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ความคิดเห็นของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบาย
ท่องเทียวเมืองรอง
The Opinions of People In Ratchaburi Provincetowards Secondary
Cities Tourism Policy
วารุณี เอียมคะนา1
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี2
บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั งนี เป็ นการศึ กษาเชิ งสํา รวจมีวั ตถุ ประสงค์เพื อ 1) เพื อศึกษาพื นฐาน
ประการทีเมือง ท่องเทียวชันนําควรมี ได้ แก่ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้ เอกลักษณ์ และยังยืน
ของประชาชนทีอาศัยอยู่ใน จังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรอง 2) เพือศึกษาองค์ประกอบการเป็ น
แหล่งท่องเทียวทีมีศักยภาพกับความ คิดเห็นของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทียว
เมืองรอง กลุ่มตัวอย่างเป็ น ประชาชนในจังหวัด ราชบุรีทีมีอายุ 18 ปี ขึนไป จํานวน 396 คน โดย
เก็บข้ อมูล จากการสุ่มตัวอย่าง เครื องมือทีใช้ ในการวิจัยเป็ น แบบสอบถามทีผู้วิจัยสร้ างขึน การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ สถิติ ร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วน เบียงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ความคิ ดเห็น ของประชาชนทีอาศั ยอยู่ ใ นจั ง หวั ด ราชบุ รี ต่ อ นโยบายท่อ งเทียว เมืองรอง แบ่ ง
ออกเป็ น 6 ด้ าน คือ ด้ านสิงดึงดูดใจ ด้ านสิงอํานวยความสะดวก ด้ านคมนาคม ด้ านการ ส่งเสริม
การท่องเทียวโดยชุ มชน ด้ านมาตรการภาษี การลดหย่อนภาษี และด้ านการพั ฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจ ได้ รับความคิดเห็นอยู่ในระดับทีเห็นด้ วยมาก
คําสําคัญ: นโยบายท่องเทียวเมืองรองจังหวัดราชบุรี
1. บทนํา
รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนให้ ความสําคัญด้ านการท่องเทียวเพือสร้ างรายได้ และกระจาย
รายได้ ส่ทู ้ องถินและชุมชนด้ วยการผลักดันให้ นักท่องเทียวเดินทางเชือมโยงจากเมืองหลักสู่ “เมือง
รอง” มากขึนเพือให้ เม็ดเงินมาสะพัดทีเมืองรองและกระจายลงสู่ท้องถิน หนุ นให้ เกิดการกระจาย
รายได้ อ ย่ างรวดเร็วและทัวถึ งตามนโยบายลดความเหลื อมลําคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ได้ มีมติ
เห็นชอบมาตรการภาษีเพื อส่งเสริ มการท่องเทียวใน เมืองรอง โดยสามารถนําค่าใช้ จ่ายจาก
การท่องเทียวในเมืองรองมาคิดเป็ นค่าใช้ จ่ายเพือลดหย่อนภาษีได้ ตามจริ งสูงสุดไม่เกิน ,
บาท มีผลตังแต่วันที มกราคม
ถึงวันที ธันวาคม
ตามทีได้ ทราบกันแล้ วนัน
1
2

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ทปรึ
ี กษา
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จากมาตรการภาษีดังกล่าว ท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ กาํ หนดแนวทางด้ านการตลาด
เพื อส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ยวเมื อ งรอง โดยกระตุ้ น การท่ อ งเทียวในท้ อ งถิ น ภายใต้ แ คมเปญ
“Amazing Thailand Go Local หรื อ เทียวท้ องถินไทย ชุ มชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” เพื อ
กระจายโอกาสในเชิงพืนทีอีกทังกระจายโอกาสในเชิงรายได้ จากการท่องเทียวให้ ลงสู่เศรษฐกิจฐาน
รากด้ วยซึงมีทงหมด
ั
จังหวัด ในนันคือจังหวัดราชบุรี
จั งหวั ดราชบุ รี ดินแดนอันเป็ นทีมาของโอ่งเคลื อบลายมังกรและผ้ า ทอบ้ านไร่ หรื อ
ผ้ าขาวม้ าอั น ลื อ ชื อ สํา หรั บ ผู้ ไม่ ใ ช่ ช าวบ้ านพื นถิ นน้ อยคนนั ก จะเข้ าใจว่ า อุ ต สาหกรรม
เครื องปั นดิ น เผาและหั ต ถกรรมทอผ้ า พื นเมื อ งเป็ นเป็ นเพี ย งผลงานบางส่ ว นทีสะท้ อ นความ
หลากหลายของราชบุรีทฝากร่
ี องรอยทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมดินแดนวัฒนธรรม
ลุ่มนําแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็ นจังหวัดหนึงในภาคกลางด้ านตะวันตกทีมี
ภูมิประเทศหลากหลาย จากพื นทีทีราบตํา ลุ่ มแม่ นําแม่ กลองอันอุดมสมบู รณ์ แหล่ งเพาะปลูก
พืชผักผลไม้ เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พืนทีสูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรด
ชายแดนไทย-พม่า จากตํานานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทาํ ให้ สันนิษฐานได้ ว่า ราชบุรีเป็ น
หัวเมืองทีเจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึงของแคว้ นสุวรรณภูมิมาตังแต่สมัยทีพระเจ้ าอโศกมหาราชแห่ ง
อินเดีย ได้ เผยแพร่ พุทธศาสนาเข้ ามาในดินแดนแถบนี โดยแคว้ นสุวรรณภูมินีมีศูนย์กลางการ
ปกครองอยู่ทนครปฐมหรื
ี
อทีสมัยนันเรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็ นแหล่งพบปะของพ่อค้ า
วาณิชแต่ครังโบราณ ทังยังเป็ นเมืองหน้ าด่านทีติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็ นดินแดนทีหลากหลาย
ชาติพันธุแ์ ละกลุ่มชนทีสุดแห่งหนึง
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี
ต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรองเพือนําผลการศึกษาในครังนีเป็ นข้ อมูลประกอบการจัดทํางานวิจัย
ให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.เพือศึกษานโยบายท่องเทียวเมืองรอง ด้ าน ได้ แก่ การส่งเสริมการท่องเทียวโดยชุ มชน
การใช้ มาตรการภาษี การลดหย่อนภาษี ด้ านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ด้ านสิงดึงดูดใจ ด้ าน
สิงอํานวยความสะดวก และด้ านคมนาคมขนส่งทีสามารถเข้ าถึงแหล่งท่องเทียว
2. เพือศึกษาการเป็ นแหล่ งท่องเทียวเมืองรองทีมีศักยภาพตามความคิดเห็นของประชาชนที
อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรองจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
. สมมติฐานงานวิจยั
1.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรอง
แตกต่างกัน
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2.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรอง
แตกต่างกัน
3.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมือง
รองแตกต่างกัน
4.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี สถานภาพสมรส ต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมือง
รองแตกต่างกัน
5.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรอง
แตกต่างกัน
6.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี รายได้ ต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมือง
รองแตกต่างกัน
7.ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้ านการท่องเทียว ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรองแตกต่างกัน
4. ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้ านเนือหา
การวิจัยครังนีมุ่งศึกษาเกียวกับความคิดเห็นของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี
ต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรอง
สําหรับตัวแปรทีใช้ ในการวิจัยครังนี ประกอบด้ วย
1. ตัวแปรอิสระคือปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
รายได้ ต่อเดือน ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้ านการท่องเทียว
2. ตัวแปรตามคือนโยบายท่องเทียวเมืองรอง ได้ แก่ ด้ านการส่งเสริมการท่องเทียวโดย
ชุมชน ด้ านการมาตรการภาษี การลดหย่อนภาษี ด้ านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ องค์ประกอบ
ด้ านสิงดึงดู ดใจ องค์ประกอบด้ านสิงอํานวยความสะดวก องค์ประกอบด้ านคมนาคมขนส่ ง ที
สามารถเข้ าถึงแหล่งท่องเทียว
ขอบเขตด้ านประชากรและพืนที
การวิจัยครั งนี มีประชากรทีใช้ ในการวิจัย คือ ประชาชนทีมีภูมิลําเนาและอาศัยอยู่ใน
จังหวัดราชบุรีซึงมีจาํ นวน 873,518 คน โดยจะคัดเลือกเฉพาะกลุ่มประชากรทีอาศัยอยู่ในอําเภอ
เมืองราชบุรีทมีี อายุ ปี ขึนไป จํานวน 36,771คน เพือใช้ ในการคํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ในการวิจัยครังนี ได้ ดาํ เนินการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเอกสาร ข้ อมูลต่างๆ ที
เกียวข้ องตลอดจนดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลและประมวลผล โดยใช้ ระยะเวลาระหว่างเดือน
กันยายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563
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5. วิธีดําเนินการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
ด้านการท่องเทียว

ตัวแปรตาม
นโยบายท่ องเทียวเมืองรอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านการส่งเสริ มการท่องเทียวโดยชุมชน
ด้านการมาตรการภาษี การลดหย่อนภาษี
ด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
องค์ประกอบด้านสิ งดึงดูดใจ
องค์ประกอบด้านสิ งอํานวยความสะดวก
องค์ ป ระกอบด้า นคมนาคมขนส่ ง ที สามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเทียว
ที มา: สํา นัก งานปลัด กระทรวงการท่ อ งเที ยวและกี ฬ า
(พ ศ )

การวิจัยครั งนี เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล คือ
แบบสอบถามเกียวกับความคิดเห็นของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทียว
เมืองรอง แบ่งเป็ น3 ตอน ดังนี
ตอนที ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที ความคิดเห็นของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทียว
เมืองรองในด้ านต่า ง ๆ เป็ นคํา ถามแบบปลายปิ ดแบบทีเป็ นมาตราส่วนประมาณค่ า 5 ระดับ
(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี
5 คะแนน ระดับความคิด เห็นด้ วยอย่างยิง
คะแนน ระดับความคิด เห็นด้ วยมาก
คะแนน ระดับความคิด เห็นด้ วย
คะแนน ระดับความคิด ไม่เห็นด้ วย
คะแนน ระดับความคิด ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง
ตอนที ข้ อเสนอแนะ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ ในการศึกษาวิจัยครังนี คือ ผู้ทมีี ภมู ิลาํ เนาและอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี
ซึงมีจาํ นวน 873,518 คนโดยจะคัดเลือกเฉพาะกลุ่มประชากรทีอาศัยอยู่ในอําเภอเมืองราชบุรี
จํา นวน 36,771 คนเพื อใช้ ใ นการคํา นวณหาจํา นวนกลุ่ ม ตัวอย่ า ง (สํา นั กงานสถิติแ ห่ ง ชาติ ,
2561)
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล มีขนตอน
ั
ดังนี
ลงพื นทีและแจกแบบสอบถามด้ วยตนเอง แนะนําตนเองและอธิบายวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาเพือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามโดย
ละเอียดและผู้ศึกษารอรับแบบสอบถามคืน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสํา หรั บการวิจัยครั งนี แบ่ งการวิเคราะห์เป็ น 3 ตอน คือ ข้ อมูล
ทัวไปของผู้ ต อบแบบสอบถามและความคิ ดเห็น ของประชาชนทีอาศั ยอยู่ ในจั งหวั ด ราชบุ รีต่อ
นโยบายท่องเทียวเมืองรองสถิติทีใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อมู ล ผู้ วิจัยเลื อกใช้ เพื อให้ สอดคล้ องกับ
ลักษณะของข้ อมูลดังนี
1. ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
รายได้ ต่อเดือน ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้ านการท่องเทียว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี
และร้ อยละ
2. ข้ อมูลความคิดเห็นของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทียว
เมืองรองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
3. การทดสอบสมมติฐานใช้ ค่า t-test, F-test และ Least Significant Difference
เกณฑ์การแปลผล
ในการวิจัยครังนี กําหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลียความคิดเห็นของประชาชนทีอาศัย
อยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรองโดยใช้ สตู รในการคํานวณ ดังนี
ช่วงกว้ างของอันตรภาคชัน

คะแนนสูงสุดିคะแนนตําสุด

=

ହିଵ

จํานวนชัน

=
ହ
= 0.80
ในการวิจัยครังนี กําหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลีย มีดังนี
ค่าเฉลียระหว่าง 4.26-5.00 เห็นด้ วยอย่างยิง
ค่าเฉลียระหว่าง . - . เห็นด้ วยมาก
ค่าเฉลียระหว่าง . - . เห็นด้ วย
ค่าเฉลียระหว่าง . -2.50 ไม่เห็นด้ วย
ค่าเฉลียระหว่าง . -1.75 ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง
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. ผลการวิจยั
1. ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชน
ทีอาศั ยอยู่ ใ นจั งหวั ด ราชบุ รี ต่อนโยบายท่องเทียวเมื อ งรอง ทีเป็ นกลุ่ มตั ว อย่ า ง เป็ นเพศหญิ ง
มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ – ปี มีสถานภาพโสด มากทีสุด มีระดับการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มากทีสุด มีอาชีพรั บราชการ มีรายได้ เฉลียต่อเดือน , 0 – ,
บาท มาก
ทีสุด และมีช่องทางสือออนไลน์ในการรับรู้ข่าวสารด้ านการท่องเทียว มากทีสุด
2. ความคิดเห็นของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทียวเมือง
รองผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทีอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเทียวเมือง
รอง แบ่งออกเป็ น ด้ าน คือ ด้ านสิงดึงดูดใจ ด้ านสิงอํานวยความสะดวก ด้ านคมนาคม ด้ านการ
ส่งเสริมการท่องเทียวโดยชุ มชน ด้ านมาตรการภาษี การลดหย่อนภาษี และด้ านการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจ ได้ รับความคิดเห็นอยู่ในระดับทีเห็นด้ วยมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
1. ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรองแตกต่าง
กัน
ผลการทดสอบพบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
2. ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรองแตกต่าง
กัน
ผลการทดสอบพบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรองแตกต่างกัน
3. ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมือง
รองแตกต่างกัน
ผลการทดสอบพบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
4. ประชาชนในจังหวัดราชบุ รีทีมีอาชี พต่างกันมีความคิดเห็นต่ อนโยบายท่องเทียว
เมืองรองแตกต่างกัน
ผลการทดสอบพบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
5. ประชาชนในจังหวัดราชบุรีทมีี รายได้ ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมือง
รองแตกต่างกัน
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ผลการทดสอบพบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้ ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายท่องเทียวเมืองรอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
. อภิปรายผลการวิจยั
ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทีอาศั ยอยู่ ในจังหวั ดราชบุรีต่อนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเทียวเมืองรอง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เห็นด้ วยมาก กับนโยบายส่งเสริมการท่องเทียว
เมืองรอง โดย 3 อันดับแรก คือ ด้ านคมนาคม ด้ านสิงดึงดูดใจ และด้ านการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจ
ด้ านคมนาคม และ ด้ านสิงดึงดูดใจ สอดคล้ องกับ แนวคิดของ BurkartandMedilk
(
) แหล่งท่องเทียวต้ องประกอบด้ วยองค์ประกอบทีสําคัญ ประการ คือ สิงดึงดูดใจ การ
เข้ า ถึ งแหล่ งท่องเทียว และสิงอํา นวยความสะดวกอืน (Amenity) และ แนวคิดของ Mill and
Morrison (1971) แหล่ งท่อ งเทียวประกอบด้ ว ยสิ งดึ ง ดู ดใจ ในด้ า นความสวยงาม ความน่ า
ประทับใจ สิงอํานวยความสะดวกในเรื องทีพั ก ร้ านอาหารร้ านขายของทีระลึกหรื อบริ การอืน ๆ
ปัจจัยพืนฐานในเรืองระบบการสือสารและสาธารณูปโภค การขนส่ง ซึงสรุปได้ ว่า แหล่งท่องเทียวที
มีศักยภาพนันต้ องประกอบด้ วยองค์ประกอบสําคัญ ประการ ได้ แก่ องค์ประกอบด้ านสิงดึงดูด
ใจ องค์ประกอบด้ านสิงอํานวยความสะดวก และองค์ประกอบด้ านคมนาคมขนส่งทีสามารถเข้ าถึง
แหล่ ง ท่ อ งเที ยวได้ เพื อช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ นั ก ท่ อ งเที ยวสามารถเดิ น ทางท่ อ งเทียวในแหล่ ง ที
ท่องเทียวอย่างสะดวกสบาย และมีความสุขรูปแบบการท่องเทียว
ด้ านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ สอดคล้ องกับการพัฒนาอย่างยังยืน (Sustainable
Development) ซึงเป็ นกระแสความคิดหลักของโลกในช่ วง ทศวรรษทีผ่านมาและได้ รับความ
สนั บ สนุ น จากคณะกรรมาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาอย่ า งยั งยื น (Commission on Sustainable
Development) ขององค์ก ารสหประชาชาติซึงหลั กการโดยทัวไปของการพั ฒนาอย่ างยังยืนคือ
จะต้ องมีการอนุ รักษ์และใช้ ทรั พยากรอย่างพอเหมาะ เพื อสามารถใช้ ประโยชน์จากทรั พ ยากร
เหล่านันได้ อย่างยืนยาวและมีการกระจายผลประโยชน์ให้ แก่ชุมชนหรือผู้ทเกี
ี ยวข้ อง รวมทังมีการ
ร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิดระหว่างผู้ทเกี
ี ยวข้ องหรือมีส่วนได้ ส่วนเสีย
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอืนเพิมเติม เพือทีจะได้ ครอบคลุมในเรืองการการท่องเทียว
ในด้ านอืนๆ อีกด้ วย
2. หน่ ว ยงานทีเกียวข้ อ งควรมี ก ารพั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื นฐานเพื อรองรั บ การ
ขยายตัวของการท่องเทียว
3. ควรปรั บ ปรุ ง ดู แ ลเรื องความสะอาด จั ด ให้ ถั ง ขยะ บริ เ วณทีจอดรถ เส้ น ทาง
การจราจรให้ มีความพร้ อมในการต้ อนรับนักท่องเทียวได้ ตลอดเวลา
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4. หน่วยงานทีเกียวข้ อง ควรให้ ความสําคัญในการพัฒนาแหล่งหรือกิจกรรมท่องเทียว
เช่น การจัดหาถังรองรับขยะให้ เพียงพอ การจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีดูแลรักษาความสะอาด และการให้
ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเทียว เป็ นต้ น
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