ารอีกทั2ง องคก์ารฯไดใ้ช้
แนวคิดเพื�อการดาํเนินงานบริหารจดัการพื2นที�พิเศษ ซึ� งแนวความคิดเหล่านี2 จะไปปรากฏ และ
สนบัสนุนการดาํเนินตามแผน และโครงการ ต่าง ๆ เพื�อพฒันาพื2นที�พิเศษ แนวความคิดดงักล่าว
ประกอบไปด้วย แนวคิดเรื� อง ร่วมคิด และวางแผน ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบ และร่วมรับ
ผลประโยชน์ (Co – Creation) การท่องเที�ยวเพื�อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon 
Tourism) การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค ์(Creative Tourism) และ ชุมชนตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์
จากการท่องเที�ยว (Communities Benefitting through Tourism) หรือการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
(Community – Base Tourism) ซึ� งแนวคิดดงักล่าวยงัสอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกบัสภา
การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนโลกที�สนบัสนุนโดย องคก์ารการท่องเที�ยวโลก (Global Sustainable Tourism 
Council, 2013)  
 ผลการดาํเนินงานของพื2นที�พิเศษมีการรายงานผลเรื�องวิสัยทศัน์การพฒันาพื2นที�พิเศษ
การแบ่งระยะเวลาของแผนฯ จาํนวนโครงการ จาํนวนงบประมาณที�ใช้ พร้อมกบัเสนอภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาพื2นที�พิเศษฯ กลยุทธ และโครงการที�จะตอ้งดาํเนินงานตลอดระยะเวลาของ
แผนฯนั2นเป็นไปตาม การออกแบบการวจิยัแบบพหุเทศะกรณี ใชว้ิธีการที�เป็นแบบอยา่งเดียวกนัใน
ทุกพื2นที�วิจยั(sites) เช่น การใช้คาํถามในการวิจยัเดียวกนั การใช้หน่วยการวิเคราะห์แบบเดียวกนั 
รวมไปถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการรายงานผล ซึ� งจะใชข้า้มระหวา่งพื2นที�
วจิยั ดงันั2นการวจิยัแบบพหุเทศะกรณี จึงมีศกัยภาพที�จะสังเคราะห์ผลการวิจยัที�ตรงประเด็น และใช้
อา้งอิงเป็นคาํตอบได ้(Bishop, 2010: 587) 
 การดาํเนินงานชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน ที�พื2นที�พิเศษอุทยานประวติัศาสตร์
สุโขทยั-ศรีสัชนาลัย-กาํแพงเพชร 3 ชมรมคือ ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนเมืองเก่า
สุโขทยัของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ชมรมฯบา้นคุกพฒันา ของอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนา
ลยั และชมรมฯนครชุม ของอุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร และที�พื2นที�พิเศษเมืองพทัยา 3 ชมรม 
คือ ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนตาํบลห้วยใหญ่ ชมรมฯตาํบลตะเคียนเตี2 ย และกลุ่ม
ประมงเทศบาลบางละมุง ซึ� งเป็นการดาํนินงานของพื2นที�พิเศษฯ ที�จะส่งเสริมการท่องเที�ยวในพื2นที�
ให้เป็นไปตามพนัธกิจขององค์การบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน 
โดยการตั2งชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชนขึ2น และมีหน่วยงานจากส่วนกลางเขา้มาเป็นพี�เลี2 ยง
อีกหน่วยหนึ�งคือ สาํนกัท่องเที�ยวโดยชุมชน ซึ� งทุกชมรมฯจะนาํเสนอเรื�องราวที�เป็นจุดเด่นในพื2นที�
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ของตนเอง ทั2งสถานที�ท่องเที�ยว เส้นทางการท่องเที�ยว อาหารและผลิตภณัฑ์ชุมชน ซึ� งสอดคลอ้ง
กบัแนวทางของความย ั�งยืนในการศึกษาการท่องเที�ยว เรื�องความย ั�งยืนที�อยู่บนฐานของชุมชน วดั
จากการพฒันา การศึกษา การฝึกอบรม และการสร้างสมรรถนะ ให้แก่ชุมชน(Saarinen, 2006) และ
สิ�งที�ผูศึ้กษาพบลกัษณะร่วมก็คือทุกชมรมฯมี ขอ้ปฏิบติัตวัของนกัท่องเที�ยว ซึ� งชมรมให้หวัขอ้ไวว้า่ 
เที�ยวชุมชนให้รื�นรมณ์ นั2นยงัสนับสนุนแนวทางเรื� องเกณฑ์การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของสภาการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนโลกที�สนบัสนุนโดย องค์การการท่องเที�ยวโลก (Global Sustainable Tourism 
Council, 2013) อีกดว้ย 
 ปัญหาเชิงโครงสร้างของผลการดําเนินงานของพื(นที�พเิศษฯ 
 การดาํเนินงานขององค์การบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน
เป็นลกัษณะการดาํเนินงานตามนโยบายแบบ บนสู่ล่าง (top-down) ลกัษณะของการวางแผนก็เป็น
แบบพิมพเ์ขียว (Blueprint) ที�กาํหนดมาแลว้จากคณะรัฐมนตรี ซึ� งมีลกัษณะแนวทางเดียวกบัพระ
ราชกฤษฎีกา จดัตั2ง องค์การบริหารการพฒันาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน(องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2546 ซึ� งกาํหนดหน้าที�แบบเฉพาะเจาะจง ให้มุ่งในการสร้างพื2นที�พิเศษฯ จึงทาํให้
แนวนโยบายเป็นการสร้างภาระเพิ�มให้หน่วยงานในพื2นที� และการขออนุมติังบประมาณโครงการ
ตอ้งทาํผา่นสํานกังานพื2นที�พิเศษฯ จึงทาํให้เห็นแนวทางนโยบายแบบ บนสู่ล่างชดัเจนยิ�งขึ2น ส่วน
การดาํเนินงานวางแผนมีการจา้งเหมาบริษทัภายนอกในการจดัทาํแผนแม่บทซึ� งเป็นลกัษณะการจา้ง
เหมาบริการ (outsourcing) เพราะมีการกาํหนดระยะเวลาในการวางแผนอย่างเร่งรัดประกอบกบั 
เจา้หนา้ที�ของสาํนกังานพื2นที�ไม่มีความชาํนาญ 
 ปัญหาความไม่ราบรื�นของการดาํเนินงานพฒันาพื2นที�พิเศษฯ ในมิติความขดัแยง้กนัของ
ข้อกฏหมาย ที� เ กี� ยวข้องกับ พระราชบัญญัติ  โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทาํให้การพฒันาสถานที�ท่องเที�ยวตามแผนแม่บทฯ ตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากกรมศิลปากร ทาํให้ทราบถึงปัญหาของการดาํเนินงานวางแผนมีการจา้งเหมา
บริษทัภายนอกในการจดัทาํแผนแม่บทซึ� งเป็นลกัษณะการจา้งเหมาบริการ ซึ� งอาจจะมองขา้มมิติ
ทางดา้นกฏหมายในการจดัการพื2นที�ไป 
 ความซํ2 าซ้อนของงาน/หน่วยงานเรื�องการพฒันาแหล่งท่องเที�ยว กบักลุ่มธุรกิจการ
ท่องเที�ยวหลกั ทาํให้เห็นภาพการเปรียบเทียบของ การท่องเที�ยวกระแสหลกั (Mass tourism) กบั
การท่องเที�ยวกระแสทางเลือก (Alternative tourism) ในพื2นที�พิเศษฯโดยเฉพาะพื2นที�พิเศษเมือง
พทัยา ดงันี2 นการกาํหนดพื2นที�พิเศษฯ มิใช่เป็นการสร้างการท่องเที�ยวแบบใหม่ไปทดแทนการ
ท่องเที�ยวกระแสหลกั แต่การกาํหนดพื2นที�พิเศษฯเป็นการสนบัสนุนให้ชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยวมี
พลงัอาํนาจในการต่อรอง และรับผลประโยชน์จากการท่องเที�ยว มิใช่รับแต่ผลกระทบในเชิงลบ
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ดงัที�ผา่นมาทั2งปัญหามลภาวะทางสิ� งแวดล้อม ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรจากชาวบา้นไปใชเ้พื�อ
การท่องเที�ยว รวมถึงการกาํหนดพื2นที�พิเศษฯยงัเป็นการเปิดแหล่งท่องเที�ยวใหม่ที�มีกฏเกณฑ์เพื�อ
สร้างความย ั�งยืนกาํกบัอยู่ ทาํให้ประชาชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยวได้รับผลประโยชน์เพิ�มขึ2น 
กิจกรรมการท่องเที�ยวมีความเป็นธรรมเพิ �มขึ2น และพฤติกรรมนักท่องเที�ยวที�ดีอนัจะทาํให้
แหล่งท่องเที�ยวมีความย ั�งยนืมากขึ2น 
 การจดัตั2งชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน เป็นลกัษณะของกลุ่มจดัตั2งทั2งหมดใน
ระยะเริ�มตน้ และการดาํเนินงานในช่วงแรกเป็นการเขา้รับการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานทั2งใน
และต่างประเทศ ซึ� งการขบัเคลื�อนในช่วงเริ�มตน้สอดคลอ้งกบัแนวทางของความย ั�งยืนในการศึกษา
การท่องเที�ยว เรื�องความย ั�งยืนที�อยู่บนฐานของชุมชน วดัจากการพฒันา การศึกษา การฝึกอบรม 
และการสร้างสมรรถนะ ให้แก่ชุมชน (Saarinen, 2006) การสามารถสร้างความร่วมมือจาก
ประชาชนในพื2นที�ไดเ้ป็นอยา่งดีตอ้งใชก้ลไลทางการเมือง (หน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถิ�น)ใน
พื2นที�เป็นส่วนสนบัสนุน ซึ� งเหมือนกบัผลการวิจยัของ รวิวงศ ์ศรีทองรุ่ง (2553) สรุปวา่ การจดัการ
ท่องเที�ยวโดยชุมชนสามารถกระทาํไดห้ากชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการบริหารจดัการ มีทกัษะ
ดา้นการจดัการการท่องเที�ยว สามารถสร้างความภาคภูมิใจ และการตระหนกัในคุณค่าของอตัลกัษณ์
ของทอ้งถิ�นตนเอง เพื�อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที�ยวอย่างระมัดระวงั ไม่ทาํลาย
สิ�งแวดลอ้ม เจา้ของพื2นที�ท่องเที�ยวเป็นผูเ้ขา้ใจปัญหาของทอ้งถิ�นไดดี้และสามารถบริหารจดัการ
แกปั้ญหาทอ้งถิ�นไดใ้นที�สุด และ ชมรมส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยชุมชน บางแห่งมีลกัษณะเด่นที�
เป็นเอกลกัษณ์เพราะผูน้าํกลุ่มที�มีศกัยภาพสูงโดยนาํภูมิปัญญา ทรัพยสิ์น องค์ความรู้ ที�มีมาสร้าง
เป็นทรัพยากรการท่องเที�ยว ควรสนบัสนุนให้ภาคทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเที�ยว โดยมี
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นฝ่ายสนับสนุนในปัจจยัที�ทอ้งถิ�นตอ้งการความช่วยเหลือ และการมี
ตวัชี2 วดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนที�ชัดเจนนําไปสู่การสร้างตวัแบบบการท่องเที�ยวโดยชุมชนที�
สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 
 การสํารวจภาพรวมของการดําเนินงานตามแนวทางการท่องเที�ยวที�ยั�งยืน กลุ่มประชาชนฯ 

และจากนักท่องเที�ยว 

 ประเด็นจากการศึกษาพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนทั2ง 3 พื2นที� พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งที�เป็นประชาชนที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว ของพื2นที�พิเศษฯ ทั2ง 3 แห่งส่วนใหญ่
ไม่ได้เป็นผูป้ระกอบการกิจการสําหรับการท่องเที�ยวและผลิตภณัฑ์ชุมชนสําหรับนักท่องเที�ยว 
ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของพื2นที�พิเศษฯ เห็นวา่ดาํเนินงานดีแต่สามารถพฒันาให้ดียิ�งขึ2น ซึ� ง
มีสัดส่วนใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นวา่ควรปรับปรุงการดาํเนินงานรวมกบัความคิดเห็นอื�น ๆ  แต่ส่วนใหญ่
ของดออกความคิดเห็น การงดออกความเห็นอาจจะส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของพื2นที�พิเศษฯ 
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ตามแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประชาชนที�อาศยัในบริเวณที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว 
ไดค้ะแนนในระดบัปานกลางทุกดา้น เพราะเมืองโบราณอู่ทองยงัไม่เคยเป็นแหล่งท่องเที�ยวหรือ
แมก้ระทั�ง ประชาชนในเขตพื2นที�พิเศษอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชรที�
เป็นถึงแหล่งมรดกโลก แต่วิถีการดาํรงชีวิตมิได้เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวมากนัก เพราะแหล่ง
ท่องเที�ยวสําคญัถูกผกูขาดโดย กรมศิลปากร แต่พื2นที�พิเศษเมืองพทัยาไดค้ะแนนในระดบัมากทุกดา้น
ยกเวน้ การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยวที�ไดค้ะแนนระดบัปานกลาง  
 ส่วนการดาํเนินงานของพื2นที�พิเศษฯ ตามแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของ
นกัท่องเที�ยวไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว
ของทั2ง 3 พื2นที�พิเศษฯไดค้ะแนนอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกันซึ� งองค์ประกอบด้านการ
พฒันาการท่องเที�ยว อาจเป็นเรื� องใหม่สําหรับทั2งประชาชนเจา้ของพื2นที� ที�ตอ้งคาํนึงถึงเรื�อง 
ยุทธศาสตร์เพื�อพฒันาแหล่งท่องเที�ยว ติดตามข่าวสารเกี�ยวกบัการพฒันาแหล่งท่องเที�ยว ร่วมกิจกรรม
การรับฟังความคิดเห็นเพื�อพฒันาแหล่งท่องเที�ยวให้มากขึ2น และนกัท่องเที�ยว ก็เช่นเดียวกนัเพราะ
เหตุผลจูงใจในการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวตอ้งการมาพกัผ่อนหยอ่นใจมากกวา่การมุ่งที�จะมีส่วนร่วม
ในการกาํกบัติดตามตรวจสอบผลกระทบอนัเกิดจากการท่องเที�ยว หรือใส่ใจเขา้ร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยว เช่น การทาํความสะอาด 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยนืของประเทศไทย 

1. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 1 “สร้างการ
จดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยวที�เป็นระบบ มีการติดตามกาํกบัดูแลผลกระทบจากการท่องเที�ยว มีการ
กาํกบัติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความย ั�งยืน สร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภยัแก่
นกัท่องเที�ยว” ซึ� งผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวทางเรื� องเกณฑ์การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของสภา
การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนโลกที�สนบัสนุนโดย องคก์ารการท่องเที�ยวโลก (Global Sustainable Tourism 
Council, 2013)  มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที�สุด  ความ
เหมาะสมในระดบัมากที�สุด ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที�สุด  และความเป็นประโยชน์ในระดบั
มากที�สุด สรุปภาพรวมในระดบัมากที�สุด 

2. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 2 “การส่งเสริม
และโฆษณา สินค้าและ บริการของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที�ยว เพื�อสร้างความย ั�งยืน และ
สนับสนุนผูป้ระกอบการของชุมชนโดยเน้นการค้าที�เป็นธรรม” ซึ� งผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั
แนวทางเรื�องเกณฑก์ารท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของสภาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนโลกที�สนบัสนุนโดย องคก์าร
การท่องเที�ยวโลก (Global Sustainable Tourism Council, 2013) มีผลคะแนนประเมินจาก
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ผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที�สุด  ความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด  ความเป็นไปได้
ในระดบัมากที�สุด  และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที�สุด สรุปภาพรวมในระดบัมากที�สุด 

3. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 3 “สร้างการ
จดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มโดยมีระบบการจดัการการใชน้ํ2 า มีระบบความปลอดภยั
เกี�ยวกบัการใช้นํ2 าระหว่างนกัท่องเที�ยวกบัชุมชน ระบบตรวจสอบคุณภาพนํ2 า และระบบกาํจดันํ2 าเสีย” 
ซึ� งผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวทางเรื�องเกณฑ์การท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของสภาการท่องเที�ยวที�
ย ั�งยืนโลกที�สนบัสนุนโดย องคก์ารการท่องเที�ยวโลก (Global Sustainable Tourism Council, 2013)  
มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ เรื� อง ความถูกตอ้งในระดบัมาก  ความเหมาะสมในระดบั
มากที�สุด  ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก  และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที�สุด ภาพรวมมากที�สุด 

4. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 4 “สร้างการ
จดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม โดยเนน้การท่องเที�ยวที�ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การอนุรักษ์พลังงาน การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และมีระบบจดัการขยะ” ซึ� งผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบัแนวทางเรื�องเกณฑก์ารท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของสภาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืโลกที�สนบัสนุน
โดย องค์การการท่องเที�ยวโลก (Global Sustainable Tourism Council, 2013) มีผลคะแนนประเมิน
ผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที�สุด ความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด ความเป็นไปได้
ในระดบัมากที�สุด และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที�สุด ภาพรวมมากที�สุด 

5. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 5 “สร้างการ
จดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม โดยปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชน และนกัท่องเที�ยว
ให้ปกป้องและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และให้ความเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน
แหล่งท่องเที�ยว” ซึ� งผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวทางเรื�องเกณฑก์ารท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของสภาการ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนโลกที�สนบัสนุนโดย องค์การการท่องเที�ยวโลก (Global Sustainable Tourism 
Council, 2013)  มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที�สุด  ความเหมาะสม
ในระดบัมาก  ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที�สุด  และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที�สุด สรุป
ภาพรวมในระดบัมากที�สุด 

6. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 6 “สร้างระบบที�
สนับสนุนให้นักท่องเที�ยวเป็นอาสาสมัครเพื�อช่วยการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ” ซึ� งผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวทางเรื�องเกณฑ์การ
ท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของสภาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนโลกที�สนบัสนุนโดย องค์การการท่องเที�ยวโลก 
(Global Sustainable Tourism Council, 2013)  มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง ความ
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ถูกตอ้งในระดบัมากที�สุด ความเหมาะสมในระดบัมาก ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก และความเป็น
ประโยชน์ในระดบัมากที�สุด สรุปภาพรวมในระดบัมากที�สุด 

7. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 7 “กาํหนดแนว
ปฏิบติัเพื�อสร้างพฤติกรรมที�ดีของนกัท่องเที�ยว เพื�อสร้างความพึงพอใจของผูม้าเยือนตามแนวทาง 
การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน” ซึ� งผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวทางเรื�องเกณฑ์การท่องเที�ยวที�
ย ั�งยืนของสภาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนโลกที�สนับสนุนโดย องค์การการท่องเที�ยวโลก (Global 
Sustainable Tourism Council, 2013)  มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง ความถูกตอ้งใน
ระดบัมากที�สุด ความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที�สุด และความเป็น
ประโยชน์ในระดบัมากที�สุด สรุปภาพรวมในระดบัมากที�สุด 

8. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 8 “ใช้แนวคิด
การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนเป็นเกณ์ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานที�ทาํงานดา้นการ
ท่องเที�ยว” ซึ� งผลการศึกษาสอดคล้องกบัผลการศึกษาขอ้มูลในพื2นที�พิเศษฯ และดาํเนินตาม
แผนพฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 เรื�อง การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเที�ยว
เพื�อแกไ้ขปัญหาเรื�องการทาํงานร่วมกนัของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้มีแนวทางในการทาํงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที�สุด 
ความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที�สุด และความเป็นประโยชน์ใน
ระดบัมากที�สุด สรุปภาพรวมในระดบัมากที�สุด 

9. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 9 “เน้นการ
พฒันาแหล่งท่องเที�ยวให้งดงามตามวตัถุประสงคห์ลกัของสถานที� เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน 
มากกว่าจะเน้นการพฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยวเพียงอย่างเดียว” ซึ� งผลการศึกษาสอดคล้องกบั
ผลการศึกษาขอ้มูลในพื2นที�พิเศษฯ และดาํเนินตามแผนพฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 
2559เรื�องการพฒันาและฟื2 นฟูแหล่งท่องเที�ยวให้เกิดความย ั�งยืน เพื�อแกไ้ขปัญหาเรื�องการพฒันา
แหล่งท่องเที�ยว และปัญหาด้านกฏหมายในการจดัการพื2นที�พิเศษฯ มีผลคะแนนประเมินจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที�สุด  ความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด ความเป็นไปได้
ในระดบัมากที�สุด และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที�สุด สรุปภาพรวมในระดบัมากที�สุด 

10. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 10 “สร้างให้
พื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนเป็นตลาดกลุ่มเฉพาะ (Niche Market)” ซึ� งผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาขอ้มูลในพื2นที�พิเศษฯ และดาํเนินตามแผนพฒันาการท่องเที�ยวแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555 – 2559 การพฒันาสินคา้ บริการและปัจจยัสนบัสนุนการท่องเที�ยว เพื�อแกไ้ขปัญหาเรื�อง
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การวางยุทธศาสตร์ดา้นการตลาดของพื2นที�พิเศษฯ มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง ความ
ถูกตอ้งในระดบัมากที�สุด ความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที�สุด และ
ความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที�สุด สรุปภาพรวมในระดบัมากที�สุด 

11. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย ขอ้ที� 11 “ใชแ้นวทาง
การวิจยัเพื�อศึกษาความเป็นไปได ้(feasibility studies) ในการกาํหนดพื2นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยว
อย่างย ั�งยืนในลาํดบัถดัไป” ซึ� งผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาขอ้มูลในพื2นที�พิเศษฯและ 
ไทเมอร์ (2005) เพื�อสร้างกรอบการวิเคราะห์ที�จะอุดรอยรั�วของ"ช่องว่างเชิงนโยบาย"ในแหล่ง
ท่องเที�ยว โดย การร่วมมือวางแผนการท่องเที�ยวและพฒันางานขององคก์ารจดัการแหล่งท่องเที�ยว
แกปั้ญหาเรื�อง การวางแผนกาํหนดพื2นที�พิเศษ มีผลคะแนนประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง ความ
ถูกตอ้งในระดบัมาก ความเหมาะสมในระดบัมาก ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที�สุด และความเป็น
ประโยชน์ในระดบัมากที�สุด สรุปภาพรวมในระดบัมากที�สุด 

12. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 12 “สนบัสนุน
การสร้างเครือข่ายชุมชนนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน เพื�อกระตุน้การติดต่อสื�อสารและ
ประสานงานกนัของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน” ซึ� งผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาขอ้มูลในพื2นที�พิเศษฯ และสร้างลกัษณะที�เรียกวา่ รูปแบบชุมชนนโยบาย 
ซึ� งมีการกาํหนดเป้าหมายในการเจรจาต่อรองร่วมกนั มีการแบ่งปันผลประโยชน์และผลเสียของ
นโยบายอยา่งทั�วถึงทั2งเครือข่ายได ้(อนุสรณ์ ลิ�มมณี, 2558: 148 – 160) เพื�อแกไ้ขปัญหาเรื�องการ
ประสานงานหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยวในพื2นที�พิเศษฯ มีผลคะแนนประเมิน
จากผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที�สุด ความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด ความเป็นไป
ไดใ้นระดบัมากที�สุด และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที�สุด สรุปภาพรวมในระดบัมากที�สุด 

13. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย ขอ้ที� 13 “สนบัสนุน
ให้สร้างหน่วยงานกิจการเพื�อสังคม (Social Enterprise) เพื�อจดัการกบักระบวนการการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาการท่องเที�ยวของประชาชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยวและนกัท่องเที�ยว” ซึ� งผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาขอ้มูลในพื2นที�พิเศษฯ และยงัส่งเสริมแนวทางที� รวิวงศ ์ศรีทองรุ่ง (2553) 
เสนอไวคื้อ การจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนสามารถกระทาํได้หากชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
หลกัการบริหารจดัการเพื�อส่งเสริมศกัยภาพของชมรมการท่องเที�ยวโดยชุมชน มีผลคะแนน
ประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง ความถูกตอ้งในระดบัมากที�สุด ความเหมาะสมในระดบัมาก ความ
เป็นไปไดใ้นระดบัมาก และความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที�สุด สรุปภาพรวมในระดบัมากที�สุด 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทยสามารถนาํไปปฏิบติั

ไดจ้ริงเพราะมีมาตรการทางนโยบายกาํกบัไวซึ้� งจะสร้างผลผลิตของนโยบายในการนาํเกณฑ์การ

ท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของสภาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืโลกไปปฏิบติัพร้อมกนัดว้ย 

2. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย เป็นงานวิจยัที�

สนบัสนุนให้การกาํหนดพื2นที�พิเศษเป็นไปอยา่งมีหลกัเกณฑ์และควรเพิ�มจาํนวนของพื2นที�พิเศษฯ

ใหม้ากยิ�งขึ2นเพื�อผลผลิตของนโยบายเรื�องการกระจายรายไดจ้ากการท่องเที�ยวสู่ชุมชนเจา้ของแหล่ง

ท่องเที�ยว 

3. ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืของประเทศไทย เป็นการสังเคราะห์ขึ2น

จากขอ้มูลที�ไดจ้ากพื2นที�พิเศษฯ จึงเหมาะสมกับการใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการแหล่ง

ท่องเที�ยวที�ตอ้งการพฒันาในแนวทางการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื 

4. การสังเคราะห์เรื� องแนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน สามารถใช้เป็นกรอบ

อา้งอิงเรื� องการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั �งยืนได้ เพราะเป็นการสังเคราะห์จากแนวคิดของทั2ง

หน่วยงานเชิงนโยบาย และนกัวชิาการ 

5. งานวิจยั เรื�องการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย 

สามารถสร้างความกระจ่างให้ปัญหาความขดัแยง้กนัในเชิงนโยบายระหว่าง การหารายได้จาก

อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวกบัการเรียกร้องให้อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเพิ�มความรับผิดชอบต่อ 

สิ�งแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยว 

6. งานวิจยั เรื�องการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย 

สามารถสร้างความกระจ่างให้ปัญหาเรื�องขอ้มูลพื2นฐานเกี�ยวกบั การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน

สาํหรับประเทศไทย มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั(งต่อไป 

1. ควรมีการทาํวิจยัเกี�ยวกบัหน่วยงานกิจการเพื�อสังคม (Social Enterprise) เพื�อจดัการ
กบักระบวนการการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว เพื�อให้เห็นประโยชน์ และช่องทางการ
พฒันาการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานกิจการเพื�อสังคม 
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2. ควรทาํการวิจยัเชิงประเมินผลโดยใช้แนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนเพื�อ 
กาํกบั ควบคุมดูแล การพฒันาการท่องเที�ยวในประเทศไทย 

3. ควรทาํการวิจยัเพื�อศึกษาความเป็นไปได ้(feasibility studies) โดยใช้กรอบแนวคิด
การท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืกบัการพฒันาทรัพยากรการท่องเที�ยวใหม่ในประเทศไทย 

4. ควรทาํการวิจยัศึกษา การทาํตลาดกลุ่มเฉพาะ (Niche Market) โดยใชก้รอบแนวคิด
การท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืกบั แหล่งท่องเที�ยวใหม่ในประเทศไทย 
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แบบสอบถาม (สําหรับประชาชนเจ้าของพื$นที�ฯ) 
เรื�อง 

การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยืนของประเทศไทย 

 
เรียน ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง 
 ดว้ยขา้พเจา้ นายธนิต แสงกระจ่าง นิสิตปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ขณะนี1 อยู่ระหว่างการทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การพฒันา
ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ9  
อุ่นอารมณ์เลิศ อาจารย ์ดร.ลุยง วีระนาวิน และพนัตาํรวจเอก รองศาสตราจารย ์ดร.นพรุจ ศกัดิ9 ศิริ 
เป็นอาจารยที์�ปรึกษา ในการนี1ท่านไดรั้บเลือกให้เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่
ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบันี1  
 ความคิดเห็นของท่านมีความสําคัญและมีคุณค่าสําหรับงานวิจัยนี$เป็นอย่างยิ�ง ขอ้มูลที�
รวบรวมไดผู้ว้ิจยันาํมาใชใ้นการวิเคราะห์และเสนอผลในภาพรวมเท่านั1น ผูต้อบจะไม่ไดรั้บผลกระทบ
จากการตอบแบบสอบถามในครั1 งนี1  ดงันั1นจึงใคร่ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพ

ที�เป็นจริงและตามความรู้สึกที�แท้จริงของท่านให้ครบทุกข้อคําถาม เนื�องจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาใน
การทาํวิทยานิพนธ์ซึ� งตอ้งแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี1  ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
ส่งแบบสอบถามคืนภายในวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านที�ใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดีมา ณ โอกาสนี1  
 
      ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 
            นายธนิต แสงกระจ่าง 
           ผูว้จิยั 
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คําชี$แจง 

1. แบบสอบถามฉบบันี1 มีจุดมุ่งหมายที�จะพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของ

ประเทศไทย 

2. แบบสอบถามฉบบันี1แบ่งเป็น 6 ตอน ประกอบดว้ย 

2.1 ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

2.2 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว 

2.3 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม 

2.4 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยว  

2.5 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม 

2.6 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว  

 

ตอนที� 1 ข้อมูลเกี�ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชี1แจง โปรดเติมขอ้มูลลงในช่องวา่ง และทาํเครื�องหมาย √ ในช่องหนา้ขอ้ความที�เป็นจริงและเติม

ตวัเลขลงในช่องวา่งที�เวน้ไวใ้ห ้

1.เพศ    � ชาย    � หญิง 

2. อาย ุ    �20 – 29 ปี   �30 – 39 ปี 

    �40 – 49 ปี   �50 – 59 ปี 

    �60 ปีขึ1นไป 

3. อาชีพ    �ขา้ราชการ พนกังานของรัฐ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

�พนกังานบริษทัเอกชน  �ประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตวั 

   �นกัเรียน นกัศึกษา  �เกษตรกร  

�เกษียณอาย ุ/ ไม่ประกอบอาชีพ � อื�น ๆ (โปรดระบุ)............................ 

4. ระดบัการศึกษา � ประถมศึกษา   � มธัยมศึกษาตอนตน้ 

    � มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. � อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 

    � ปริญญาตรี   � สูงกวา่ปริญญาตรี 
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5. ท่านเป็นผูป้ระกอบการกิจการสาํหรับการท่องเที�ยวหรือผลิตภณัฑชุ์มชนสาํหรับนกัท่องเที�ยว 

�ใช่   �ไม่ใช่ 

6. รายไดที้�เกิดจากการขายสินคา้ชุมชนหรือการบริการแก่นกัท่องเที�ยวต่อเดือน 

 �นอ้ยกวา่ 5,000 บาท �5,001 – 10,000 บาท �10,001 – 15,000 บาท 

 �15,001 – 20,000 บาท �20,001 – 25,000 บาท � สูงกวา่25,000 บาท 

� อื�น ๆ (โปรดระบุ)........................................................... 

7. จาํนวนชนิดของผลิตภณัฑชุ์มชนที�ชุมชนของท่านผลิตได ้

  �1 – 2 ชนิด   �3 – 4 ชนิด 

  �5 – 6 ชนิด   � อื�น ๆ (โปรดระบุ)................................. 

8. จาํนวนชนิดของผลิตภณัฑชุ์มชนที�นาํออกจาํหน่ายในแหล่งท่องเที�ยว 

  �1 – 2 ชนิด   �3 – 4 ชนิด 

  �5 – 6 ชนิด   � อื�น ๆ (โปรดระบุ)................................. 

9. จาํนวนชนิดของการบริการท่องเที�ยว เช่น บา้นพกั ร้านอาหารที�ชุมชนของท่านนาํออกใหบ้ริการ 

  �1 – 2 ชนิด   �3 – 4 ชนิด 

  �5 – 6 ชนิด   � อื�น ๆ (โปรดระบุ)................................. 

10. ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการพฒันาพื1นที�เพื�อการท่องเที�ยวของชุมชน 

  � ดาํเนินงานดีและเหมาะสมแลว้ �ดาํเนินงานดีแต่สามารถพฒันาใหดี้ยิ�งขึ1น 

  �ควรปรับปรุงการดาํเนินงาน �ดาํเนินงานผดิพลาดและควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งยิ�ง 

  � อื�น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 
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ตอนที� 2 ข้อมูลเกี�ยวกบัการจัดการด้านสถานที�ท่องเที�ยว 

คาํชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการขอ้คาํถาม และโปรดทาํเครื�องหมาย √ ลงในช่องที�ตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที�สุด เกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว โดยที�
ระดบัความคิดเห็นมีความหมายดงันี1  
 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัขอ้ความนั1น  4 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจกบัขอ้ความนั1น  2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัขอ้ความนั1น 
ขอ้คาํถาม 

ขอ้ที� ขอ้คาํถาม ระดบัความเห็น 

  5 4 3 2 1 

1 เอกสารรายการแสดงสถานที�ท่องเที�ยวจุดเด่นของแหล่ง

ท่องเที�ยวใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้งเหมาะสม 

     

2 แหล่งท่องเที�ยวมีการวางขอ้กาํหนดเรื�องการจดัการดา้นสถานที�

ท่องเที�ยว เช่น การกาํหนดเวลาเปิดปิด อยา่งเหมาะสม 

     

3 แหล่งท่องเที�ยวนี1สามารถการเขา้ถึงไดส้าํหรับทุกคน      

4 มาตรฐานสร้างความย ั�งยนืของแหล่งท่องเที�ยว เช่น วางแผนการ

พฒันา 5 ปี มีขอ้หา้มและกาํกบัดูแลเรื�องการสร้างมลภาวะแก่

แหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสม 

     

5 มาตรการรักษาความปลอดภยัของแหล่งท่องเที�ยวไดม้าตรฐาน      

6 ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัภาวะวกิฤติ เช่น ภยัธรรมชาติ อาชญากรรม

ต่อนกัท่องเที�ยว และจาํนวนนกัท่องเที�ยวที�ขาดแคลนหรือลน้

เกินของแหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสม 

     

7 แหล่งท่องเที�ยวมีความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน เช่น 

อุบติัเหตุต่อนกัท่องเที�ยว  

     

8 การส่งเสริมและโฆษณาเกี�ยวกบั สินคา้ บริการ ที�สร้างความ

ย ั�งยนืเช่น ผลิตภณัฑชุ์มชนของแหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสม 
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ตอนที� 3 ข้อมูลเกี�ยวกบัการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล้อม 

คาํชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการขอ้คาํถาม และโปรดทาํเครื�องหมาย √ ลงในช่องที�ตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที�สุด เกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว โดยที�
ระดบัความคิดเห็นมีความหมายดงันี1  
 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัขอ้ความนั1น  4 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจกบัขอ้ความนั1น  2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัขอ้ความนั1น 
ขอ้คาํถาม 

ขอ้ที� ขอ้คาํถาม ระดบัความเห็น 

  5 4 3 2 1 

1 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบการอนุรักษพ์ลงังานที�เหมาะสม      

2 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบการจดัการการใชน้ํ1าที�เหมาะสม      

3 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบจดัการความปลอดภยัเกี�ยวกบัการใชน้ํ1า

ระหวา่งนกัท่องเที�ยวกบัชุมชนอยา่งเหมาะสม 

     

4 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบจดัการคุณภาพนํ1าที�เหมาะสม      

5 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบกาํจดันํ1าเสียที�เหมาะสม      

6 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบจดัการขยะที�เหมาะสม      

7 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบป้องกนัมลภาวะทางเสียงและทางแสงที�

ไดม้าตรฐาน 

     

8 แหล่งท่องเที�ยวเนน้การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะเป็นหลกั      

9 นกัท่องเที�ยวสามารถเป็นอาสาสมคัรและช่วยอนุรักษค์วาม

หลากหลายทางชีวภาพแก่แหล่งท่องเที�ยวได ้
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ตอนที� 4 ข้อมูลเกี�ยวกบัการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกจิแก่ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที�ยว 
คาํชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการขอ้คาํถาม และโปรดทาํเครื�องหมาย √ ลงในช่องที�ตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที�สุด เกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว โดยที�
ระดบัความคิดเห็นมีความหมายดงันี1  
 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัขอ้ความนั1น  4 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจกบัขอ้ความนั1น  2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัขอ้ความนั1น 
ขอ้คาํถาม 

ขอ้ที� ขอ้คาํถาม ระดบัความเห็น 

  5 4 3 2 1 

1 แหล่งท่องเที�ยวในท้องถิ�นมีการรายงานผลประกอบการต่อ

สาธารณะ 

     

2 แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นมีการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนทอ้งถิ�น      

3 แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน

ชุมชน 

     

4 แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นมีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน

ทอ้งถิ�น 

     

5 ชุมชนของท่านร่วมกนัอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยว      

6 ชุมชนทราบเรื�องโอกาส ความทา้ทา้ยทางธุรกิจจากการท่องเที�ยว      

7 ชุมชนทราบถึงความสําคัญของการสร้างความย ั�งยืนให้กับ

แหล่งท่องเที�ยว 

     

8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการขดัขวางการหาประโยชน์ในทางที�ผิด

จากการท่องเที�ยว เช่น การคา้บริการทางเพศ  

     

9 แหล่งท่องเที�ยวช่วยสนบัสนุนและพฒันาชุมชน      

10 แหล่งท่องเที�ยวสนับสนุนผูป้ระกอบการของชุมชนและเน้น

การคา้ที�เป็นธรรม 
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ตอนที� 5 ข้อมูลเกี�ยวกบัการจัดการด้านทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม 
คาํชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการขอ้คาํถาม และโปรดทาํเครื�องหมาย √ ลงในช่องที�ตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที�สุด เกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว โดยที�
ระดบัความคิดเห็นมีความหมายดงันี1  
 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัขอ้ความนั1น  4 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจกบัขอ้ความนั1น  2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัขอ้ความนั1น 
ขอ้คาํถาม 

ขอ้ที� ขอ้คาํถาม ระดบัความเห็น 
  5 4 3 2 1 
1 การปกป้องและอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสม      
2 ระบบการบริหารจดัการของแหล่งท่องเที�ยวที�ช่วยสร้างความ

เขา้ใจที�ดีเรื�องสังคม และวฒันธรรมแก่นกัท่องเที�ยวเหมาะสมดี 
     

3 แนวปฏิบติัเพื�อสร้างพฤติกรรมที�เหมาะสมของนักท่องเที�ยว
เหมาะสมดี 

     

4 การปกป้องและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยว
เหมาะสมดี 

     

5 เอกสารขอ้มูลที�สาํคญัของแหล่งท่องเที�ยวในหลายภาษา      
6 แหล่งท่องเที�ยวแสดงความเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน      
7 นกัท่องเที�ยวสามารถเป็นอาสาสมคัรและช่วยการพฒันาชุมชน      
8 นกัท่องเที�ยวสามารถเป็นอาสาสมคัรและช่วยอนุรักษม์รดกทาง

วฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยว 
     

 
ตอนที� 6  ข้อมูลเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว 
คาํชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการขอ้คาํถาม และโปรดทาํเครื�องหมาย √ ลงในช่องที�ตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที�สุด เกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว โดยที�
ระดบัความคิดเห็นมีความหมายดงันี1  
 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัขอ้ความนั1น  4 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจกบัขอ้ความนั1น  2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัขอ้ความนั1น 
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ขอ้คาํถาม 
ขอ้ที� ขอ้คาํถาม ระดบัความเห็น 
  5 4 3 2 1 
1 ท่านทราบและเขา้ใจยทุธศาสตร์เพื�อพฒันาแหล่งท่องเที�ยวนี1       
2 ท่านมีส่วนร่วมกบัองคก์ารต่าง ๆ เพื�อจดัการการท่องเที�ยว      
3 ท่านมีส่วนร่วมการกาํกบัติดตามตรวจสอบผลกระทบอนัเกิด

จากการท่องเที�ยวเป็นประจาํ 
     

4 ท่านติดตามข่าวสารเกี�ยวกบัการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเป็นประจาํ      
5 ท่านร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื�อพฒันาแหล่ง

ท่องเที�ยวเป็นประจาํ 
     

6 ท่านตอบแบบสอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันา 
การท่องเที�ยวเป็นประจาํ 

     

7 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยว เช่น การทาํ
ความสะอาด เป็นประจาํ 

     

 
ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมเรื�องการพฒันาพื1นที�การท่องเที�ยวแห่งนี1 ใหมี้ความย ั�งยนื
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถาม       (สําหรับนักท่องเที�ยว) 

เรื�อง 

การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยืนของประเทศไทย 

 
เรียน ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง 
 ดว้ยขา้พเจา้ นายธนิต แสงกระจ่าง นิสิตปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ขณะนี1 อยู่ระหว่างการทาํวิทยานิพนธ์เรื� อง “การพฒันา
ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของประเทศไทย” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ9  
อุ่นอารมณ์เลิศ อาจารย ์ดร.ลุยง วีระนาวิน และพนัตาํรวจเอก รองศาสตราจารย ์ดร.นพรุจ ศกัดิ9 ศิริ 
เป็นอาจารยที์�ปรึกษา ในการนี1ท่านไดรั้บเลือกให้เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่
ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบันี1  
 ความคิดเห็นของท่านมีความสําคัญและมีคุณค่าสําหรับงานวิจัยนี$เป็นอย่างยิ�ง ขอ้มูลที�
รวบรวมไดผู้ว้จิยันาํมาใชใ้นการวเิคราะห์และเสนอผลในภาพรวมเท่านั1น ผูต้อบจะไม่ไดรั้บผลกระทบ
จากการตอบแบบสอบถามในครั1 งนี1  ดงันั1นจึงใคร่ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพ 

ที�เป็นจริงและตามความรู้สึกที�แท้จริงของท่านให้ครบทุกข้อคําถาม เนื�องจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาใน
การทาํวิทยานิพนธ์ซึ� งตอ้งแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี1  ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
ส่งแบบสอบถามคืนภายในวนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2558 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านที�ใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดีมา ณ โอกาสนี1  
 
 
       ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 
                         นายธนิต แสงกระจ่าง 
             ผูว้จิยั 
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คําชี$แจง 

3. แบบสอบถามฉบบันี1 มีจุดมุ่งหมายที�จะพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนของ

ประเทศไทย 

4. แบบสอบถามฉบบันี1แบ่งเป็น 6ตอน ประกอบดว้ย 

4.1 ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.2 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว 

4.3 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม 

4.4 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม 

4.5 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูม้าเยอืน และนกัท่องเที�ยว 

4.6 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว  

ตอนที� 1 ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชี1แจง โปรดเติมขอ้มูลลงในช่องวา่ง และทาํเครื�องหมาย √ ในช่องหนา้ขอ้ความที�เป็นจริงและเติม

ตวัเลขลงในช่องวา่งที�เวน้ไวใ้ห ้

1.เพศ    � ชาย     � หญิง 

2. อาย ุ    �20 – 29 ปี   �30 – 39 ปี 

    �40 – 49 ปี   �50 – 59 ปี 

    �60 ปีขึ1นไป 

3. อาชีพ    �ขา้ราชการ พนกังานของรัฐ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

�พนกังานบริษทัเอกชน  �ประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตวั 

   �นกัเรียน นกัศึกษา  �เกษตรกร  

�เกษียณอาย ุ/ ไม่ประกอบอาชีพ � อื�น ๆ (โปรดระบุ).......................... 

4. ระดบัการศึกษา � ประถมศึกษา   � มธัยมศึกษาตอนตน้ 

    � มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. � อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 

    � ปริญญาตรี   � สูงกวา่ปริญญาตรี 
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5. ค่าใชจ่้ายเฉลี�ยสาํหรับการท่องเที�ยวในแต่ละครั1 ง 

   �นอ้ยกวา่ 5,000 บาท  �5,001 – 7,500 บาท 

   �7,501 – 10,000 บาท  �10,001 – 12,500 บาท 

   �12,501 – 15,000 บาท  � สูงกวา่ 15,000 บาท 

   � อื�น ๆ (โปรดระบุ)........................................................... 

6. จาํนวนวนัเฉลี�ยที�ใชใ้นการท่องเที�ยวแต่ละครั1 ง 

   �1 – 2วนั   �3 – 4วนั 

   �5 – 6วนั   � อื�น ๆ (โปรดระบุ)................................. 

7. จาํนวนการท่องเที�ยวต่อระยะเวลา 1 ปี 

   �1 – 2 ครั1 ง   �3 – 4 ครั1 ง 

   �5 – 6 ครั1 ง   � อื�น ๆ (โปรดระบุ)................................. 

8. เหตุผลจูงใจในการท่องเที�ยวของท่าน 

   �พกัผอ่นหยอ่นใจ   �ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

   �ศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมและวถีิชีวติ �บาํเพญ็สาธารณะประโยชน์ 

   � อื�น ๆ (โปรดระบุ)................................. 

ตอนที� 2 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว 

คาํชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการขอ้คาํถาม และโปรดทาํเครื�องหมาย √ ลงในช่องที�ตรงกบัสภาพ

ความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที�สุด เกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว โดยที�

ระดบัความคิดเห็นมีความหมายดงันี1  

 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที�สุดกบัขอ้ความนั1น 4 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 

 3 หมายถึง ไม่แน่ใจกบัขอ้ความนั1น  2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 

 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยมากที�สุดกบัขอ้ความนั1น 
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ขอ้คาํถาม 
ขอ้
ที� 

ขอ้คาํถาม ระดบัความเห็น 

  5 4 3 2 1 
1 เอกสารรายการแสดงสถานที�ท่องเที�ยวจุดเด่นของแหล่ง

ท่องเที�ยวใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้งเหมาะสม 
     

2 แหล่งท่องเที�ยวมีการวางขอ้กาํหนดเรื�องการจดัการดา้นสถานที�
ท่องเที�ยว เช่น การกาํหนดเวลาเปิดปิด อยา่งเหมาะสม 

     

3 แหล่งท่องเที�ยวนี1สามารถการเขา้ถึงไดส้าํหรับทุกคน      
4 มาตรฐานสร้างความย ั�งยนืของแหล่งท่องเที�ยว เช่น วางแผนการ

พฒันา 5 ปี มีขอ้ห้ามและกาํกบัดูแลเรื�องการสร้างมลภาวะแก่
แหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสม 

     

5 มาตรการรักษาความปลอดภยัของแหล่งท่องเที�ยวไดม้าตรฐาน      
6 ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัภาวะวิกฤติ เช่น ภยัธรรมชาติ อาชญากรรม

ต่อนักท่องเที�ยว และจาํนวนนักท่องเที�ยวที�ขาดแคลนหรือล้น
เกินของแหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสม 

     

7 แหล่งท่องเที�ยวมีความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน เช่น 
อุบติัเหตุต่อนกัท่องเที�ยว  

     

8 การส่งเสริมและโฆษณาเกี�ยวกบั สินคา้ บริการ ที�สร้างความ
ย ั�งยนืเช่น ผลิตภณัฑชุ์มชนของแหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสม 

     

 
ตอนที� 3 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม 
คาํชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการขอ้คาํถาม และโปรดทาํเครื�องหมาย √ ลงในช่องที�ตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที�สุด เกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว โดยที�
ระดบัความคิดเห็นมีความหมายดงันี1  
 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที�สุดกบัขอ้ความนั1น 4 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจกบัขอ้ความนั1น  2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยมากที�สุดกบัขอ้ความนั1น 
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ขอ้คาํถาม 
ขอ้ที� ขอ้คาํถาม ระดบัความเห็น 
  5 4 3 2 1 
1 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบการอนุรักษพ์ลงังานที�เหมาะสม      
2 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบการจดัการการใชน้ํ1าที�เหมาะสม      
3 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบจดัการความปลอดภยัเกี�ยวกบัการใชน้ํ1 า

ระหวา่งนกัท่องเที�ยวกบัชุมชนอยา่งเหมาะสม 
     

4 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบจดัการคุณภาพนํ1าที�เหมาะสม      
5 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบกาํจดันํ1าเสียที�เหมาะสม      
6 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบจดัการขยะที�เหมาะสม      
7 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบป้องกนัมลภาวะทางเสียงและทางแสงที�

ไดม้าตรฐาน 
     

8 แหล่งท่องเที�ยวเนน้การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะเป็นหลกั      
9 นักท่องเที�ยวสามารถเป็นอาสาสมัครและช่วยอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพแก่แหล่งท่องเที�ยวได ้
     

 
ตอนที� 4 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม 
คาํชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการขอ้คาํถาม และโปรดทาํเครื�องหมาย √ ลงในช่องที�ตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที�สุด เกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว โดยที�
ระดบัความคิดเห็นมีความหมายดงันี1  
 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที�สุดกบัขอ้ความนั1น 4 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจกบัขอ้ความนั1น  2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยมากที�สุดกบัขอ้ความนั1น 
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ขอ้คาํถาม 
ขอ้ที� ขอ้คาํถาม ระดบัความเห็น 
  5 4 3 2 1 
1 การปกป้องและอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสม      
2 ระบบการบริหารจดัการของแหล่งท่องเที�ยวที�ช่วยสร้างความ

เขา้ใจที�ดีเรื�องสังคม และวฒันธรรมแก่นกัท่องเที�ยวเหมาะสมดี 
     

3 แนวปฏิบติัเพื�อสร้างพฤติกรรมที�เหมาะสมของนักท่องเที�ยว
เหมาะสมดี 

     

4 การปกป้องและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยว
เหมาะสมดี 

     

5 เอกสารขอ้มูลที�สาํคญัของแหล่งท่องเที�ยวในหลายภาษา      
6 แหล่งท่องเที�ยวแสดงความเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

ชุมชน 
     

7 นกัท่องเที�ยวสามารถเป็นอาสาสมคัรและช่วยการพฒันาชุมชน      
8 นกัท่องเที�ยวสามารถเป็นอาสาสมคัรและช่วยอนุรักษม์รดกทาง

วฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยว 
     

 
ตอนที� 5 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูม้าเยอืน และนกัท่องเที�ยว 
คาํชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการขอ้คาํถาม และโปรดทาํเครื�องหมาย √ ลงในช่องที�ตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที�สุด เกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว โดยที�
ระดบัความคิดเห็นมีความหมายดงันี1  
 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที�สุดกบัขอ้ความนั1น 4 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจกบัขอ้ความนั1น  2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยมากที�สุดกบัขอ้ความนั1น 
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ขอ้คาํถาม 
ขอ้ที� ขอ้คาํถาม ระดบัความเห็น 
  5 4 3 2 1 
1 แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นนี1สร้างความประทบัใจมากแก่ท่าน      
2 การเอารัดเอาเปรียบเรื�องการบริการท่องเที�ยว การคา้ของที�ระลึก

จากแหล่งท่องเที�ยวไม่เคยเกิดขึ1นในชุมชนนี1  
     

3 แหล่งท่องเที�ยวในท้องถิ�นนี1 มีการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ใหแ้ก่ท่าน 

     

4 แหล่งท่อง เ ที� ย วในท้อง ถิ� นมี การรับฟังความคิดเห็นของ
นกัท่องเที�ยวเพื�อปรับปรุงคุณภาพ 

     

5 ชุมชนสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที�ถูกต้องเรื� องสถานที�
ท่องเที�ยวแก่ท่าน 

     

6 ชุมชนนี1 เนน้การอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยวเพื�อสร้างความประทบัใจ
แก่นกัท่องเที�ยว 

     

7 ชุมชนนี1สร้างโอกาสทางธุรกิจจากการท่องเที�ยว โดยไม่เอาเปรียบ 
นกัท่องเที�ยว 

     

8 ชุมชนเป็นเจา้บ้านที�ดีเพื�อการสร้างประทบัใจแก่นักท่องเที�ยว
อยา่งย ั�งยนื 

     

9 ชุมชนสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเที�ยวโดยไม่หาประโยชน์
ในทางที�ผดิจากการท่องเที�ยวเช่นการขายบริการทางเพศ 

     

10 แหล่งท่องเที�ยวแห่งนี1 สามารถเดินทางมาท่องเที�ยวได้อย่าง
สะดวกสบาย 

     

11 แหล่งท่องเที�ยวแห่งนี1สามารถรองรับรถยนตที์�เขา้มาใชบ้ริการได้
อยา่งเพียงพอ 

     

12 แหล่งท่องเที�ยวแห่งนี1 มีอาคารจอดรถไวใ้หบ้ริการ      
13 แหล่งท่องเที�ยวแห่งนี1 มีที�พกัรองรับนกัท่องเที�ยวอยา่งเพียงพอ      
14 แหล่งท่องเที�ยวสนบัสนุนและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทางวฒันธรรมที�

ดีเพื�อสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเที�ยว   
     

15 แหล่งท่องเที�ยวสร้างความประทบัใจแก่นักท่องเที�ยวโดยเน้น
การคา้ ของที�ระลึกอยา่งเป็นธรรม    
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ตอนที� 6 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว 
คาํชี1 แจง ขอให้พิจารณารายการขอ้คาํถาม และโปรดทาํเครื�องหมาย √ ลงในช่องที�ตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที�สุด เกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว โดยที�
ระดบัความคิดเห็นมีความหมายดงันี1  
 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที�สุดกบัขอ้ความนั1น 4 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจกบัขอ้ความนั1น  2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั1น 
 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยมากที�สุดกบัขอ้ความนั1น 
ขอ้คาํถาม 

ขอ้ที� ขอ้คาํถาม ระดบัความเห็น 
  5 4 3 2 1 
1 ท่านทราบและเขา้ใจยทุธศาสตร์เพื�อพฒันาแหล่งท่องเที�ยวนี1       
2 ท่านมีส่วนร่วมกบัองคก์ารต่าง ๆ เพื�อจดัการการท่องเที�ยว      
3 ท่านมีส่วนร่วมการกาํกบัติดตามตรวจสอบผลกระทบอนัเกิด

จากการท่องเที�ยวเป็นประจาํ 
     

4 ท่านติดตามข่าวสารเกี�ยวกับการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเป็น
ประจาํ 

     

5 ท่านร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื�อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที�ยวเป็นประจาํ 

     

6 ท่ านตอบแบบส อบ ถา มหรือใ ห้ข้อ คิด เ ห็นเ กี� ยวกับ กา ร
พฒันาการท่องเที�ยวเป็นประจาํ 

     

7 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที�ยว เช่น การทาํ
ความสะอาด เป็นประจาํ 

     

 
ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมเรื�องการพฒันาพื1นที�การท่องเที�ยวแห่งนี1 ใหมี้ความย ั�งยนื
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายนามผู้เชี�ยวชาญตรวจคุณภาพเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
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รายนามผู้เชี�ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือวจัิย วทิยานิพนธ์เรื�อง 

“การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อการท่องเที�ยวที�ยั�งยืนของประเทศไทย” 

 

1. รองศาสตรจารย ์เสาวลกัษณ์  สุขวรัิช 
รองศาสตราจารยป์ระจาํภาควชิาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2. รองศาสตราจารย ์จงลกัษณ์  ช่างปลื(ม 
รองศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาศิลปศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

3. อาจารย ์ดร. ประนอม  การชะนนัท ์
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวฒันธรรมศึกษาเพื2อการท่องเที2ยว 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

4. อาจารย ์ดร. สุนทร  เทียนงาม 
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนยก์ารศึกษานอกที2ตั(ง สุพรรณบุรี 

5. อาจารย ์ดร. ไพริน  เวชธญัญะกุล 
อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขาวิชาการจดัการบริการ) 
โรงเรียนการท่องเที2ยวและการบริการ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบประเมินรับรอง และยนืยนัผลการวจัิย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบประเมินรับรอง และยนืยนัผลการวจัิย วทิยานิพนธ์เรื$อง 

“การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื$อการท่องเที$ยวที$ยั$งยืนของประเทศไทย” 

 

1. ผูช่้วยศาสตรจารย ์โสภาพรรณ  อมตะเดชะ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ(องคก์าร
มหาชน)อดีตกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ การท่องเที.ยวแห่งประเทศไทย 2 สมยั 

2. นาง อรสา  คุณวฒัน์  
อดีตคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการท่องเที.ยวและกีฬา 

3. นาง ศิริกุล  กสิววิฒัน์ 
รองผูอ้าํนวยการ องคก์ารบริหารการพฒันาพื4นที.พิเศษเพื.อการท่องเที.ยวอยา่งย ั.งยนื 
(องคก์ารมหาชน) 

4. นาย สุเทพ  เกื4อสังข ์
ผูอ้าํนวยการสาํนกัท่องเที.ยวโดยชุมชน องคก์ารบริหารการพฒันาพื4นที.พิเศษเพื.อการ
ท่องเที.ยวอยา่งย ั.งยนื (องคก์ารมหาชน) 

5. อาจารย ์ดร. ไพริน  เวชธญัญะกุล 
อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขาวิชาการจดัการบริการ) 
โรงเรียนการท่องเที.ยวและการบริการ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือเชิญเป็นผู้เชี�ยวชาญตรวจคุณภาพเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
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ภาคผนวก จ 

ตารางวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถาม 
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ตารางวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถามสําหรับนักท่องเที%ยว และประชาชน

เจ้าของพื,นที%ฯ ในงานวจัิยเรื%อง การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื%อการท่องเที%ยวที%ยั%งยืนของ

ประเทศไทย 

1. ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการดา้นสถานที�ท่องเที�ยว 

ขอ้คาํถาม 

ขอ้
ที� 

ขอ้คาํถาม ประมาณค่า 
ความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 

ค่า แปล
ผล 

  1 2 3 4 5 IOC  
1 เอกสารรายการแสดงสถานที�ท่องเที�ยวจุดเด่นของแหล่ง

ท่องเที�ยวใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้งเหมาะสม 
1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2 แหล่งท่องเที�ยวมีการวางขอ้กาํหนดเรื�องการจดัการดา้น
สถานที�ท่องเที�ยว เช่น การกาํหนดเวลาเปิดปิด อยา่ง
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3 แหล่งท่องเที�ยวนี5สามารถการเขา้ถึงไดส้าํหรับทุกคน 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
4 มาตรฐานสร้างความยั�งยืนของแหล่งท่องเที�ยว เช่น วางแผน 

การพฒันา 5 ปี มีขอ้หา้มและกาํกบัดูแลเรื�องการสร้าง
มลภาวะแก่แหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5 มาตรการรักษาความปลอดภยัของแหล่งท่องเที�ยวไดม้าตรฐาน 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
6 ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัภาวะวิกฤติ เช่น ภยัธรรมชาติ 

อาชญากรรมต่อนกัท่องเที�ยว และจาํนวนนกัท่องเที�ยวที�
ขาดแคลนหรือลน้เกินของแหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

7 แหล่งท่องเที�ยวมีความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน 
เช่น อุบติัเหตุต่อนกัท่องเที�ยว  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8 การส่งเสริมและโฆษณาเกี�ยวกบั สินคา้ บริการ ที�สร้าง
ความยั�งยืนเช่น ผลิตภณัฑชุ์มชนของแหล่งท่องเที�ยวมีความ
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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2. ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม 

ขอ้คาํถาม 

ขอ้
ที� 

ขอ้คาํถาม ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผูท้รงคุณวฒิุ 

ค่า แปล
ผล 

  1 2 3 4 5 IOC  
1 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบการอนุรักษพ์ลงังานที�เหมาะสม 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบการจดัการการใชน้ํ5าที�เหมาะสม 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบจดัการความปลอดภยัเกี�ยวกบั

การใช้นํ5าระหว่างนักท่องเที�ยวกับชุมชนอยา่ง
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบจดัการคุณภาพนํ5าที�เหมาะสม 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
5 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบกาํจดันํ5 าเสียที�เหมาะสม 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
6 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบจดัการขยะที�เหมาะสม 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
7 แหล่งท่องเที�ยวมีระบบป้องกนัมลภาวะทางเสียงและ

ทางแสงที�ไดม้าตรฐาน 
1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8 แหล่งท่องเที�ยวเนน้การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ       
เป็นหลกั 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

9 นกัท่องเที�ยวสามารถเป็นอาสาสมคัรและช่วยอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพแก่แหล่งท่องเที�ยวได ้

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้
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3. ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการดา้นทรัพยากรทาง สังคม และวฒันธรรม 

ขอ้คาํถาม 

ขอ้
ที� 

ขอ้คาํถาม ประมาณค่า 
ความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 

ค่า แปล
ผล 

  1 2 3 4 5 IOC  
1 การปกป้องและอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสม 0 0 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

2 ระบบการบริหารจดัการของแหล่งท่องเที�ยวที�ช่วยสร้าง
ความเขา้ใจที�ดีเรื�องสงัคม และวฒันธรรมแก่นกัท่องเที�ยว
เหมาะสมดี 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3 แนวปฏิบติัเพื�อสร้างพฤติกรรมที�เหมาะสมของนกัท่องเที�ยว
เหมาะสมดี 

1 0 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

4 การปกป้องและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของแหล่ง
ท่องเที�ยวเหมาะสมดี 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5 เอกสารขอ้มลูที�สาํคญัของแหล่งท่องเที�ยวในหลายภาษา -1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

6 แหล่งท่องเที�ยวแสดงความเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของชุมชน 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

7 นกัท่องเที�ยวสามารถเป็นอาสาสมคัรและช่วยการพฒันา
ชุมชน 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

8 นกัท่องเที�ยวสามารถเป็นอาสาสมคัรและช่วยอนุรักษ์
มรดกทางวฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยว 

0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้
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4. ขอ้มูลเกี�ยวกบัการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูม้าเยอืน และนกัท่องเที�ยว 

ขอ้คาํถาม 

ขอ้
ที� 

ขอ้คาํถาม ประมาณค่า 
ความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 

ค่า แปล
ผล 

  1 2 3 4 5 IOC  
1 แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นนี5สร้างความประทบัใจมากแก่ท่าน -1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

2 การเอารัดเอาเปรียบเรื�องการบริการท่องเที�ยว การคา้ของที�
ระลึกจากแหล่งท่องเที�ยวไม่เคยเกิดขึ5นในชุมชนนี5  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3 แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นนี5 มีการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ใหแ้ก่ท่าน 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

4 แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นมีการรับฟังความคิดเห็นของ
นกัท่องเที�ยวเพื�อปรับปรุงคุณภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5 ชุมชนสามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งเรื�องสถานที�
ท่องเที�ยวแก่ท่าน 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6 ชุมชนนี5 เนน้การอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยวเพื�อสร้างความ
ประทบัใจแก่นกัท่องเที�ยว 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

7 ชุมชนนี5สร้างโอกาสทางธุรกิจจากการท่องเที�ยว โดย   ไม่
เอาเปรียบนกัท่องเที�ยว 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

8 ชุมชนเป็นเจา้บา้นที�ดีเพื�อการสร้างประทบัใจแก่
นกัท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

9 ชุมชนสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเที�ยวโดยไม่หาประโยชน์
ในทางที�ผิดจากการท่องเที�ยวเช่นการขายบริการทางเพศ 

0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

10 แหล่งท่องเที�ยวแห่งนี5สามารถเดินทางมาท่องเที�ยวไดอ้ยา่ง
สะดวกสบาย 

0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

11 แหล่งท่องเที�ยวแห่งนี5สามารถรองรับรถยนตที์�เขา้มาใช้
บริการไดอ้ยา่งเพียงพอ 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

12 แหล่งท่องเที�ยวแห่งนี5 มีอาคารจอดรถไวใ้หบ้ริการ -1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

13 แหล่งท่องเที�ยวแห่งนี5 มีที�พกัรองรับนกัท่องเที�ยวอยา่งเพียงพอ 1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

14 แหล่งท่องเที�ยวสนบัสนุนและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมที�ดีเพื�อสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเที�ยว 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

15 แหล่งท่องเที�ยวสร้างความประทบัใจดว้ยเนน้การคา้ของที�
ระลึกอยา่งธรรม 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้
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5. ขอ้มูลเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว 

ขอ้คาํถาม 

ขอ้
ที� 

ขอ้คาํถาม ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

ค่า แปล
ผล 

  1 2 3 4 5 IOC  
1 ท่านทราบและเขา้ใจยทุธศาสตร์เพื�อพฒันาแหล่ง

ท่องเที�ยวนี5  
-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

2 ท่านมีส่วนร่วมกบัองคก์ารต่าง ๆ เพื�อจดัการการ
ท่องเที�ยว 

0 1 1 1 1 0.8 ใชไ้ด ้

3 ท่านมีส่วนร่วมการกาํกบัติดตามตรวจสอบผลกระทบ
อนัเกิดจากการท่องเที�ยวเป็นประจาํ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4 ท่านติดตามข่าวสารเกี�ยวกบัการพฒันาแหล่งท่องเที�ยว
เป็นประจาํ 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

5 ท่านร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื�อพฒันา
แหล่งท่องเที�ยวเป็นประจาํ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6 ท่านตอบแบบสอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นเกี�ยวกบัการ
พฒันาการท่องเที�ยวเป็นประจาํ 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

7 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยว เช่น 
การทาํความสะอาด เป็นประจาํ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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6. ขอ้มูลเกี�ยวกบัการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยว 

ขอ้คาํถาม 

ขอ้
ที� 

ขอ้คาํถาม ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

ค่า แปล
ผล 

  1 2 3 4 5 IOC  
1 แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นมีการรายงานผลประกอบการ

ต่อสาธารณะ 
-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

2 แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นมีการสร้างอาชีพใหแ้ก่ชุมชน
ทอ้งถิ�น 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3 แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในชุมชน 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

4 แหล่งท่องเที�ยวในทอ้งถิ�นมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนทอ้งถิ�น 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

5 ชุมชนของท่านร่วมกนัอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยว -1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

6 ชุมชนทราบเรื�องโอกาส ความทา้ทา้ยทางธุรกิจจากการ
ท่องเที�ยว 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

7 ชุมชนทราบถึงความสาํคญัของการสร้างความยั�งยนื
ใหก้บัแหล่งท่องเที�ยว 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการขดัขวางการหาประโยชน์ในทาง
ที�ผิดจากการท่องเที�ยว เช่น การคา้บริการทางเพศ  

0 0 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

9 แหล่งท่องเที�ยวช่วยสนบัสนุนและพฒันาชุมชน -1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้

10 แหล่งท่องเที�ยวสนบัสนุนผูป้ระกอบการของชุมชนและ
เนน้การคา้ที�เป็นธรรม 

-1 1 1 1 1 0.6 ใชไ้ด ้
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