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มูลคาทางเศรษฐศาสตรจากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร”
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สารจากผูบริหาร
องค ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื ้ น ที ่ พ ิ เ ศษเพื ่ อ การท อ งเที ่ ย วอย า งยั ่ ง ยื น
(องคการมหาชน) หรือ อพท. จัดตัง้ ขึน
้ ตามเหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ องคการบริหารการพัฒนาพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษเพือ่ การทองเทีย
่ วอยางยัง่ ยืน (องคการ
มหาชน) พ.ศ.2546 โดยเปาหมายการทำงานเปนไปตามนโยบายรัฐบาลทีจ่ ะพัฒนา
การทองเทีย่ วเพื่อเพิ่มรายไดและกระจายรายไดไปสูชุมชนทองถิ่น
ที่ผานมาเราเนนการพัฒนาการทองเที่ยวไปที่จำนวนนักทองเที่ยว และรายได
จากการทองเทีย่ ว ซึง่ เปนการพัฒนาในฝง ของ Demand เพียงดานเดียว แตในดานการ
พัฒนาและศักยภาพในการรองรับของแหลงทองเทีย่ วในดาน Supply เราไดละเลยกันมา
โดยตลอดเพราะ “ใครตอใครก็ทำแตเรือ่ งเศรษฐกิจเพราะมันจับตองได ของบประมาณ
ไดงา ย วัดผลไดงา ย ทำใหการพัฒนาในมิตเิ ศรษฐกิจโตขึน
้ เรือ่ ยๆ มากกวามิตท
ิ างสังคม
และสิง่ แวดลอม ทายทีส
่ ด
ุ แลวอุตสาหกรรมการทองเทีย
่ วไทยก็จะลมลง เพราะความไม
สมดุล” สงผลใหประสบกับปญหาการทองเที่ยวในปจจุบัน อันเปนความทาทายตอ
การเพิม
่ ขีดความสามารถในการแขงขันการทองเทีย
่ วของประเทศไทยเปนอยางยิ่ง
นับตัง้ แตป พ.ศ.2553 เปนตนมา อพท. ไดมงุ เนนการพัฒนาในมิตส
ิ งั คมเพิม
่ มากขึน
้ โดยไดมก
ี ารจัดตัง้ สำนักทองเทีย
่ วโดยชุมชน
เพื่อเขาไปดำเนินงานในลักษณะของการสรางเครือขายภาคีการพัฒนาในรูปแบบ Co – Creation กลาวคือ ใหประชาชน ชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถิน
่ ได “รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบต
ั ิ รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน” ตอมาในป พ.ศ.2554
อพท. ไดมุงเนนการพัฒนาในมิติสิ่งแวดลอม โดยริเริ่มนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวในรูปแบบ Low Carbon Tourism
เพือ่ ตอบรับกระแสการเปลีย่ นแปลงของโลกในดานสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ มีเปาหมายหลักในการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ที่เกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยวพรอมๆกับการสรางกระบวนการการมีสวนรวมของทุกภาคี สำหรับการพัฒนาในป พ.ศ.2555
– 2556 อพท. ไดเนนหนักไปในดานการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ โดยผลักดันกิจกรรมการสงเสริมรายไดชุมชน การใชนโยบาย
Creative Tourism หรือการทองเทีย
่ วสรางสรรคเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาทีม
่ งุ เนนการสรางมูลคาของทรัพยากรการทองเทีย
่ ว
บนพื้นฐานแหงความเปนไทย เชน วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร เปนตน
ผลจากการพัฒนาการทองเทีย่ วตลอดชวง 3 ระยะเวลาทีผ
่ า นมาดังกลาวนัน
้ เปนการพัฒนาการทองเทีย่ วใหเกิดความสมดุลและ
ยัง่ ยืนใน 3 มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม ซึง่ นับตัง้ แตป พ.ศ.2557 เปนตนมา อพท. ไดตอบโจทยผลการพัฒนาการ
ทองเทีย
่ วอยางยัง่ ยืนดวยดัชนีความอยูด
 ม
ี ส
ี ขุ ของประชาชนในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ อันจะไดนำเสนอในสวนเนือ้ หาเอกสารประกอบการสัมมนา
DASTA Forum 2016 ตอไป ซึง่ การพัฒนาการทองเทีย
่ วในเชิงสังคมและสิง่ แวดลอมของ อพท. นัน
้ เปนไปตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 วั เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2534 ณ ศาลาดุสด
ิ าลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึง่ วา
“...งบประมาณของรัฐบาลแทจริงแลวก็คอื เงินของประชาชน ถาอยากใหประชาชนอยูด
 ี กินดี ก็ตอ งลงทุน ตองสรางโครงการซึง่
ตองใชเงินเปนรอย พัน หมื่นลาน ถาทำไปเปนการจายเงินของรัฐบาล แตในไมชาประชาชนจะไดรับผล ราษฎรอยูดี กินดี ราษฎร
ไดกำไรไป ถาราษฎรมีรายได รัฐบาลก็เก็บภาษีไดสะดวก เพื่อใหรัฐบาลไดทำโครงการตอไปเพื่อความกาวหนาของประเทศชาติ...”
และหากหนวยงานดานการทองเทีย
่ วยึดแนวทางตามหลักการทรงงานในการทีจ่ ะลงทุนการพัฒนาการทองเทีย
่ วในดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมนั้น ควรเปลี่ยนทัศนคติและเชื่อมั่นวา “...ขาดทุน คือ กำไร Our loss is our gain…การเสียคือ การได ประเทศชาติ
ก็จะกาวหนา และการที่คนอยูดีมีสุขนั้น เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได...”

ดร.นาิกอติภค
ั แสงสนิท
ผูอ ำนวยการ อพท.

บรรยากาศตัวเมืองนานยามค่ำ ณ วัดพระธาตุเขานอย
อ.เมืองนาน จ.นาน

คำนำ
ปจจุบน
ั อุตสาหกรรมการทองเทีย
่ วมีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก เปนแหลงรายได
ทีน
่ ำมาซึง่ เงินตราตางประเทศ การสรางงาน และการกระจายความเจริญไปสูภ
 ม
ู ภ
ิ าค เมือ่ ประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
การทองเทีย
่ วมีบทบาทสำคัญในการสรางรายไดใหกบ
ั ประเทศสามารถชวยใหเศรษฐกิจฟน
 ตัวไดในเวลาทีร่ วดเร็วกวาภาคการผลิต
และบริการอืน
่ ๆ ดังนัน
้ การทองเทีย
่ วจึงเปนกลยุทธทส
่ี ำคัญอยางหนึง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันจะเห็นไดจากปจจุบน
ั
รัฐบาลมีนโยบายมุงเนนการทองเที่ยววิถีไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งตองการชูภาพลักษณ ดานสังคมวัฒนธรรม และ
ความเปนไทย ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความยั่งยืนใหแกการทองเที่ยวในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมนั่นเอง
ตามอำนาจหนาทีข่ อง อพท. ไดดำเนินการพัฒนาการทองเทีย่ ว
เพือ่ ใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวต
ิ และความเปนอยู
แหงทองถิน
่ ใหดขี น
้ึ ในปงบประมาณ พ.ศ2559 อพท. ไดดำเนิน
โครงการสำคัญ 2 โครงการ ไดแก โครงการประเมินระดับความอยูด
 ี
มีสขุ ของประชาชนในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ และโครงการประเมินและวิเคราะห
ผลกระทบเชิงบวกดานสังคมวัฒนธรรม และสิง่ แวดลอมในพืน
้ ที่
พิเศษ ซึ่งเปนการประเมินผลสัมฤทธิข์ องการพัฒนาการทองเทีย่ วใน
ดานสังคมและสิง่ แวดลอมทีจ่ บ
ั ตองไดเปนตัวเงิน โดยสำนักบริหาร
ยุทธศาสตรในฐานะหนวยงานดานการวิเคราะหนโยบายและประเมิน
ผลสัมฤทธิก
์ ารพัฒนาการทองเทีย่ วใหครบทัง้ 3 มิติ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม จึงพยายามหากลยุทธเผยแพรผลการ
ประเมินระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่พิเศษ และ
ผลการวิเคราะหประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร (Economics
value) จากการพัฒนาการทองเทีย่ วของ อพท. ออกสูส
 าธารณะ
โดยผ า นการประชุ ม สั ม มนา DASTA Forum 2016 ภายใต
หัวขอ มูลคาทางเศรษฐศาสตรจากการพัฒนาการทองเที่ยว
“รัฐขาดทุนหรือกำไร เมือ่ จำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิด
ความอยูดีมีสุขแกประชาชน”

ทั้งนี้ก็เพื่อใหบุคคลและหนวยงานภายนอกไดรับทราบถึงผล
การดำเนินงานการพัฒนาการทองเที่ยวดานสังคมและสิ่ง
แวดลอมทีส
่ ามารถวัดออกมาเปนตัวเลขไดวา มีมลู คาเทาใดเมือ่
เทียบเปนตัวเงิน และคุม
 คากับเงินงบประมาณทีไ่ ดรบ
ั การจัดสรร
หรือไม และผลจากการจัดกิจกรรมในครัง้ นี้ จะเปนกาวใหมของ
การนำเสนอผลงานการพัฒนาการทองเทีย
่ วของ อพท. ทีม
่ ี
ความสำเร็จทั้งในดานการใชงบประมาณ ความคุมคา และ
ประโยชนสขุ ของประชาชนทีไ่ ดรบ
ั เปนตัวเลขทีจ่ บ
ั ตองได ออกสู
สาธารณะเปนครัง้ แรกในประเทศไทย หากมีขอ ผิดพลาดประการใด
ขอทุกทานไดโปรดชีแ้ นะเพือ่ การปรับปรุงใหถกู ตองและเปนประโยชน
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอไป

งานแผนยุทธศาสตรองคกรฯ
สำนักบริหารยุทธศาสตร
สิงหาคม 2559
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• ผลการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของประชนชน : พื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง
• ผลการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของประชนชน : พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
• ผลการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของประชนชน : พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
• ผลการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของประชนชน : พื้นที่พิเศษเลย
• ผลการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของประชนชน : พื้นที่พิเศษเมืองเกานาน
• ผลการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของประชนชน : พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทอง

6. บทวิเคราะห “รัฐขาดทุนหรือกำไร” เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยว
ใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน
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การทองเทีย
่ วอยางยัง่ ยืนคืออะไร?
ทำไมประเทศไทยจึงตองมีการทองเทีย
่ วอยางยัง่ ยืน?
โดย : งานแผนยุทธศาสตรองคกรฯ สำนักบริหารยุทธศาสตร

“วิเคราะหสถานการณการทองเที่ยวโลกในปจจุบัน”
ปจจุบนั แนวโนมของอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วในระดับสากล
เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ องคการการทองเทีย่ วโลกแหงสหประชาชาติ
(United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ได
พยากรณวาเมื่อถึงป พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) ทั่วโลกจะมีนัก
ทองเที่ยวระหวางประเทศจำนวน 1,800 ลานคนซึ่ง UNWTO
ไดสรุปจำนวนนักทองเที่ยวทั่วโลกในป พ.ศ.2557มีจำนวนถึง
1,133 ลานคน และมีรายไดจากการทองเที่ยวระหวางประเทศ
สูงถึง 1,245 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2556
(1,197 ลานเหรียญสหรัฐ) จำนวน 48 ลานเหรียญสหรัฐ คิด
เปนรอยละ 3.7 ทัง้ นี้ ภูมภิ าคอเมริกามีอตั ราการเพิม่ นักทองเทีย่ ว
สูงสุดรอยละ 8 รองลงมาไดแกภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และตะวัน
ออกกลาง มีอตั ราการเพิม่ เทากันทีร่ อ ยละ 5 ภูมภิ าคยุโรปมีอตั รา
การเพิม่ อยูท ร่ี อ ยละ 3 และภูมภิ าคแอฟริกามีอตั ราการเพิม่ นอยทีส่ ดุ
ที่รอยละ 2 ตามลำดับ

INTERNATIONAL TOURISM 2014
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS (ITA) : 1,133 MILLION
INTERNATIONAL TOURISM RECEIPTS (ITR) : US$ 1,245 BILLION

EUROPE

ITA: 582 MILLION (51%)
ITR: 509 US$ BILLION (41%)

MIDDLE EAST

AMERICAS

ITA: 181 MILLION (16%)
ITR: 274 US$ BILLION (22%)

ITA: 51 MILLION (5%)
ITR: 49 US$ BILLION (4%)

AFRICA

ITA: 56 MILLION (5%)
ITR: 36 US$ BILLION (3%)

ASIA PACIFIC

ITA: 263 MILLION (23%)
ITR: 377 US$ BILLION (30%)

SOURCE: WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO TOURISM HIGHLIGHTS, 2015 EDITION)
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International Tourist Arrivals in 2014
Rank

Country

International Tourist Receipts in 2014

Million

Rank

Country

Million

1

France

83.7

1

United States

177.2

2

United States

74.8

2

Spain

65.2

3

Spain

65.0

3

China

56.9

4

China

55.6

4

France

55.4

5

Italy

48.6

5

Macao (China)

50.8

6

Turkey

39.8

6

Italy

45.5

7

Germany

33.0

7

United Kingdom

45.3

8

United Kingdom

32.6

8

Germany

43.3

9

Russian Federation

29.8

9

Thailand

38.4

10

Mexico

29.1

10

Hong Kong (China)

38.4

11

Hong Kong (China)

27.8

11

Australia

32.0

12

Malaysia

27.4

12

Turkey

29.6

13

Austria

25.3

13

Malaysia

21.8

14

Thailand

24.8

14

Austria

20.6

15

Greece

22.0

15

India

19.7

SOURCE: WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO TOURISM
HIGHLIGHTS, 2015 EDITION)

SOURCE: WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO TOURISM
HIGHLIGHTS, 2015 EDITION)

จากขอมูลสถิติจำนวนนักทองเที่ยวระหวาง
ประเทศในป พ.ศ.2557 พบวา ประเทศฝรัง่ เศส
มีจำนวนนักทองเทีย่ วตางชาติจำนวน 83.7 ลานคน
ซึ่งมากเปนลำดับที่ 1 ของโลก รองลงมาไดแก
สหรัฐอเมริกา จำนวน 74.8 ลานคน (ลำดับที่ 2)
สเปน จำนวน 65.0 ลานคน (ลำดับที่ 3) จีน
จำนวน 55.6 ลานคน (ลำดับที่ 4) และอิตาลี
จำนวน 48.6 ลานคน (ลำดับที่ 5) ตามลำดับ
สำหรับประเทศไทยเมือ่ มองในแงจำนวนนักทองเทีย่ ว
ชาวตางชาติในป พ.ศ. 2557 มีจำนวน 24.8
ลานคน อยูในลำดับที่ 14 ของโลก
อยางไรก็ตามหากมองในแงของรายไดจากการ
ทองเที่ยวแลวประเทศที่มีจำนวนรายไดจากการ
ทองเทีย่ วสูงเปนอันดับ 1 ของโลกในป พ.ศ. 2557
ไดแก สหรัฐอเมริกา มีรายไดจากการทองเที่ยว
177.2 พันลานเหรียญสหรัฐ รองลงมาไดแก สเปน
มีรายไดจากการทองเทีย่ วจำนวน 65.2 พันลาน
เหรียญสหรัฐ (ลำดับที่ 2) จีน มีรายไดจากการ
ทองเที่ยวจำนวน 56.9 พันลานเหรียญสหรัฐ
(ลำดับที่ 3) ฝรั่งเศส มีรายไดจากการทองเที่ยว
จำนวน 55.4 พันลานเหรียญสหรัฐ (ลำดับที่ 4)
และมาเกา มีรายไดจากการทองเทีย่ ว จำนวน 50.8
พันลานเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ สำหรับประเทศไทย
มีรายไดจากการทองเทีย่ วในป พ.ศ. 2557 จำนวน
38.4 พันลานเหรียญสหรัฐ อยูใ นลำดับที่ 9 ของโลก

จากข อ มู ล สถิ ต ิ จ ำนวนนัก ทอ งเที่ย ว
ตางชาติและรายไดจากการทองเที่ยวของ
UNWTO จะเห็นวาไมจำเปนเสมอไปทีป
่ ระเทศ
มีจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติมากๆ จะมี
รายไดจากการทองเทีย่ วสูงเสมอไป เชน มาเกา
และออสเตรเลีย ทีม
่ จี ำนวนนักทองเทีย
่ วไมตด
ิ
15 ลำดับแรกของโลก แตมีรายไดจากการ
ทองเทีย่ วสูงติด 15 ลำดับแรกของโลก ในขณะที่
รัสเซีย เม็กซิโก และกรีซ มีจำนวนนักทองเทีย
่ ว
ติดอยูใน 15 ลำดับแรกของโลก แตกลับมี
รายไดจากการทองเที่ยวไมติด 15 ลำดับแรก
ของโลก

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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“ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
ในป ค.ศ. 2014 ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศ
ในเอเชียที่สำคัญ”

SOURCE: WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO TOURISM HIGHLIGHTS, 2015 EDITION)

เมือ่ วิเคราะหรายไดจากการทองเทีย่ วในป พ.ศ. 2555 – 2557 ของกลุม ประเทศเอเชียทีส่ ำคัญพบวาประเทศไทย
มีรายไดจากการทองเทีย่ วสูงเปนลำดับตนๆ ของทวีปเอเชีย แตมจี ำนวนรายไดจากการทองเทีย่ วลดลงจากป พ.ศ.2556
จำนวน 3,343 ลานเหรียญสหรัฐ หรือลดลงรอยละ 8.0 ซึง่ เปนอัตราการลดลงทีม่ ากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับกลุม ประเทศเอเชีย
ที่สำคัญ ในขณะที่ญี่ปุน มีอัตราการเพิ่มของรายไดจาการทองเที่ยวสูงที่สุดรอยละ 24.60 รองลงมาไดแก เกาหลีใต
รอยละ 23.5 จีน รอยละ 10.2 อินโดนีเซีย เพิม่ ขึน้ รอยละ 8.0 ฟลปิ ปนส เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.6 มาเลเซีย เพิม่ ขึน้ รอยละ
1.5 เวียดนาม เพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 ในขณะที่มาเกา ฮองกง และสิงคโปร มีรายไดจากการทองเที่ยวลดลงรอยละ 1.9
1.4 และ 0.5 ตามลำดับ
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“แมวาอัตราการเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวจะมีสัดสวนนอยที่สุด
แตประเทศไทยยังมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเมื่อเทียบกับกลุมประเทศในเอเชียที่สำคัญ”
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมทองเที่ยวระหวางประเทศไทยกับกลุมประเทศเอเชีย
ที่สำคัญโดยวิเคราะหเปรียบเทียบความไดเปรียบระหวางอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยกับกลุมประเทศเอเชียที่สำคัญ
ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม จีน เกาหลีใต ญี่ปุน ฮองกง และมาเกา จากดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ตอมูลคาการสงออกสินคาประเภทบริการ โดยคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏหาไดจากสูตรการคำนวณดังนี้
โดยที่

(Xti / Xsi)
RCA =
(Xtw / Xsw)

RCA
Xti
Xsi
Xtw
Xsw

สำหรับการคำนวณหาคา RCA สามารถแปลคาดัชนี
ไดดงั นี้ คาดัชนี RCA>1 หมายถึงประเทศ i มีความได
เปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่ รากฏในการสงออกอุตสาหกรรม
ทองเทีย่ ว ในกรณีคา ดัชนี RCA<1 หมายถึงประเทศ i
มีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการ
สงออกอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว ซึง่ แนวโนมดัชนีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในกลุมประเทศเอเชีย
ทีส่ ำคัญแสดงไดดงั รูป
จากภาพ เมือ่ วิเคราะหคา ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ที่ปรากฏ (RCA) ในดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของกลุม
ประเทศเอเชียทีส่ ำคัญโดยแบงเปน 2 ชวงเวลา พบวา ในชวง
3 ปแรกที่ศึกษา (พ.ศ.2546 -2548) ประเทศที่มีความได
เปรียบสูงที่สุด คือ มาเกา รองลงมาไดแก อินโดนีเซีย ไทย
ฟลปิ ปนส มาเลเซีย และจีน ตามลำดับ สวนประเทศทีม่ คี วาม
เสียเปรียบ ในชวงเวลาดังกลาวมากทีส่ ดุ คือ สิงคโปร และญีป่ นุ
ซึ่งจากผลการวิจัยวิเคราะหไดวาในชวงเวลาดังกลาวปจจัย
ทีส่ ง ผลให มาเกา อินโดนีเซีย ไทย ฟลปิ ปนส มาเลเซีย และจีน
มีความไดเปรียบเนือ่ งจากเปนกลุม ประเทศทีม่ มี ลู คาการสงออก
สินคาทองเทีย่ วสูงเมือ่ เทียบสัดสวนกับมูลคาการสงออกสินคา
บริการ ประกอบกับ มาเกา มีจดุ เดนในเรือ่ งของการสรางรายได
จากการทองเทีย่ วทีม่ าจากคาสิโนและการโรงแรม จึงสงผลให
มาเกามีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบสูงทีส่ ดุ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ
มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศ i ในรูป US$
มูลคาการสงออกสินคาบริการของประเทศ i ในรูป US$
มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมทองเที่ยวของโลกในรูป US$
มูลคาการสงออกสินคาบริการของโลกในรูป US$

หมายเหตุ: คาดัชนี RCA>1 หมายถึงมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ
คาดัชนี RCA<1 หมายถึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ

สำหรับในชวง 3 ปสดุ ทายทีศ่ กึ ษา (พ.ศ.2554-2556) ประเทศ
ทีม่ คี วามไดเปรียบสูงทีส่ ดุ คือ มาเกา รองลงมา ไดแกเวียดนาม ไทย
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน ตามลำดับ สวนประเทศทีม่ คี วามเสียเปรียบ
ในชวงเวลาดังกลาวมากทีส่ ดุ คือ ฟลปิ ปนส และสิงคโปร ซึง่ ผลการวิจยั
วิเคราะหไดวา ในชวงเวลาดังกลาวปจจัยทีส่ ง ผลให มาเกา เวียดนาม ไทย
มาเลเซียอินโดนีเซีย และจีน มีความไดเปรียบเนือ่ งจากเปนกลุม ประเทศ
ทีม่ มี ลู คาการสงออกสินคาทองเทีย่ วสูงอยางตอเนือ่ งมาตัง้ แตป พ.ศ.2556
เมือ่ เทียบกับสัดสวนกับมูลคาการสงออกสินคาบริการ โดยเฉพาะประเทศ
เวียดนามทีม่ คี า ดัชนีความไดเปรียบเฉลีย่ สูงเปนลำดับที่ 2 (คาเฉลีย่
RCA=2.80) เนือ่ งมาจากผลการเปดประเทศทีร่ ฐั บาลเวียดนามมีแผน
ในการพัฒนาแหลงทองเทีย่ ว และมีความรวมมือกับประเทศเพือ่ นบาน
ผานโครงการตางๆ ในการสงเสริมการทองเทีย่ ว สงผลใหอตุ สาหกรรม
การทองเทีย่ วมีการขยายตัวอยางตอเนือ่ งโดยสรุปผลการวิเคราะหความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบดานอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วไดดงั ตาราง

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ประเทศ

คาดัชนี RCA เฉลีย
่ (พ.ศ.)

วิเคราะหผลการประเมินความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบดานอุตสาหกรรมการทองเทีย
่ ว

2546 – 2548

2554 – 2556

จีน

1.36

1.05

ไดเปรียบตอเนื่องแตมีแนวโนมความไดเปรียบลดลง

ญี่ปุน

0.40

0.38

เสียเปรียบตอเนื่องและมีแนวโนมความเสียเปรียบเพิ่มขึ้น

เกาหลีใต

0.49

0.51

เสียเปรียบตอเนื่องแตมีแนวโนมความเสียเปรียบลดลง

ฮองกง

0.56

1.06

เสียเปรียบในชวง 3 ปแรก แตไดเปรียบในชวง 3 ปหลัง

มาเกา

3.22

3.85

ไดเปรียบตอเนื่องและมีแนวโนมความไดเปรียบเพิ่มขึ้น

ไทย

1.76

2.74

ไดเปรียบตอเนื่องและมีแนวโนมความไดเปรียบเพิ่มขึ้น

มาเลเซีย

1.60

2.16

ไดเปรียบตอเนื่องและมีแนวโนมความไดเปรียบเพิ่มขึ้น

สิงคโปร

0.38

0.64

เสียเปรียบตอเนื่องแตมีแนวโนมความเสียเปรียบลดลง

อินโดนีเซีย

1.79

1.57

ไดเปรียบตอเนื่องแตมีแนวโนมความไดเปรียบลดลง

ฟลิปปนส

1.69

0.78

ไดเปรียบในชวง 3 ปแรก แตเสียเปรียบในชวง 3 ปหลัง

เวียดนาม

1.95*

2.80

ไดเปรียบตอเนื่องและมีแนวโนมความไดเปรียบเพิ่มขึ้น

สรุปการวิเคราะหผลการประเมินความไดเปรียบโดยเปรียบ
เทียบดานอุตสาหกรรมการทองเทีย
่ วในกลุม
 ประเทศเอเชียทีส
่ ำคัญ
ไดเปรียบตอเนื่อง
แตมีแนวโนมความ
ไดเปรียบลดลง

เสียเปรียบตอเนื่อง
และมีแนวโนม
ความเสียเปรียบเพิ่มขึ้น

ไดเปรียบตอเนื่อง
และมีแนวโนม
ความไดเปรียบเพิ่มขึ้น

ไดเปรียบตอเนื่อง
และมีแนวโนม
ความไดเปรียบเพิ่มขึ้น

เสียเปรียบตอเนื่อง
แตมีแนวโนม
ความเสียเปรียบลดลง
เสียเปรียบในชวง 3 ปแรก
แตไดเปรียบ
ในชวง 3 ปหลัง

HONG KONG
MACAU

ไดเปรียบตอเนื่อง
และมีแนวโนม
ความไดเปรียบเพิ่มขึ้น

ไดเปรียบในชวง 3 ปแรก
แตเสียเปรียบ
ในชวง 3 ปหลัง
INDONESIA

เสียเปรียบตอเนื่อง
แตมีแนวโนม
ความเสียเปรียบลดลง
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ไดเปรียบตอเนื่อง
และมีแนวโนม
ความไดเปรียบเพิ่มขึ้น

ไดเปรียบตอเนื่อง
แตมีแนวโนม
ความไดเปรียบลดลง

“เพือ่ รักษาสถานะความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในภาคอุตสาหกรรม
ทองเทีย
่ วอยางตอเนือ่ ง ประเทศไทยจึงตองมีการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
อนุสนธิจำนวนนักทองเทีย่ วในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทีม่ มี ากขึน้ อยางตอเนือ่ ง สงผลใหปจ จุบนั ประเทศไทยมีแนวโนม
การเพิม่ ขึน้ ของจำนวนนักทองเทีย่ วและรายไดจากการทองเทีย่ ว
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ กวาในอดีตทีผ่ า นมา และมีบทบาทความสำคัญตอ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก เปนแหลง
รายไดทส่ี ำคัญนำมาซึง่ เงินตราตางประเทศ การสรางงาน และ
การกระจายความเจริญไปสูภ มู ภิ าค นอกจากนีย้ งั มีสว นสำคัญใน
การพัฒนาระบบโครงสรางพืน้ ฐานของการคมนาคมขนสง รวม
ไปถึงการคาและการลงทุน เมือ่ ประเทศประสบภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ การทองเทีย่ วมีบทบาทสำคัญในการสรางรายไดใหกบั
ประเทศ สามารถชวยใหเศรษฐกิจฟนตัวไดในเวลาที่รวดเร็ว
อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วมีแนวโนมการแขงขัน
รุนแรงขึน้ ตามลำดับ มีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วและมีความ
ออนไหวงายจากปจจัยลบทัง้ ภายในและภายนอกประเทศโดยไม
อาจหลีกเลีย่ งได (กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา, 2554)
ดังนัน้ ทุกภาคสวนควรหันกลับมาใหความสำคัญและตระหนัก
กับทรัพยากรการทองเทีย่ ว ทีย่ งั คงหลงเหลืออยูใ นประเทศใหมากขึน้
เพราะทุกวันนีป้ ระเทศไทยมีแหลงทองเทีย่ วสวยงาม แตมไิ ดดแู ล
บำรุงรักษา สรางสรรคสง่ ิ ใหมๆ ใหกบั แหลงทองเทีย่ วและทรัพยากร
ทีม่ คี ณ
ุ คาใหเกิดความยัง่ ยืนเลย ดังจะเห็นไดจากสภาพสังคม
วัฒนธรรม และสิง่ แวดลอมทีเ่ ริม่ จะเสือ่ มถอยในปจจุบนั ตามแหลง
ทองเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงอยูห ลายแหง ทัง้ นีก้ เ็ ปนเพราะการพัฒนา
การทองเที่ยวที่มุงแตจำนวนนักทองเที่ยว และรายไดจากการ
ทองเทีย่ วทีม่ งุ เนนแตการพัฒนาในฝง ของ Demand เพียงดานเดียว
แตในดานศักยภาพในการรองรับของแหลงทองเที่ยวในดาน
Supply เราไดละเลยกันมาโดยตลอด เพราะ “ใครตอใครก็ทำแต
เรือ่ งเศรษฐกิจเพราะมันจับตองได ของบประมาณไดงา ย วัดผล
ไดงา ย ทำใหการพัฒนาในมิตเิ ศรษฐกิจโตขึน้ เรือ่ ยๆ มากกวามิติ
ทางสังคม และสิง่ แวดลอม ทายทีส่ ดุ แลวอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
ไทยก็จะลมลง เพราะความไมสมดุล” สงผลใหประสบกับปญหา
การทองเทีย่ วในปจจุบนั อันเปนความทาทายตอการเพิม่ ขีดความ
สามารถในการแขงขันการทองเทีย่ วของประเทศไทยเปนอยางยิง่
การทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน หมายถึง การบริหารการพัฒนาการ
ทองเทีย่ วใหเกิดความสมดุลใน 3 มิติ ทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดลอม ดวยกระบวนการมีสว นรวม กลาวคือ การทองเทีย่ วเปน
ทีม่ าของรายได การทองเทีย่ วเปนเครือ่ งมือในการอนุรกั ษประเพณี
วัฒนธรรม วิถชี วี ติ อันดีงาม และเปนเครือ่ งมือในรักษาสิง่ แวดลอม
มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

โดยผูท ไ่ี ดรบั ประโยชนจากการพัฒนาการทองเทีย่ วใหเกิดความยัง่ ยืน
นัน้ ไดแก นักทองเทีย่ ว เจาของแหลงทองเทีย่ ว และผูป ระกอบการ
แตทง้ั นี้ การบริหารการพัฒนาควรเกิดจากความรวมมือของหลาย
ภาคสวน ทัง้ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทัง้
ในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับทองถิน่ และระดับชุมชน การพัฒนา
การทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนจึงมีความจำเปนกับประเทศไทย เพือ่ ใหสามารถ
รองรับปจจัยการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในภูมภิ าคและสากล อาทิ
1) พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีการปรับเปลี่ยน หรือมีแนวโนม
สนใจการทองเทีย่ วในความสนใจพิเศษ เชน การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ
การทองเทีย่ วเชิงผจญภัย การทองเทีย่ วเชิงศาสนา การทองเทีย่ วเพือ่ การ
ประชุมและนิทรรศการ และการทองเทีย่ วเชิงกีฬา เปนตน มีแนวโนมขยายตัว
ขณะเดียวกันนักทองเทีย่ วตองการทีจ่ ะเรียนรูแ ละไดรบั ประสบการณ
ทีแ่ ตกตางในการทองเทีย่ วแตละครัง้ รวมทัง้ ตองการสัมผัสธรรมชาติท่ี
บริสทุ ธิ์ กิจกรรมทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม เลือกพักแรมในโรงแรมทีม่ ี
เอกลักษณ
2) กระแสความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม การอนุรกั ษประเพณี
วัฒนธรรมดัง้ เดิมกำลังไดรบั ความนิยมจากนักทองเทีย่ วและมีแนวโนม
มากขึน้ แนวคิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืนไดถกู เปลีย่ นถายเขาสูอ ตุ สาหกรรม
การทองเทีย่ วโดยรวมอยางเปนลำดับ และกำลังปรับเปลีย่ นสภาพการจัดการ
ทีค่ ำนึงถึงการดำเนินกิจการการทองเทีย่ วในขอบเขตทีค่ วามสามารถ
การรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนมธรรมเนียม ประเพณีวฒ
ั นธรรม
และวิถชี วี ติ ความเปนอยูข องชุมชน ทีม่ งุ เนนสิง่ แวดลอมและทรัพยากร
ของพื้นที่ทองเที่ยวเปนสำคัญ
3) การเขาสูยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเฉพาะการ
เคลื่อนยายของประชากรในอาเซียนเปนไปอยางเสรีมากขึ้น หากจะ
มองในแงบวก การเดินทางไปมาหาสูที่งายขึ้นในหมูประเทศสมาชิก
อาเซียนนัน้ แนนอนวาจะทำใหจำนวนนักทองเทีย่ วมีมากขึน้ ซึง่ เปนผลดี
ตอธุรกิจการทองเที่ยวโดยรวมแตการที่มีจำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วนั้นก็มีความกังวลวาจะเกิดผลกระทบในแงลบตอความ
ยัง่ ยืนของสถานทีท่ อ งเทีย่ ว ทัง้ ในเชิงวัฒนธรรมประเพณีวถิ ชี วี ติ ความเปน
อยูของคนทองถิ่น และสภาพแวดลอม ซึ่งจะตองมีปฏิสัมพันธกับ
นักทองเที่ยวอยางหลีกเลี่ยงไมได
4) การเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศโลก ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนเริม่
แสดงใหเห็นชัดเจนจากภัยธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ อยางรุนแรง ครอบคลุม
ไปทุกภูมภิ าค เชน พายุ น้ำทวม ภัยแลง แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
และสึนามิ ประเทศตางๆ จึงเริม่ หันมาใสใจสิง่ แวดลอม สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และใชเปนกลยุทธทางการตลาดในการ
สรางความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน โดยเปนจุดขายกระตุนหรือ
เชิญชวนลูกคาใหเขามาซื้อหรือใชบริการทองเที่ยวในอนาคต

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ทำไมจึงตองมีการทองเที่ยวอยางยั่งยืน?
ผมทำหนาที่เปนนักการระหวางประเทศไดอยางยาวนาน
เพราะในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ ผมมีอีกสถานะหนึ่งซึ่งทำใหการ
เดินทางของผมไมนาเบื่อ นั้นคือการเปนนักทองเที่ยว เปนผูทอง
เที่ยวไปในดินแดนตางๆ อยางที่ไดความสุขสนุกสนานและไดทั้ง
ความรู
ตัง้ แตอดีต พ.ศ. 2521 ผมหมายถึงตัง้ แตตอนทีผ่ มจบชัน้ มัธยม
ปลายจนมาถึ ง ป จ จุ บ ั น ทุ ก วั น นี ้ ผมก็ ท  อ งเที ่ ย วไปในแดนดิ น
ถิ่นตางๆ ไดไมต่ำกวา 80 ประเทศ ในหวงชวงเวลากวาสามสิบป
ผมเห็นแหลงทองเที่ยวบางแหงรุงเรือง แลวก็สงบจบไปไมไดรับ
ความนิยม ผูค นเลิกสนใจอยางไรเยือ่ ใย บางแหงเริม่ จากเปนแหลง
ทองเทีย่ วทีไ่ ดรบั ความนิยมอยางนิดหนอย แลวคอยๆพัฒนาตัวเอง
จนไดรับความนิยมอยางสูงและยั่งยืน แมเวลาจะผานไปยี่สิบ
สามสิบป ก็ยงั เปนทีช่ น่ื ชอบของผูค น ไปเยือนแลวเยือนเลา ตัง้ แต
รุนปูอยูมาจนถึงรุนหลาน และแนนอนวา ถายังรักษามาตรฐาน
การเปนสถานที่ทองเที่ยวในระดับนี้ รับรองวาจะยังเปนสถานที่
ทองเที่ยวในดวงใจของผูคนตอไปอีกนานเทานาน
สถานที่ทองเที่ยวที่ดี ที่จะมีความนิยมจากผูคนอยางยั่งยืน
เสมอตนเสมอปลายนัน้ ตองไดรบั การจัดการทีด่ ี มีการนำหลักวิชา
และการบริหารอันถูกตองเขาไปดูแล สมัยกอนตอนโนน ตอนทีผ่ ม
ยังเปนตำรวจตระเวนชายแดน อายุกป็ ระมาณในวัยเบญจเพส ผม
ชอบไปในถ้ำแหงหนึง่ ซึง่ มีความลึกลับซับซอน การเดินทางไป ผม
และคณะไดสมั ผัสกับความรูส กึ ผจญภัย ความรูส กึ อันเปนสัญชาติ
ญาณความยิ่งใหญแหงมนุษยชาติ
เมือ่ เขาไปในถ้ำ เราตองใชไฟฉายสาดเขาไปใหเห็นทางเดินเล็กๆ
เมื่อแสงสวางเปนลำสาดนำ เขาไป คางคาวจำนวนพันเรือนหมื่น
ก็ตน่ื บินกรูกนั ออกไปจากปากถ้ำ เมือ่ ลำแสงจากกระบอกไฟฉายไป
กระทบที่หินงอกหินยอย กอใหเกิดประกายงดงามดั่งภาพใน
นวนิยายโบราณที่เราอานเมื่อสมัยยังเปนเด็ก ภูมิภาพเบื้องหนา
นำพาผมกลับไปในถ้ำแหงนีท้ กุ ป ยอมรับครับวา สถานทีแ่ หงนีค้ อื
แหลงชารจแบตเตอรี่ใหผมมีไฟกลับไปสูการงานในมหานคร
เปนเวลาหกปทผ่ี มตองเดินทางไปศึกษาขัน้ ชัน้ ปริญญาเอกในตาง
ประเทศ เมือ่ สำเร็จการศึกษากลับมา สถานทีแ่ รกทีผ่ มตัง้ ใจจะไป
เยือนก็คือ ถ้ำที่ผมพบเจอในตอนที่เที่ยวไปสมัยที่ยังเปนตำรวจ
ตระเวนชายแดน การเดินทางไปในครัง้ ลาสุด ผมพาบุตรและภรรยา
ไปดวย ระหวางทางนัง่ รถ ผมกลาวพรรณนาถึงความงดงามอยาง
นามหัศจรรยพนั ลึกของถ้ำแหงนี้ ผมบรรยายใหลกู ฟงถึงเสียงพรึบ
พรั่บอันเกิดจากกริยาอาการบินของคางคาว แถมผมยังเตือนเสีย
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ดวยวา อา วันนี้ ลูกอยากลัวเสียงคางคาวนับหมื่นเรือนพัน
เหลานัน้ มันไมเปนอันตรายอยางใดดอก
เมื่อถึงเวลานาทีที่ผมและครอบครัวขับรถเขาไปใกลถ้ำ ผมเห็น
ความเปลี่ยนแปลงอันทันสมัยขนาดใหญ ถนนลาดยางอยางดี
มีไปจนถึงปากถ้ำ ผมไมตองย่ำเทาผจญภัยเหมือนในสมัยกอน
ตอนโนน บริเวณปากถ้ำมีทจ่ี อดรถขนาดใหญทอ่ี งคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไปเทคอนกรีตเอาไวอยางดี ตีชองจอดรถไวใหเปน
สัดสวน ผมอุม ลูกพาภรรยาเขาไปในถ้ำ ทางการทานทำทางเดิน
คอนกรีตเอาไวใหอยางเรียบรอย ตรงกลางถ้ำมีพระพุทธรูปขนาด
ปานกลางประดิษฐานอยูบนโตะหมูบูชา มีแจกันดอกไม นั่น
กระปองใสไมไผเสีย่ งเซียมซี มีไฟฟากระพริบระยิบระยับ มองขึน้
ไปในเพดาน ทานกรุณาเมตตาอนุเคราะหตดิ หลอดไฟฟาหรูหรา
ที่เปนแสงสีตางๆ อยางเดียวกับวัดบางแหงในพระมหานคร
คางคาวเลาหายไปไหน? เมือ่ ลูกๆถามถึงคางคาวทีผ่ มเลาใหฟง
ในระหว า งเดิ นทางมา อา บั ด นี ้ นกมี ห ู หนู มี ป กเหล า นั้น
หายไปไหนหมด?
ผูอ า นทานทีเ่ คารพ ความเหนือ่ ยลาจากการขับรถยนตบนถนน
จากกรุงเทพฯ มายังสถานทีน่ อ้ี บุ ตั ขิ น้ึ มาทันที นีน่ ะ หรือ สถานที่
ทองเที่ยวในฝนของสามี ของพอ? ไมเห็นมีอะไรแปลกแตกตาง
จากอุโบสถทั่วไป ที่หาดูไดจากพุทธศาสนสถานทั่วแดนดินถิ่น
ประเทศไทย
ตั้งแตนั้นเปนตนมา เปนเวลากวา 15 ปแลว ผมไมเคยอุบัติ
ความปรารถนาวาจะตองไปถ้ำนั้นอีกเลย คณะผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ผูม หี นาทีด่ แู ลถ้ำแหงนี้ ทานทำลายจินตนาการ
ทำลายความสุขในชีวิตของคนอยางผมไปจนหมดสิ้น

คณะผูบริหารทองถิ่นเหลานั้น ทานคงอยากจะพัฒนาถ้ำเพื่อใหมีการไปมาหาสูไดงายขึ้น ทวาทานขาดประสบการณดานการ
จัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน พวกทานจึงพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ของทานตามความเขาใจแหงตนเอง ซึ่งผล
ที่ไดรับ เปนวา ทานกลับทำลายทรัพยากรทองเที่ยวของทานใหไมมีคุณคา ทรัพยากรการทองเที่ยวดีๆ ในประเทศของเรา ถูกทำลาย
ไปในลักษณะที่ผูพัฒนามีความปรารถนาดี ทวาไมมีความเขาในจิตวิญญาณของการทองเที่ยว สุดทายก็ไดผลออกมาในทางลบ
ผมจึงเห็นดวยกับการที่รัฐบาลไทยที่ไดจัดตั้งองคการมหาชนที่มีชื่อวา องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยัง่ ยืน ซึง่ เราทานทัง้ หลายเรียกชือ่ ยอกันวา อพท. ซึง่ เริม่ ดำเนินงานมาตัง้ แต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เพือ่ ทำหนาทีใ่ นการดำเนิน
งานดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ทำการประสานงานใหเกิดบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่ที่มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่ทรง
คุณคา ใหมีความคลองตัวและรวดเร็วในการดำเนินงานมากกวาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเปนแรงขยับขับเคลื่อนที่สำคัญใน
การบริหารการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยของเรา ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
งานทีเ่ กีย่ วดองหนองยุง กับการทองเทีย่ วของประเทศใดประเทศหนึง่ มีมากมายหลาย
อยาง อยางที่เราหลับตาปุบ แลวนึกไดปบก็คอื งานการตลาด และงานอนุรกั ษพฒ
ั นา
แหลงทองเที่ยว งานการตลาด เปนการนำความงดงามของแหลงทองเที่ยวไปกระจาย
ขยายขาวไปโพนทะนาสาธยายใหประชาชนคนทัว่ ไปในโลกไดรบั รู และเดินทางมาเยือน
งานอนุรักษพัฒนาแหลงทองเที่ยว อันนี้ผูพัฒนาจะตองมีองคความรูและการนำไป
ปฏิบตั ใิ หไดในระดับทีแ่ หลงทองเทีย่ วจะตองไดรบั ความนิยมตลอดไป ไมใชการพัฒนา
เชิงทำลายเหมือนถ้ำทีผ่ มเลาไปแลวในยอหนาแรกๆ แตเปนการพัฒนาเพือ่ การทองเทีย่ ว
อยางยัง่ ยืน
ผูอานทานที่เคารพ การทองเที่ยวเปนหมอขาวใบใหญที่พวกเราชาวไทยใชทาน
กันไดอยางอิ่มหนำสำราญ ทั่วหนา กรุณาชวยกันรักษาและเอาใจใส ก็ไมใชเพื่อใคร
ดอกหรอกครับ แตเพื่อเราชาวไทยทุกคน..

ที่มา: บทความวิชาการ “นักทองเที่ยวอยางผมเห็นดวยกับการมี อพท.”
โดย รอยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน
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มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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“Small is Beautiful”
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเพือ่ นำมา
ประยุกตใชพฒ
ั นาการทองเทีย่ ว
ทีค
่ ำนึงถึงผูค
 นในทองถิน
่ เปนหลัก

Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered
หรือการศึกษาเศรษฐศาสตรที่ใหความสำคัญกับผูคน เปนหนังสือ
ทีเ่ ขียนโดย E. F. Schumacher ซึง่ หลายคนทีเ่ คยไดอา น อาจไดขอ คิด
ทีแ่ ตกตางกันไป แตสำหรับมุมของการพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
แลว กลับยิ่งทำใหตระหนักและเห็นความสำคัญของการทองเที่ยว
กระแสรองมากยิ่งขึ้น หากสังเกตการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
กำลังพัฒนาสวนใหญนน้ั มีเปาหมายหลักเพือ่ ยกระดับมาตรฐานชีวติ
และความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น ขณะที่การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยที่ผานมาไดมุงเนนในเรื่องของเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมเปนหลัก ซึ่งขัดกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
ที่ตองใหเกิดความสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ฉะนั้น หากเรายิ่งพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนอุตสาหกรรมไป
มากเท า ไหร ความยากจน ความเหลื ่ อ มล้ ำ ในเรื ่ อ งของรายได
ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรม และการอพยพเขาสูเมืองก็ยิ่งมี
มากขึ้นเทานั้น
ประเทศไทยก็เชนเดียวกับประเทศกำลังพัฒนาทัง้ หลาย กลาวคือ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยพลิกผันจากสังคม
เกษตรมาเปนกึ่งอุตสาหกรรม เปนเศรษฐกิจทันสมัยแบบทุนนิยม
ซึง่ ในดานบวกก็ทำใหเกิดผลดีหลายประการ เชน อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเพิม่ สูงขึน้ มีสาธารณูปโภคทีด่ มี ากขึน้ อยางไรก็ตามผล
ของการพัฒนาไดสรางจุดออนหลายประการทีท่ ำใหฐานะเศรษฐกิจ
ของไทยขาดความมั่นคงและไมยั่งยืน เชน ความไมทั่วถึง ดานการ
กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ำ
ระหวางรายไดของประชาชนกลุมตางๆ คือ คนในภาคการเกษตร
กับคนนอกภาคการเกษตรจากปญหาที่กลาวมา อพท. จึงไดมี
ความพยายามที่จะผลักดันการทองเที่ยวกระแสรองในรูปแบบของ
Communities Beneﬁtting Through Tourism: CBTT ที่มุงเนนการ
กระจายรายไดใหแกคนในชุมชน ใหมีรายไดจากการทองเที่ยวบน
พื้นฐานของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีความเปนอัตลักษณและยากตอการลอกเลียนแบบ ทั้งนี้ ก็เพื่อ
สงเสริม สนับสนุน และผลักดันการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน ตามภารกิจของ อพท. โดยสรางความ
เขมแข็งใหแกคนในชุมชนเปนพืน้ ฐาน ใหรจู กั การสรางมูลคา (Value
Added) ดานการทองเที่ยว เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น
เพื่อคนในชุมชนไดยิ้มรับความสำเร็จ มีความสุข อยูดีกินดีในแบบ
วิถีพอเพียง
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บทบาทของ อพท. ในการพัฒนาการทองเทีย่ วโดยชุมชน เนือ่ งจาก
พันธกิจหลักอยางหนึง่ ของ อพท. คือ การพัฒนาการทองเทีย่ ว
เพื่อเพิ่มรายไดและกระจายรายไดไปสูชุมชนทองถิ่น อพท.
จึงจัดตัง้ สำนักทองเทีย่ วโดยชุมชน (สทช.) ขึน้ เพือ่ เปนหนวยงาน
ทีท่ ำงานรวมกับชุมชนในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชน
และเตรียมความพรอมดานการบริหารจัดการการทองเที่ยว
ในชุมชนของตนเอง เพือ่ ใหเกิดการทองเทีย่ วโดยชุมชนทีย่ ง่ั ยืน
ขึ้นมาเปนตนแบบในการขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆตอไป ที่มี
กระบวนการพัฒนาการทองเทีย่ วโดยชุมชนทีเ่ นนการมีสว นรวม
ของคนในชุมชน และ ทำงานรวมกับภาคีผูเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณดานตางๆที่จะชวยสงเสริมใหการพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนมีความยั่งยืน โดยหนาที่หลักของ อพท.
คือ การเปนตัวกลางเพื่อประสาน สงเสริม และสนับสนุนทั้ง
ชุมชน และภาคีเครือขายตางๆใหสามารถทำงานพัฒนาการ
ทองเทีย่ วรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผล

2.1 “CO-CREATION”

อพท. ไดนำนโยบาย “โค-ครีเอชัน่ ” (Co-Creation)
ในการสรางคุณภาพทองเที่ยวไทย ซึ่งเปนแนวคิดใหม
ของประเทศไทยเพื่อสรางคุณภาพการทองเที่ยวอยาง
กับการพัฒนาการทองเทีย
่ วโดยชุมชน
ครบวงจร เพื่อสรางความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว สรางสมดุลการทองเที่ยวทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม “โค-ครีเอชั่น” (Co-Creation) จะประสบผลสำเร็จไดก็ตอเมื่อบุคลากรดานการทองเที่ยวของไทย
“รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน” ซึ่งมีองคประกอบ 5 แนวทาง คือ

1) เลิกเสียที “เทีย
่ วไทยเพราะราคาถูก” (VALUE FOR MONEY)
นักทองเทีย่ วตางชาติโดยมากมาเทีย่ วเมืองไทย ดวยเหตุผลวาราคาถูก มากกวาทีจ่ ะมาดวยเหตุผลวาเรามีอตั ลักษณความเปนไทย
แลวเราก็วางเปาหมายแตละปวาจะตองมีจำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ทรัพยากรทองเที่ยวของประเทศเราก็เสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆ
แทนที่จะเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยว ดังนั้น ตองกำหนดกลุมนักทองเที่ยวกันเสียใหมใหเปนกลุมคุณภาพ พรอมหากลยุทธใหกลุมนั้น
ใชจายเงินใหมากขึ้น ดวยการสราง “คุณคา” เพื่อเพิ่ม “มูลคา” ใหกับสินคาและการบริการทางการทองเที่ยว

2) หยุด “รวยกระจุก จนกระจาย”
ตองบริหารจัดการระหวางความตองการของนักทองเที่ยวกับผลประโยชนของเจาของแหลงทองเที่ยว ยึดหลักความสมดุลของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหัวใจหลักของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ไมใหมีความเหลื่อมล้ำของรายได
อยางเชนทุกวันนี้ ปองกันไมใหกลุมทุนซึ่งเปนคนนอกพื้นที่เขามากอบโกยผลประโยชนแลวจากไป ทิ้งไวเพียงความเสื่อมโทรมของ
แหลงทองเที่ยว แตใหคนในชุมชนทองถิ่น ที่เปนเจาบานของแหลงทองเที่ยวมีสิทธิ์มีเสียง มากกวาการเปนไดแคแมบาน คนสวน
และ รปภ. ใหคนในชุมชนรวมรับผลประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม

3) เดินหนาสู “การทองเทีย
่ วเชิงสรางสรรค”(CREATIVE TOURISM)
มารวมกันสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในชวง Low Season โดยสราง Event หรือกิจกรรม
ใหมที่นาสนใจเพื่อจูงใจนักทองเที่ยว มากกวาที่จะสรางกิจกรรมซ้ำๆ เหมือนกันทุกจังหวัดเฉพาะชวงเทศกาล

4) ตอง “พัฒนาคน”
เพิ่มศักยภาพแรงงานและผูประกอบการดานทองเที่ยวใหมีความเปนมืออาชีพ เพื่อสรางมูลคาดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะ
แรงงานที่มีฝมือจากสถาบันการศึกษาสายอาชีพ ที่ตองใหความสำคัญเปนพิเศษ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนผูประกอบการที่ตองการ
ลงทุนในตางประเทศ รวมถึงสงเสริมใหชาวตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสรางโอกาสทางการตลาด พัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ สรางงานใหกับบุคลากรดานการทองเที่ยวของไทย

5) งายทีส
่ ด
ุ “รับฟงกันมากขึน
้ ”
ที่ผานมา ปญหาของสังคมไทยในเกือบทุกๆ ดานไมสามารถแกปญหาไดอยางราบรื่นและไปสูเปาหมายเดียวกัน เพราะทุก
ฝายในสังคมมักจะหาโอกาสและใชโอกาสในการพูดมากกวาจะรับฟง ปญหาดานการทองเที่ยวก็เชนเดียวกัน ทุกฝายตองรับฟง
คนอื่นๆ หรือฝายอื่นๆ มากขึ้น รวมทั้งรับฟงชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยูในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ มาทั้งชีวิตดวย เราตองรับฟง
ปญหาและรวมเสนอหาทางออกในแตละปญหาเพื่อใหทุกฝายยอมรับและอยูรวมกัน
มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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อพท. ไดเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่พิเศษไดเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาการทองเทีย่ วโดยใชนโยบาย “Co-Creation” คือ ใหประชาชนในพืน้ ที่
ไดเขามามีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบ และรวมรับ
ผลประโยชน ผานโครงการบริหารความรวมมือภาคีเครือขายระดับประเทศ
และโครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
อยางยัง่ ยืนในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ทัง้ นี้ อพท. ไดใชดชั นีชว้ี ดั ความสำเร็จของการดำเนิน
งานในสวนนี้คือ รอยละของชุมชนที่มีผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเทีย่ วชุมชน และเพือ่ ใหชมุ ชน
ไดรวมรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวอยางเปนรูปธรรม
อพท. ไดสานตอความสำเร็จจากการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
ตามเปาประสงคขององคกรในการสรางรายไดใหกับประชาชนและการสราง
งานในพืน้ ทีแ่ หลงทองเทีย่ วตามนโยบาย CBTT หรือ Communities Beneﬁtting
Through Tourism เพื่อมุงหวังใหชุมชนในพื้นที่พิเศษไดรับประโยชนจากการ
ทองเที่ยว โดยชุมชนมีสวนรวมในการคิดวางแผน และไดรับการเสริมสราง
ศักยภาพในการบริหารจัดการกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยว
ซึ่งเปนการชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชนใหดีขึ้น
เกิดความเขมแข็งบนพื้นฐานของชุมชนเอง อันนำไปสูการสงเสริมเศรษฐกิจ
ในภาพรวมใหเขมแข็งมากยิง่ ขึน้ ซึง่ การทองเทีย่ วโดยชุมชนทีใ่ ชการทองเทีย่ ว
เปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน มีหลักการดังรูป

มีการกระจาย
รายไดสูสาธารณ
ประโยชนของ
ชุมชน
เกิดผลตอบแทน
ที่เปนธรรม
แกคนทองถิ่น

เคารพใน
วัฒนธรรมที่
แตกตางและ
ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย
กอใหเกิด
การเรียนรู
ระหวางคนตาง
วัฒนธรรม
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ชุมชน
เปนเจาของ

การทีจ่ ะใหชมุ ชนดำเนินการทองเทีย่ วตามหลักการ
ดังกลาวขางตน มีความจำเปนทีจ่ ะตองเตรียมความ
พรอมและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการ
จัดการการทองเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ตองรณรงค
กับคนในสังคมใหเห็นความแตกตางของการทองเทีย่ ว
โดยชุมชนกับการทองเทีย่ วทัว่ ไปกระตุน ใหคนในสังคม
เห็นความสำคัญและเปนนักทองเที่ยวที่สนใจการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเจาของบานกับผูมาเยือน
นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มการรับรูและความเขาใจ
ในบทบาทของชุมชนทองถิน่ ตอการอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติหรือเปนกำลังใจหรือสนับสนุนใหเกิดความ
ตอเนื่องในการทำงานอนุรักษทั้งดานธรรมชาติหรือ
วัฒนธรรม

ชาวบานเขามา
มีสวนรวมในการ
กำหนดทิศทาง
และตัดสินใจ
สงเสริม
ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง

10 หลักการ
การทองเที่ยว
โดยชุมชน

คงเอกลักษณ
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

มีความยั่งยืน
ทางดาน
สิ่งแวดลอม

2.2 เครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
2.2.1 เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน
ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวที่เกิดจากการพัฒนาอางอิงตามหลักเกณฑ Global Sustainable Tourism
Criteria (GSTC) ซึ่งมีหลักแนวคิดที่ประกอบดวยการพัฒนา 5 ดาน ดังนี้
ดาน

เปาประสงค

1. ชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน
มีการจัดการอยางยั่งยืน

การบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ
• ขอตกลงรวมกันสำหรับการบริหารจัดการการทองเที่ยว
โดยชุมชน และ ขอควรปฏิบัติสำหรับนักทองเที่ยว
• การพัฒนาบุคคลากรในกลุมบริหารจัดการการทองเที่ยว
โดยชุมชนมีประสิทธิภาพ
• การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝาย และ เยาวชนไดรับ
การใหความสำคัญในการทองเที่ยวโดยชุมชน
• การจัดการการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว
โดยชุมชนมีประสิทธิภาพ
• ระบบบัญชี การเงินมีประสิทธิภาพ

2. ดานการจัดการเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี

• การจัดสรรรายไดมีประสิทธิภาพ และ การสงเสริม
การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
• ผลิตภัณฑชุมชนมีคุณภาพเพื่อเสริมสรางโอกาสในการ
เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
• สิทธิมนุษยชนในการทองเที่ยวไดรับการใหความสำคัญ

3. ดานการอนุรักษและสงเสริม
มรดกทางวัฒนธรรม

• ฐานขอมูลดานมรดกวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวมีคุณภาพ
• การเผยแพรมรดกวัฒนธรรมผานการทองเที่ยวโดยชุมชน
และการอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น

4. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมอยางเปนระบบและยัง่ ยืน

• การจัดการพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว และฐานขอมูลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพ
• การเผยแพรภูมิปญญาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมผานการทองเที่ยวโดยชุมชน และการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
• การสรางความตระหนักรูถึงความสำคัญของการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานการทองเที่ยว

5. ดานบริการและความปลอดภัย

• การใหบริการและความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
เปนไปอยางนาพึงพอใจ
• นักสื่อความหมาย เสนทางและกิจกรรมทองเที่ยว
มีความปลอดภัย และจุดบริการทองเที่ยวมีคุณภาพ
• การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน และ การติดตอประสานงาน
ดานบริการมีประสิทธิภาพ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ภายในอุโบสถ วัดภูมน
ิ ทร
อ.เมืองนาน จ.นาน

2.2.2 กลองเครื่องมือ 9+1 Building blocks
ซึ่งเปนเครื่องมือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการวางแผนการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งประกอบดวย
ประเด็นสำคัญ ดังนี้

กลองเครื่องมือ

เปาประสงค

กลองที่ 1 เพื่อนรวมทาง

การมองหาเครือขาย คิดเสมอวาใครหรือองคกรใดที่จะมาทำงาน
รวมกับเราไดบาง การสรางเครือขายจะชวยใหเราไดมาซึ่ง เพื่อนคิด
เพื่อนรวมทำ ที่ชวยเสริมสวนที่ขาดซึ่งกันและกัน

กลองที่ 2 สรางกิจกรรม

การทองเที่ยวเปนการสรางประสบการณ กิจกรรมที่นำเสนอ
ตองสรางสรรคใหเกิดความทรงจำที่ประทับใจ

กลองที่ 3 นำเสนอสิ่งที่มี

กิจกรรมที่จะสรางสรรคตองมาจากการคนหา ของดีที่มีในชุมชน
คนหาของดีและของแท

กลองที่ 4 ทำใหดี ทำใหเดน
ทำใหดัง

ของดี ของแท ตองถูกคัดสรรอยางละเมียด มองรอบดานวาใครมี
แบบนีอ้ ก
ี คนหาความตาง ทีจ่ ะทำใหของดี เปนของเดน และเปนของดัง

กลองที่ 5 สานและผูกสัมพันธ

ทำใหเรารักกันนานๆ ดวยการสรางเพือ่ นแท มิใชเพือ่ นเทีย
่ ว

กลองที่ 6 หากันใหเจอ

ชองทางตางๆ ทีใ่ ชในสงสารใหถงึ วาเรามีของดี ของเดน จะไดทำใหดงั ได

กลองที่ 7 ฉันและเธอคือใคร...
ที่ใจตรงกัน

ใครคือคนทีจ่ ะอยากมาเทีย่ วบานเรา ชอบในสิง่ ทีเ่ รามี ชืน
่ ชมในวัฒนธรรม
ความเปนถิน
่ เรา เขาใจความตองการเขาและเธอ

กลองที่ 8 ฉันใหเธอไป

ตองเสียอะไรบางในการใหเธอมาบานเรา ตนทุนทัง้ หลายทัง้ ทีเ่ ปนตัวเงิน
เวลา การเปลีย่ นแปลง

กลองที่ 9 ฉันจึงไดเธอมา

ไดอะไรมาบางจากการใหเขาและเธอมาบานเรา

กลองที่ 10 สานเสวนา
อยางตอเนื่อง

การพบปะ แลกเปลีย่ น พูดคุยกับทุกคนทีม
่ ส
ี ว นไดสว นเสียอยางสม่ำเสมอ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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2.3 ตัวอยางที่ดีมีคามากกวาคำสอน: ผลลัพธที่เกิดจากการ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
ผลลัพธจากกระบวนการพัฒนาดังกลาวของ อพท. ซึ่งในปจจุบันกำลังเขาสูปที่ 6 ของการพัฒนารวมกัน ทำใหชุมชนตนแบบ
ทั้ง 13 แหงซึ่งมีความโดดเดนหลากหลายมีแนวทางในการพัฒนาตนเองที่ชัดเจนขึ้น และเริ่มเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ
ดังนี้

ชุมชนบานน้ำเชี่ยว จ.ตราด
ความโดดเดน
ชุมชนทองเที่ยว ๒ ศาสนาที่ไดรับรางวัลกินรี และรางวัล
มาตรฐานโฮมสเตยระดับประเทศ

ชุมชนแหลมกลัด จ.ตราด
ความโดดเดน
ชุมชนวิถีประมงเชิงอนุรักษ ศูนยเรียนรูการอนุรักษ
หอยขาวและเสนทางศึกษาธรรมชาติ

ชุมชนสันลมจอย จ.เชียงใหม
ความโดดเดน
ชุมชนวิถีชนเผาในที่ราบ การสรางรายไดจากผลิตภัณฑ
ชุมชน
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ชุมชนไรกองขิง จ.เชียงใหม
ความโดดเดน
ชุมชนรักษสุขภาพ ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑสปาจาก
สมุนไพรทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับของตลาด

ชุมชนชากแงว จ.ชลบุรี
ความโดดเดน
ชุมชนตลาดจีนโบราณ รื้อฟนอัตลักษณของชุมชน
ผานการทองเที่ยว

ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี
ความโดดเดน
ชุมชนวิถีศิลปะพื้นบานไทย ศูนยเรียนรูวิถีชุมชนไทย

ชุมชนเมืองเกาสุโขทัย จ.สุโขทัย
ความโดดเดน
ชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรที่เต็มไปดวยมรดก
วัฒนธรรมผานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของดี 10 หมู

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ชุมชนคุกพัฒนา จ.สุโขทัย
ความโดดเดน
ชุมชนคนทำวาวพระรวง-พระลือ ไดรับการเชื่อมโยง
กับสมาคมเลนวาวแหงประเทศไทยใหมีสวนในเทศกาล
วาวนานาชาติ

ชุมชนนครชุม จ.กำแพงเพชร
ความโดดเดน
ชุมชนตลาดโบราณ กิจกรรมทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
การทำอาหารและพิมพพระเครื่อง

ชุมชนกกสะทอน จ.เลย
ความโดดเดน
ชุมชนเขาไปมีสวนในการบริหารจัดการพื้นที่ภูลมโล
หนึ่งในแหลงทองเที่ยวเสนทางดอกไมของ ททท.

20

DASTA FORUM 2016

ชุมชนปลาบา จ.เลย
ความโดดเดน
ชุมชนปลูกปา ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือสนับสนุน
การอนุรักษ

ชุมชนในเวียง จ.นาน
ความโดดเดน
ชุมชนวัฒนธรรมลานนาตะวันออก เรียนรูวิถีวัฒนธรรม
ผานกิจกรรมทองเที่ยว

ชุมชนบอสวก จ.นาน
ความโดดเดน
ชุมชนงานหัตถกรรมทองถิ่น ใชการทองเที่ยวเปน
เครื่องมือสรางการมีสวนรวมของกลุมอาชีพตางๆ
ในชุมชน

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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เรือมาดชมปาชายเลนบานสลักคอก
อ.เกาะชาง จ.ตราด

การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ชวยใหชุมชนตนแบบของ อพท. ไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ
เชน บานน้ำเชี่ยว ไดรับรางวัลกินรี จาก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน

ชุมชนบานน้ำเชี่ยวไดรับรางวัลอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว (กินรี) ในป 2556

ชุมชนตนแบบไดรับรางวัล
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย
ป 2558
จากการทองเทีย
่ วแหงประเทศไทย
(ททท.)
ชุมชนบานน้ำเชี่ยว จ.ตราด
– รางวัลแหลงทองเที่ยวชุมชน
ดีเดน 3 สมัย

ชุมชนไรกองขิง จ.เชียงใหม
– รางวัลแหลงทองเที่ยว
ชุมชนยอดเยี่ยม

ชุมชนบานไรกองขิง หนึ่งในชุมชนตนแบบของ อพท.
ไดรับรางวัล PATA Tourism InSPIRE 2015
สาขา Best Community-Based Tourism Initiative
จากสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค
(PATA)

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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จากที่กลาวมา อพท. ไดเสริมสรางศักยภาพและเชื่อมโยงภาคีเครือขายตางๆ ผานกลไกการมีสวนรวม
ในรูปแบบการทำงานของคณะทำงานรับรองแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน
ซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และภาคประชาชน รวมกันวางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ทองเทีย่ วโดยชุมชน นอกจากนี้ อพท. ยังไดประสานภาคีเครือขายตางๆ
เพื่อมารวมพัฒนาเกณฑรับรองแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนซึ่งเปนการ
ประยุกตแนวทางการพัฒนามาจากมาตรฐานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ระดับสากลของ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ซึ่ง
เกณฑดังกลาวนี้
อพท. ไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชน
เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง โดยมีเครื่องมือการวางแผนการพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวม 9+1 Building Blocks เปนกรอบ
แนวคิดในการวางแผนการพัฒนาการทองเทีย่ วโดยชุมชน เพือ่ ใหชมุ ชน
ทองถิ่นในพื้นที่พิเศษสามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
และเกิดการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวระหวางชุมชน
ผลลัพธจากการการดำเนินงานการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนกวา 5 ป อพท. ไดทำงานรวมกับชุมชนตนแบบ 13 ชุมชน
ในพื้นที่พิเศษจนเกิดเปนรูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนในหลากหลายบริบท ที่พรอมจะไดรับการขยายผลไปในระดับ
ภูมภิ าคและประเทศ และลาสุดจากงานประกาศรางวัล PATA Tourism InSPIRE Awards 2015 ซึง่ จัดโดยสมาคมสงเสริมการทองเทีย่ ว
แหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (Paciﬁc Asia Travel Association - PATA) ชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนบานไรกองขิง จังหวัด
เชียงใหม ไดรับรางวัลสาขา Best Community Based Tourism Initiative หรือการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เปนเลิศ ซึ่งเปนชุมชนตนแบบ
ดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และชุมชนบานไรกองขิงก็ไดรับรางวัลชุมชนทองเที่ยวระดับยอดเยี่ยม จากงานประกาศรางวัล
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) หรือ ‘รางวัลกินรี’ เชนเดียวกับ ชมรมสงเสริมการทองเที่ยว
โดยชุมชนบานน้ำเชี่ยว ในพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ไดรับรางวัลนี้เชนเดียวกันเมื่อป 2553 ซึ่งผลดังกลาวทำให
อพท. ภาคภูมิใจและมั่นใจ วา 13 ชุมชน ที่ อพท. เขาไปพัฒนาจนสำเร็จเปนตนแบบที่ดีอยางแทจริง

2.4 ทิศทางของการสงเสริมและทำประชาสัมพันธ เพื่อเปนการกระตุน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชุมชน เพื่อสราง
รายไดและยกระดับรายไดแกชุมชนใหเพิ่มขึ้น
อพท. ในฐานะหนวยงานของรัฐซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ มีพันธกิจในการสงเสริม
การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของทองถิ่น
ใหดีขึ้น โดยขับเคลื่อนผานนโยบาย Communities Beneﬁtting Through Tourism (CBTT) ซึ่งมิไดเพียงสงเสริมใหภาคการทองเที่ยว
รวมถึงประชาคมในพื้นที่มีรายไดจากการทองเที่ยวที่ดีเพียงอยางเดียว แตใหความสำคัญกับการรวมรับผลประโยชนของชุมชน
เจาของแหลงทองเที่ยวและการกระจายรายไดอยางเปนธรรมและสมดุลดวย ทั้งนี้เพื่อการสรางความมั่นคงใหกับเศรษฐกิจใน
พื้นที่พิเศษ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในพื้นที่พิเศษผานการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
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นอกจากนั้น อพท.ยังมีความเชื่อมั่นในหวงโซอุปทานดานการทองเที่ยว (Tourism Supply Chain) กลาวคือ การเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวหรือ Supply เขากับตลาดการทองเที่ยวหรือ Demand โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนการเตรียมความพรอมกอนออกสู
ตลาดการทองเที่ยว อพท.ไดรวมกับหนวยงานในพื้นที่พิเศษ และหนวยงานภายนอกพื้นที่พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญดานการกำหนด
กลยุทธการตลาดและการประชาสัมพันธ ทำการดึงเอาจุดแข็งหรือศักยภาพของพื้นที่ เชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม กิจกรรมการทองเที่ยว
ของที่ระลึก มาพัฒนาใหมีความชัดเจนขึ้น หรือพัฒนาใหตอบโจทยนักทองเที่ยวมากขึ้น โดยกำหนดเปนตำแหนงทางการตลาด
(Market Positioning) รวมถึงอัตลักษณของแบรนด (Brand Identity) ทีจ่ ะทำใหการทำการตลาดและการประชาสัมพันธของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในพื้นที่พิเศษเดินไปในทิศทางเดียวกัน เชน ในพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง อพท. ไดเชิญสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) มารวมคิดรวมสรางแบรนด Low Carbon Destination และแบรนดมรดกพระรวงใน
พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
สำหรับการทำประชาสัมพันธและการตลาดการทองเที่ยว
เพือ่ การสรางการรับรูส นู กั ทองเทีย่ วนัน้ อพท. ใหความสำคัญกับการ
รวมมือกับพันธมิตรที่มีบทบาทหนาที่และมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ดังกลาว ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เชน การทองเทีย่ วแหง ประเทศไทย
(ททท.) สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.)
ซึง่ ไดกำหนดขอบเขตความรวมมือกับ อพท. ใหมคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้
โดยการลงนามขอตกลงความรวมมือ (MOU) ไปเมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม
2558 ทีผ่ า นมา รวมไปถึงสมาคมธุรกิจทองเทีย่ วตางๆ เชน สมาคม
ไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย (สทอ.) ซึ่งถือวาเปนสมาคม
ธุรกิจทองเทีย่ วทีเ่ ปนการรวมตัวของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจทองเทีย่ ว
ที่อยูในแขนงของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เชน Eco Tourism Res
-ponsible Tourism ซึง่ ไดมกี ารดำเนินงานรวมกันมาเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว

“เหลานี้ยังแสดงใหเห็นดวยวา อพท.
นำ Co-Creation มายึดเปนแนวทาง
การทำงาน ซึ่ง Co-Creation
ถือเปน DNA ของคนทำงาน อพท.
ที่ไมไดนำไปใชเฉพาะการพัฒนาฝง
Supply เทานั้น แตในฝงของ Demand
อพท.ก็ไดนำ Co–Creation มาเปน
แนวทางในการสงเสริมดวยเชนกัน”

อพท. มีหลักคิดงายๆ สำหรับแนวทางการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ที่มีรากฐานมาจากใจความสำคัญ
ของหนังสือ Small is Beautiful ที่วา

“ความสำเร็จตองมาจากจุดเล็กๆ หรือของดีที่มีอยูภายในชุมชน ทองถิ่น”

นั่นเอง

บรรณานุกรม
สำนักทองเที่ยวโดยชุมชน องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน) .2558 .เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน
(ฉบับปรับปรุง ป 2558) .กรุงเทพมหานคร .บริษัท เพชรรุงการพิมพ จำกัด
• 2556 .DASTA SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
TOOLKIT “BY COMMUNITY FOR COMMUNITY” ทำใหดี ทำใหเดน ทำใหดัง
THE 9+1 BUILDING BLOCKS. กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”

25

3

การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร

(ECONOMICS VALUE)

ของแหลงทองเทีย่ ว ดานสังคมและสิง่ แวดลอม
ในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ
บทวิเคราะหผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐศาสตร
ทีป
่ ระเมินออกมาเปนตัวเลข

ปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก เปนแหลงรายไดที่
นำมาซึ่งเงินตราตางประเทศ การสรางงาน และการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
การทองเทีย่ วมีบทบาทสำคัญในการสรางรายไดใหกบั ประเทศสามารถชวยใหเศรษฐกิจฟน ตัวไดในเวลาทีร่ วดเร็วกวาภาคการผลิตและ
บริการอื่นๆ ดังนั้นการทองเที่ยวจึงเปนกลยุทธที่สำคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และปจจุบันรัฐบาลประเทศไทย
มีนโยบายมุง เนนการทองเทีย่ ววิถไี ทย ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ซึง่ เปนนโยบายทีต่ อ งการชูภาพลักษณ ดานสังคมวัฒนธรรม และความ
เปนไทย (Thainess) รวมทัง้ กลุม สินคาการทองเทีย่ วในดานศิลปวัฒนธรรมไทยทีเ่ ปนการทองเทีย่ วในเชิงสังคมและวัฒนธรรมมากยิง่ ขึน้
ซึง่ การประเมินความสำเร็จในการพัฒนาการทองเทีย่ วปจจุบนั ทุกหนวยงานตัง้ เปาหมายการประเมินไปทีจ่ ำนวนและรายไดของนักทองเทีย่ ว
ซึ่งถือเปนผลกระทบเชิงบวกในดานเศรษฐกิจที่มีการประเมินกันอยูทั่วไป แตการประเมินผลการพัฒนาการทองเที่ยวในมิติเชิงสังคม
และสิ่งแวดลอม ยังไมมีการวิเคราะหถึงผลกระทบในเชิงบวกที่ระบุออกมาเปนตัวเลขใหเห็นชัดเจนได ทั้งนี้อาจมีขอจำกัดในเรื่องของ
บุคลากร งบประมาณ หรือความยากและทาทายในการประเมินผลมูลคาในเชิงเศรษฐศาสตร โดยเฉพาะการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร
ของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหออกมาเปนรูปตัวเงิน (Money value)
ตามอำนาจหนาทีข่ อง อพท. ไดดำเนินการพัฒนาการทองเทีย่ ว
เพื่อใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
แหงทองถิน่ ใหดขี น้ึ ผานการดำเนินโครงการพัฒนาแหลงทองเทีย่ ว
ในพื้นที่พิเศษดานสังคมและสิ่งแวดลอม อาทิ การสนับสนุนการ
ทองเทีย่ วทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัด
กิจกรรมทองเทีย่ วตางๆในเชิงพัฒนา ฟน ฟูวฒ
ั นธรรม สืบสานประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ มาอยางตอเนื่อง แตยังไมมีการประเมินผล
ความสำเร็จออกมาในเชิงตัวเลขใหเห็นภาพได สำนักบริหารยุทธศาสตร
ในฐานะหนวยงานดานการวิเคราะหนโยบายและประเมินผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาการทองเที่ยวใหครบทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม จึงไดเนินโครงการประเมินและวิเคราะหผลกระทบ
เชิงบวกดานสังคม และสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ เพือ่ ตองการชี้
ใหรฐั บาลและหนวยงานภายนอกอืน่ ๆ ไดเห็นวาการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของ อพท. ในเชิงสังคมและสิ่งแวดลอมมีมูลคาเทาใด
และคุมคากับเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรหรือไม ซึ่งการ
ศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการนำใชเปนขอมูลประกอบ
การตัดสินใจเพื่อกำหนดยุทธศาสตรการจัดการ การจัดสรร
งบประมาณ ในการพัฒนาการทองเที่ยวของ อพท. ตอไป
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วัตถุประสงคของการดำเนินงานก็เพือ่ ประเมินและวิเคราะห
ผลกระทบเชิงบวกดานสังคมและสิ่งแวดลอมในพื้นที่พิเศษให
ออกมาเปนรูปตัวเงิน (money value) ดวยวิธสี มมติสถานการณ
ใหประเมินคา (contingent value method: CVM) ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
หมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง และพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน
โดยจัดทำเครื่องมือประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงสังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม ใหออกมาเปนรูปตัวเงิน (money value) ใชวธิ ี
สมมติสถานการณใหประเมินคา (contingent value method: CVM)
หรือวิธีการประเมินผลกระทบดวยเทคนิคการวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตร อื่นๆ ที่เหมาะสม แสดงผลการวิเคราะหจำแนก
ตามประเภทการประเมินไดแก การประเมินและวิเคราะหผลกระทบ
เชิงบวกดานสังคมและวัฒนธรรม รวมทัง้ การประเมินและวิเคราะห
ผลกระทบเชิงบวกดานสิง่ แวดลอม

พืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ
พื้นที่พิเศษหมูเกาะชาง
และพื้นที่เชื่อมโยง

พื้นที่พิเศษเมืองเกานาน

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

การกำหนดขนาดตัวอยางในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ อิงขนาดตัวอยาง
ใหมคี วามเหมาะสมกับขนาดตัวอยางตามวิธกี ารการประเมินมูลคา
ดวย CVM และปรับจำนวนตัวอยางใหเหมาะสมกับระยะเวลาของ
การศึกษา ความยากงายในการเขาถึงแหลงขอมูล และลักษณะการ
ใหขอ มูลของผูใ หขอ มูล ซึง่ ผลจากการพิจารณาตามหลักเกณฑขา งตน
การศึกษานีก้ ำหนดจำนวนตัวอยางไวทง้ั สิน้ จำนวน 2,000 ตัวอยาง
โดยแบงเปนจำนวนตัวอยางในพื้นที่พิเศษเมืองเกานานจำนวน
1,000 ตัวอยาง และพืน้ ทีพ่ เิ ศษเขตหมูเ กาะชางและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง
จำนวน 1,000 ตัวอยาง สำหรับการเลือกตัวอยางผูใ หขอ มูลของ
แตละกลุมไดใชเทคนิควิธีพบโดยบังเอิญ (accidental sampling
technique) ซึ่งแหลงทองเที่ยวที่ไดมีการประเมินมูลคามีจำนวน
ทัง้ สิน้ 20 แหง/กิจกรรม ดังนี้

แหลงทองเทีย
่ ว / กิจกรรมการทองเทีย
่ ว
พื้นที่เกาะชาง
การทองเที่ยวเชิงนิเวศบานสลักคอก
การทองเที่ยวเชิงนิเวศบานสลักเพชร
น้ำตกธารมะยม
หาดทรายขาว
พื้นที่เกาะกูด
น้ำตกคลองเจา
พื้นที่เกาะหมาก
หาดทรายดำ
แหลงทองเที่ยวโฮมสเตย
วัดภูมินทร
วัดพระธาตุชางค้ำวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุแชแหง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุเขานอย
ประเพณีขึ้นดอยภูสะงืด
ผาทอมือบานซาวหลวง
แหลงเตาเผาโบราณและเครื่องเคลือบบานบอสวก
ตุงบูชาวัดพระเกิด
ฟอนแงน
การอนุรักษกลองปูจา
“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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โดยการศึกษาในครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูล โดยแบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความเต็มใจจายสำหรับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ 5 ดานไดแก มูลคาจากการใชโดยตรง
มูลคาจากการใชโดยออม มูลคาเผือ่ จะใช มูลคาของ
การคงอยู และมูลคาเพือ่ ลูกหลาน โดยใชวธิ กี าร
สัมภาษณแบบ Bidding game
สวนที่ 3 ความตระหนักของผูต อบแบบสอบถามทีม่ ตี อ สังคม
และวัฒนธรรม
สวนที่ 4 ความตระหนักของผูต อบแบบสอบถามทีม่ ตี อ สิง่ แวดลอม
สวนที่ 5 ปญหาและขอเสนอแนะตอการพัฒนาการทองเทีย่ ว
อยางยัง่ ยืน
ในการประเมินและวิเคราะหผลกระทบเชิงบวกดานสังคมวัฒนธรรมและสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีพ่ เิ ศษใหออกมาเปนรูปตัวเงิน
(money value) ดวยวิธสี มมติสถานการณใหประเมินคา (Contingent
value method: CVM) ซึง่ วิธกี ารคำนวณมูลคาผลกระทบเชิงบวก
ดานสังคม-วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทรัพยากรทองเที่ยว
แตละชนิดในแตละพืน้ ทีห่ รือสามารถคำนวณไดดงั สมการ

TEV = DUV+IDUV+OPV+EXV+BEV
โดยที่ :
TEV คือ มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมของทรัพยากรการทองเทีย่ วแตละชนิด
DUV คือ มูลคาการใชโดยตรง (direct use value)
IDUV คือ มูลคาการใชโดยออม (indirect use value)
OPV คือ มูลคาเผือ่ จะใช (option value)
EXV คือ มูลคาของการดำรงอยู (existence value)
BEV คือ มูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต (bequest value)
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มูลคาทางเศรษฐศาสตรของทรัพยากรการทองเทีย่ วในแตละ
ประเภท (นั่นคือ มูลคาการใชโดยตรง (direct use value)
มูลคาการใชโดยออม (indirect use value) มูลคาเผื่อจะใช
(option value) มูลคาของการดำรงอยู (existence value)
และมูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต (bequest value) จะคำนวณ
ไดจากผลการสำรวจขอมูลการจากกลุมตัวอยางกลุมตางๆ
(stakeholder กลุม ตางๆ) ซึง่ มีกระบวนการคำนวณมูลคาทาง
เศรษฐศาสตรของทรัพยากรการทองเที่ยวในแตละประเภทนี้
สามารถคำนวณไดดงั สมการ

Yi = ∑ 4j = 1 Xi
โดยที่ :
Yi คือ มูลคาทางเศรษฐศาสตรประเภทที่ i ของทรัพยากรการ
ทองเที่ยว โดยที่ i หมายถึง มูลคาการใชโดยตรง (direct use
value) มูลคาการใชโดยออม (indirect use value) มูลคาเผือ่
จะใช (option value) มูลคาของการดำรงอยู (existence value)
และมูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต (bequest value)
Xj คือ มูลคา WTP ประเภทที่ i ของ stakeholder กลุม ที่ j โดยที่ j
คือ นักทองเทีย่ วตางชาติ นักทองเทีย่ วชาวไทย ผูป ระกอบการ
และ ประชาชนทัว่ ไป

การคำนวณมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมของทรัพยากรการทองเทีย่ วแตละชนิด (นัน่ คือ ผลรวมของมูลคาการใชโดยตรง (direct use
value) มูลคาการใชโดยออม (indirect use value) มูลคาเผือ่ จะใช (opting value) มูลคาของการดำรงอยู (existence value) และมูลคา
เพื่อลูกหลานในอนาคต (bequest value) นั้น จะมีสวนประกอบมูลคา WTP แตละประเภทไมเหมือนกันทั้งหมด การคำนวณมูลคา
ดังกลาวจึงจะพิจารณารวมเฉพาะประเภทของ WTP ทีส่ อดคลองกับทรัพยากรการทองเทีย่ วแตละชนิดดังรูป

ขอมูลทุติยภูมิดานจำนวนประชากรนักทองเที่ยว
ผูประกอบการ และประชากรในชุมชน

ขอมูล WTP
แตละประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว
ตามวิธี CVM หรือ TCM ของผูใหขอมูลรายบุคคล

คาเฉลี่ย WTP
แตละประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว
ตอคนใน stakeholder แตละประเภท

การทำ aggregation เพื่อหาคา WTP
รวมของแตละประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว

ปจจัยที่กำหนดมูลคาความเต็มใจจาย (WTP)
ดวย Tobit Model

การคำนวณมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวม
ของทรัพยากรการทองเที่ยวแตละชนิด

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
และผลงานทางวิชาการ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ภาพรวมผลการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร
(Economics value) ของแหลงทองเที่ยว
ดานสังคมและสิ่งแวดลอมในพื้นที่พิเศษ
พืน
้ ทีพ
่ เิ ศษหมูเ กาะชางและพืน
้ ทีเ่ ชือ่ มโยง

โดยภายในหมูเกาะชาง ประกอบไปดวยแหลงทองเที่ยวที่ประเมินเปนตัวอยางจำนวน 10 แหลง ที่ อพท.
ไดเขาไปประเมินผลทั้ง 10 สถานที่ พบวา หาดทรายขาว เพียงแหงเดียวก็มีมูลคาสูงถึง ลานบาท
สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาการทองเที่ยวสูการเปน Low Carbon Destination อยางแทจริงของ อพท.

พืน
้ ทีพ
่ เิ ศษเมืองเกานาน

และอีกหนึ่งพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน (จังหวัดนาน) มีมูลคาทางเศรษฐศาสตร รวม 123,829.62 ลานบาท
ประกอบดวย ดานสิ่งแวดลอม 51,847.58 ลานบาท และดานสังคมและวัฒนธรรมเปนจำนวนสูงถึง
71,982.05 ลานบาท ซึ่งสมเปาหมายที่จะพัฒนาเมืองนานใหเปนเมืองเกาที่มีชีวิต
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3.1 ผลการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร
(Economics value) ของแหลงทองเทีย
่ ว
ดานสังคมและสิง่ แวดลอมในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ
หมูเ กาะชางและพืน
้ ทีเ่ ชือ่ มโยง

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐฐขาดทุ
ขาดทุนนหรื
หรืออกำไร
กำไร
“รั
“เมื
จำเปนนตตอองพั
งพัฒ
ฒนาการท
นาการทอองเที
งเที่ย่ยวให
วใหเกิ
เกิดดความอยู
ความอยูดดีมีมีสีสุขุขแก
แกปประชาชน”
ระชาชน”
เมื่อ่อจำเป
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3.1.1 มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตด
ิ า นสังคมและวัฒนธรรม
สำหรับการไดมาซึ่งมูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสังคม-วัฒนธรรม ทำการแบงมูลคาความเต็มใจจายออกเปน 5 ดาน เพื่อ
แสดงรายละเอียดของความเต็มใจจายในแตละดาน ซึ่งเมื่อรวมทุกดานเขาดวยกัน จะทำใหไดมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนในมิติ
ดานสังคม-วัฒนธรรมของแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยว จำนวน 10 แหลง นำไปสูผลการศึกษาในลำดับสุดทาย คือ มูลคารวมทาง
เศรษฐศาสตรในมิติดานสังคม-วัฒนธรรม โดยแบงกลุมตัวอยางที่ทำการศึกษาและประเมินมูลคาความเต็มใจจาย ออกเปน 3 กลุม
ไดแก กลุมประชาชน กลุมผูประกอบการ และกลุมนักทองเที่ยว ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษเขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมิน
โดยกลุมประชาชน
สำหรับการไดมาซึ่งมูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดาน
สังคม-วัฒนธรรมของกลุม ประชาชน ในลำดับแรกจะทำการ
คำนวณหาคาเฉลีย่ ความเต็มใจจายของกลุม ตัวอยางแตละกลุม
ในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยว โดยผลจากการคำนวณ
แสดงใหเห็นวามูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนของกลุม
ประชาชนตัวอยางรวมเทากับ 256,682.75 บาท และสำหรับ
มูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยรวมของกลุมประชาชนที่มีตอ
ทรัพยากรทองเที่ยวที่สูงที่สุด 3 ลำดับแรกไดแก
แหลงทองเทีย่ วโฮมสเตย (61,241.96 บาท/คน) หาดทรายขาว
(48,998.45 บาท/คน) และเกาะกูด (44,542.40 บาท/คน)
ซึง่ ความเต็มใจจายดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการประเมินมูลคา
ความเต็มใจจายจากความรูส กึ ในสิง่ ทีก่ ลุม ตัวอยาง (ประชาชน)
ไดรบั จากการมีอยูข องวิถชี วี ติ และความเปนไปของสภาพสังคม
รวมถึงการมีประเพณีและวัฒนธรรมในแหลงทองเทีย่ วของตน
ซึง่ การทีม่ ลู คาความเต็มใจจายเฉลีย่ ของกลุม ประชาชนทีม่ ตี อ
แหลงทองเทีย่ วโฮมสเตยสงู ทีส่ ดุ ก็เนือ่ งมาจากการทีก่ ลุม ประชาชน
พิจารณาเห็นวา แหลงทองเทีย่ วโฮมสเตยเปนสิง่ ทีม่ มี ลู คากับตนเอง
มากทีส่ ดุ และเปนแหลงทีส่ รางรายไดใหกบั ตนเองโดยตรง และ
หากพิจารณามูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ในแตละดานทีก่ ลุม
ประชาชนใหตอ แหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วแตละแหง พบวา ใน
ภาพรวมมูลคาความเต็มใจจายเพือ่ ลูกหลานในอนาคตมีคา สูงทีส่ ดุ
ซึง่ เปนภาพทีส่ ะทอนใหเห็นวา กลุม ประชาชนเห็นถึงคุณคาของ
การธำรงรักษาแหลงหรือทรัพยากรทองเทีย่ วเพือ่ ทีใ่ นวันหนึง่
ขางหนาลูกหลานของตนหรืออนุชนรุน หลังจะไดใชประโยชน
จากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวนั้น
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สำหรับน้ำตกธารมะยมน้ำตกคลองเจา หาดทรายดำ ตามบริบทของ
แหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยว ในที่นี้ไมไดมีการประเมินมูลคา
ในมิติของสังคม-วัฒนธรรม เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติลานๆโดยไมมีเรื่องสังคม-วัฒนธรรมเขาไปเกี่ยวของ
หลังจากคำนวณมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคน สามารถ
นำมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยว
ไปคำนวณหามูลคาทางเศรษฐศาสตร โดยการนำมูลคาเฉลีย่ รวมที่
ไดไปคูณกับจำนวนประชาชนในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยว
ซึง่ จะทำใหไดผลรวมของมูลคาทางเศรษฐศาสตร โดยหากพิจารณา
จากผลการคำนวณมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวม ในมิติดานสังคมวัฒนธรรมทีไ่ ดจากกลุม ประชาชนทีส่ งู ทีส่ ดุ 3 ลำดับแรกไดแก แหลง
ทองเทีย่ วโฮมสเตย (1,208,732,548.41 บาท/คน) หาดทรายขาว
(389,243,678.69 บาท/คน) และปาชายเลนการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
บานสลักเพชร (296,041,104.00 บาท/ราย) ซึง่ ผลทีไ่ ด มีความ
สอดคลองกับมูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ยกเวนกรณีของแหลงทองเทีย่ ว
เกาะกูดทีพ่ บวา เมือ่ ทำการคำนวณมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมแลว
แหลงทองเทีย่ วปาชายเลนการทองเทีย่ วเชิงนิเวศบานสลักเพชรมีมลู คา
มากกวาแหลงทองเทีย่ วเกาะกูดเนือ่ งดวยจากฐานขอมูลดานจำนวน
ประชากรของแหลงทองเที่ยวเกาะกูดมีจำนวนที่นอยกวา

มูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษ
เขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง ที่ประเมินโดยกลุมประชาชน
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย
่ ตอคนในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม 5 ดาน
มูลคาการใชโดยตรง
(DIRECT USE VALUE)

มูลคาการใชโดยออม
(INDIRECT USE VALUE)

มูลคาเผือ่ จะใช
(OPTION VALUE)

มูลคาของการดำรงอยู
(EXISTENCE VALUE)

มูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต
(BEQUEST VALUE)

รวม

1. เกาะชาง

3,902.04
(n=50)

4,081.25
(n=49)

5,870.41
(n=50)

6,261.22
(n=50)

7,010.20
(n=50)

27,125.13

2. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักคอก

2,244.77
(n=48)

2,246.00
(n=50)

2,344.00
(n=50)

2,660.00
(n=50)

3,878.13
(n=48)

13,372.90

3. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักเพชร

2,612.00
(n=50)

3,432.00
(n=50

11,860.00
(n=50)

4,324.00
(n=50)

15,038.00
(n=50)

37,266.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5. หาดทรายขาว

6,402.45
(n=49)

8,848.00
(n=50)

5,514.00
(n=50)

11,892.00
(n=50)

16,342.00
(n=50)

48,998.45

6. เกาะกูด

7,827.48
(n=50)

9,216.98
(n=50)

10,495.48
(n=50)

6,849.48
(n=50)

10,152.98
(n=50)

44,542.40

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5,200.80
(n=49)

3,968.57
(n=49)

10,495.48
(n=50)

5,432.39
(n=49)

3,985.43
(n=49)

24,135.92

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9,353.06
(n=49)

10,544.90
(n=49)

11,606.00
(n=50)

13,940.00
(n=50)

15,798.00
(n=50)

61,241.96

37,542.60

42,337.70

53,238.62

51,359.09

72,204.74

256,682.75

4. น้ำตกธารมะยม

7. น้ำตกคลองเจา
8. เกาะหมาก
9. หาดทรายดำ
10. แหลงทองเทีย่ ว
โฮมสเตย
รวม

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสังคม- วัฒนธรรม
ที่มา: จากการคำนวณ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของ
พื้นที่พิเศษเขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดยกลุมประชาชน
หนวย: บาท/คน

มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

ความเต็มใจจายเฉลีย
่ ตอคน
(บาท)

จำนวนประชาชน
(คน)

มูลคารวม
(บาท)

1. เกาะชาง

27,125.13

7,944.00

215,482,013.27

2. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักคอก

13,372.90

7,944.00

106,234,284.50

3. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักเพชร

37,266.00

7,944.00

296,041,104.00

N/A

7,944.00

N/A

5. หาดทรายขาว

48,998.45

7,944.00

389,243,678.69

6. เกาะกูด

44,542.40

2,455.00

109,351,592.00

N/A

1,920.00

N/A

24,135.92

535.00

12,912,716.33

N/A

10,651.00

N/A

61,241.96

19,737.00

1,208,732,548.41

256,682.75

75,018

2,337,997,937.19

4. น้ำตกธารมะยม

7. น้ำตกคลองเจา
8. เกาะหมาก
9. หาดทรายดำ
10. แหลงทองเทีย่ วโฮมสเตย
รวม

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสังคม- วัฒนธรรม
ที่มา: จากการคำนวณ
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2) มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษเขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดย
กลุมผูประกอบการ
สำหรับการไดมาซึ่งมูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของกลุมผูประกอบการ ในลำดับแรกจะทำการคำนวณหา
คาเฉลี่ยความเต็มใจจายของกลุมตัวอยางในแตละกลุมที่ใหตอแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวแตละแหง ผลจากการคำนวณพบวา มูลคา
ความเต็มใจจายเฉลี่ยของกลุมผูประกอบการรวมทุกแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวเทากับ 167,504.84 บาท/คน มูลคาความเต็มใจ
จายเฉลี่ยรวมสูงสุดของกลุมผูประกอบการที่ใหแกแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยว ไดแก เกาะหมาก (56,243.00 บาท/คน) เกาะกูด
(28,495.39 บาท/คน) และเกาะชาง (24,300.00 บาท/คน) ตามลำดับซึ่งความเต็มใจจายดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการประเมิน
มูลคาความเต็มใจจายจากมุมมองของผูประกอบการ ที่สะทอนมาจากประโยชนหรือสิ่งไดรับจากการมีอยูของวิถีชีวิตและความเปนไป
ของสภาพสังคม รวมถึงการมีประเพณี วัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวที่ทำการประกอบการ
จากการทีม่ ลู คาความเต็มใจจายเฉลีย่ ของของกลุม ผูป ระกอบการ
ที่มีตอแหลงทองเที่ยวทั้ง 3 แหลง มีคาสูงสุดใน 3 ลำดับแรก
อันไดแก เกาะหมากเกาะกูด และเกาะชาง แหลงทองเทีย่ วทัง้ 3 แหง
เปนแหลงทองเทีย่ วหลักและเปนทีต่ ง้ั ของทรัพยากรทองเทีย่ วยอย
อื่นๆ อีก 6 แหง (ไมรวมหาดทรายดำที่ตั้งอยูบนชายฝง) ซึ่งเปน
สิง่ ทีส่ ะทอนใหเห็นวา ในมุมมองของผูป ระกอบการ ทัง้ 3 แหลงนี้
เปนแหลงทองเที่ยวหลักที่มีคุณคา หรือมีมูลคาที่สรางรายได
หรือสรางผลประโยชนตางๆใหกับธุรกิจ และหากพิจารณาใน
รายละเอียดของมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยที่ผูประกอบการ
ใหแกแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วแตละแหงในมูลคาแตละดานพบวา
ในภาพรวมผูประกอบการใหมูลคาความเต็มใจจายเพื่อลูกหลาน
ในอนาคตมีคาสูงที่สุด เชนเดียวกับในกรณีของกลุมประชาชน
และรองลงมาเปนมูลคาความเต็มใจจายทีเ่ ปนมูลคาการใชโดยตรง
ซึง่ เปนสิง่ สะทอนใหเห็นถึง การทีก่ ลุม ผูป ระกอบการเห็นถึงคุณคา
ของรักษาแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวเพื่อที่ในวันหนึ่งขางหนา
ลูกหลานของตนหรืออนุชนรุนหลังจะไดใชประโยชนจากแหลง
หรือทรัพยากรทองเที่ยวนั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุมผูประกอบการ
ทีป่ ระกอบธุรกิจในแหลงหรือทรัพยากรทองเทีย่ วในปจจุบนั สวนใหญ
ก็คอื ประชาชนหรือบุคคลทีเ่ กิดและเติบโตในพืน้ ที่ จึงมีความผูกพัน
และคาดหวังใหคนรุน หลัง โดยเฉพาะลูกหลานของตนไดมโี อกาส
ใชประโยชนจากแหลงหรือทรัพยากรทองเทีย่ ว และสะทอนขอเท็จ
จริงที่ธุรกิจจะคำนึงถึงประโยชนโดยตรงเปนลำดับรองลงมา

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

หลังจากคำนวณมูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคน สามารถนำมูลคา
ความเต็มใจจายเฉลีย่ ในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วไปคำนวณหา
มูลคาทางเศรษฐศาสตร โดยการนำมูลคาเฉลี่ยรวมที่ไดไปคูณกับ
จำนวนผูประกอบการในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยว ซึ่งทำให
ไดผลรวมของมูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสังคม-วัฒนธรรม
ที่ประเมินโดยผูประกอบการ โดยหากพิจารณาจากผลการคำนวณ
มูลคาทางเศรษฐ-ศาสตรรวมในมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรมทีม่ มี ลู คา
สูงสุดสามลำดับแรกทีผ่ ป ู ระกอบใหไดแก เกาะชาง (7,095,600.00 บาท)
แหลงทองเที่ยวปาชายเลนการทองเที่ยวเชิงนิเวศบานสลักเพชร
(5,561,140.00 บาท) และแหลงทองเทีย่ วโฮมสเตย (5,324,789.47 บาท)
โดยมูลคาที่สามารถคำนวณไดเปนผลอันเนื่องมาจากการที่แหลง
ทองเทีย่ วเกาะชางและปาชายเลนการทองเทีย่ วเชิงนิเวศบานสลักเพชร
เปนแหลงทองเที่ยวที่อยูในพื้นที่เดียวกัน (ในพื้นที่เกาะชาง) และ
โดยเฉพาะอยางยิง่ เกาะชางซึง่ เปนพืน้ ทีท่ เ่ี ปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วหลัก
ซึ่งมีผูประกอบการประกอบธุรกิจในพื้นที่เปนจำนวนมาก
สวนปาชายเลนการทองเที่ยวเชิงนิเวศบานสลักเพชรยังคงมีวิถี
ชีวติ ดัง้ เดิมและเปนธรรมชาติและสำหรับแหลงทองเทีย่ วโฮมสเตยนน้ั
มีผปู ระกอบการทีป่ ระกอบธุรกิจประเภทนีก้ ระจายอยูท ว่ั ไปในแตละ
แหล ง ท อ งเที ่ ย ว ดั ง นั ้ นจึ ง เป นที ่ มาของการสะท อ นมู ล คา ทาง
เศรษฐศาสตรดังผลการศึกษาดังกลาว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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มูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษ
เขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดยกลุมผูประกอบการ
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย
่ ตอคนในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม 5 ดาน
มูลคาการใชโดยตรง
(DIRECT USE VALUE)

มูลคาการใชโดยออม
(INDIRECT USE VALUE)

มูลคาเผือ่ จะใช
(OPTION VALUE)

มูลคาของการดำรงอยู
(EXISTENCE VALUE)

มูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต
(BEQUEST VALUE)

รวม

1. เกาะชาง

4,300.00
(n=20)

2,830.00
(n=20)

5,150.00
(n=20)

5,645.00
(n=20)

6,375.00
(n=20)

24,300.00

2. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักคอก

2,244.77
(n=48)

2,530.00
(n=20)

5,150.00
(n=20)

3,940.00
(n=20)

4,335.00
(n=20)

17,480.00

3. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักเพชร

3,625.00
(n=20)

3,495.00
(n=20)

3,520.00
(n=20)

2,670.00
(n=20)

5,695.00
(n=20)

19,045.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5. หาดทรายขาว

2,525.00
(n=20)

1,910.00
(n=20)

1,950.00
(n=20)

2,207.50
(n=20)

2,370.00
(n=20)

10,962.50

6. เกาะกูด

4,677.50
(n=20)

2,300.00
(n=19)

4,760.00
(n=20)

4,157.89
(n=19)

12,600.00
(n=20)

28,495.39

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13,274.89
(n=18)

11,528.06
(n=18)

12,497.17
(n=18)

11,936.06
(n=18)

7,006.83
(n=18)

56,243.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10. แหลงทองเที่ยว
โฮมสเตย

2,131.58
(n=19)

1,857.89
(n=19)

1,721.05
(n=19)

2,457.89
(n=19)

2,810.53
(n=19)

10,978.95

รวม

34,198.97

26,450.95

32,648.22

33,014.35

41,192.36

167,504.84

4. น้ำตกธารมะยม

7. น้ำตกคลองเจา
8. เกาะหมาก
9. หาดทรายดำ

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสังคม- วัฒนธรรม
ที่มา: จากการคำนวณ
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มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษ
เขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดยกลุมผูประกอบการ
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม
ความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคน
(บาท)

จำนวนผูป
 ระกอบการ
(คน)

มูลคารวม
(บาท)

1. เกาะชาง

24,300.00

292.00

7,095,600.00

2. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักคอก

17,480.00

292.00

5,104,160.00

3. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักเพชร

19,045.00

292.00

5,561,140.00

N/A

292.00

N/A

5. หาดทรายขาว

10,962.50

292.00

3,201,050.00

6. เกาะกูด

28,495.39

11.00

313,449.34

N/A

11.00

N/A

56,243.00

17.00

956,131.00

N/A

24.00

N/A

10,978.95

485.00

5,324,789.47

167,504.84

75,018

4. น้ำตกธารมะยม

7. น้ำตกคลองเจา
8. เกาะหมาก
9. หาดทรายดำ
10. แหลงทองเทีย่ วโฮมสเตย
รวม

2,337,997,937.19

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสังคม- วัฒนธรรม
ที่มา: จากการคำนวณ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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3) มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสังคม และวัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษเขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมิน
โดยกลุมนักทองเที่ยว
สำหรับการไดมาซึ่งมูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมที่ประเมินโดยกลุมนักทองเที่ยว ในลำดับแรก
จะทำการคำนวณหาคาเฉลี่ยความเต็มใจจายของกลุมตัวอยางแตละกลุมที่ใหตอแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวแตละแหง ซึ่งผลจากการ
คำนวณพบวา กลุมนักทองเที่ยวใหมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยรวมทุกแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวของพื้นที่พิเศษเกาะชางและพื้นที่
เชื่อมโยงเทากับ 148,612.83 บาท/คน และสำหรับแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวที่กลุมนักทองเที่ยวใหมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ย
รวมสูงสุด ไดแก หาดทรายขาว (48,149.58 บาท/คน) เกาะกูด (42,245.03 บาท/คน) และเกาะหมาก (21,380.50 บาท/คน)
ตามลำดับ ซึง่ ความเต็มใจจายดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการประเมินมูลคาความเต็มใจจายจากนักทองเทีย่ ว อันเปนผลมาจากประโยชน
หรือสิ่งไดรับจากการมีทองเที่ยวในเชิงของการเรียนรูวิถีชีวิตของแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวนั้นๆ รวมถึงเที่ยวชมเรียนรู ประเพณี
วัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว ซึ่งจากผลการคำนวณความเต็มใจจายที่ไดจากมุมมองของนักทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวหาดทรายขาว
นับเปนจุดศูนยกลางของแหลงทองเที่ยวเกาะชาง ทั้งในแงของความเปนเมือง การมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายตางๆ ซึ่งเปนจุดที่
นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินมายังเกาะชางตองไปเที่ยวชมเปนลำดับแรก สำหรับเกาะกูด และเกาะหมาก นับเปนแหลงทองเที่ยว
ที่เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางมาถึงเกาะชางแลว สวนใหญก็จะเดินทางตอไปยังทั้ง 2 แหลงนี้เชนกัน ซึ่งจุดเดนของทั้ง 2 แหลงนี้ในแง
ของสังคมและวัฒนธรรมคือ ความเงียบสงบ ไมวนุ วาย และการมีวถิ ชี วี ติ แบบดัง้ เดิมของการดำรงชีพแถบชายฝง ทะเล โดยเฉพาะเกาะกูด
เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความเปนธรรมชาติสูงมาก มีหาดทรายที่มีน้ำใสสะอาด และมีอากาศบริสุทธิ์สูงกวาเกาะหมาก จึงไมเปนที่
แปลกใจทีน่ กั ทองเทีย่ วจะใหมลู คาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนสูงเปนเกือบสิบเทาของเกาะหมาก และหากพิจารณาในรายละเอียดของ
มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ในแตละดานของนักทองเทีย่ วพบวา ในภาพรวมมูลคาความเต็มใจจายเพือ่ ลูกหลานในอนาคตมีคา สูงทีส่ ดุ
เชนเดียวกับการใหมลู คาความเต็มใจจายในกรณีของกลุม ประชาชนและกลุม ผูป ระกอบการ ซึง่ เปนสิง่ สะทอนใหเห็นถึง การทีน่ กั ทองเทีย่ ว
เห็นถึงคุณคาของรักษาแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวเพื่อที่ในวันหนึ่งขางหนาลูกหลานของตนหรืออนุชนรุนหลังจะไดมีโอกาสมา
ทองเที่ยว และไดใชประโยชนจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวนั้น
หลังจากคำนวณมูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคน สามารถ
นำมูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ ว
ไปคำนวณหามูลคาทางเศรษฐศาสตรรวม โดยการนำมูลคา
เฉลี่ยรวมที่ไดไปคูณกับประมาณการจำนวนนักทองเที่ยวใน
แตละแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยว ซึ่งทำใหไดผลรวมของมูลคา
ทางเศรษฐศาสตร โดยหากพิจารณาจากผลการคำนวณมูลคา
ทางเศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรมทีป่ ระเมินโดย
กลุมนักทองเที่ยว มูลคาสูงสุดสามลำดับแรกไดแก ทรายขาว
(53,796,373,868.33 บาท) เกาะชาง (17,667,349,080.33 บาท)
และเกาะกูด (6,094,817,694.10บาท) โดยมูลคาทีค่ ำนวณได
เปนผลอันเนื่องมาจากแหลงทองเที่ยวหาดทรายขาว เปนจุด
ที่นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวเกาะชาง สวนใหญนิยม
เดินทางไปพักผอนเปนลำดับแรก ดวยความทีอ่ ยูไ มไกลจากทาเรือนัก
และประกอบกับการทีม่ คี วามเปนเมือง มีแหลงทีพ่ กั สะดวกสบาย
ซึง่ ทำใหนกั ทองเทีย่ วเขามาจุดนีก้ อ นทีจ่ ะเดินทางไปยังสถานทีอ่ น่ื ๆ
บนเกาะตอไป และสำหรับเกาะกูดนัน้ นับเปนอีกแหลงทองเทีย่ ว
ทีเ่ ปนพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับเกาะชาง ซึง่ นักทองเทีย่ วมักจะเดินทางไป
เทีย่ วเปนลำดับตอไปจากเกาะชาง ดังนัน้ จึงเปนทีม่ าของการสะทอน
มูลคาทางเศรษฐศาสตรของกลุม นักทองเทีย่ วดังผลการศึกษา
ขางตน
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มูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนในมิติดานสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษ
เขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดยกลุมนักทองเที่ยว
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย
่ ตอคนในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม 5 ดาน
มูลคาการใชโดยตรง
(DIRECT USE VALUE)

มูลคาการใชโดยออม
(INDIRECT USE VALUE)

มูลคาเผือ่ จะใช
(OPTION VALUE)

มูลคาของการดำรงอยู
(EXISTENCE VALUE)

มูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต
(BEQUEST VALUE)

รวม

1. เกาะชาง

3,890.77
(n=30)

1,510.07
(n=30)

4,898.61
(n=30)

3,090.10
(n=30)

2,423.33
(n=30)

15,812.88

2. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักคอก

1,166.00
(n=30)

837.57
(n=30)

764.17
(n=30)

1,089.03
(n=30)

930.47
(n=30)

4,787.23

3. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักเพชร

1,113.60
(n=30)

1,031.93
(n=30)

1,197.67
(n=30)

1,056.47
(n=30)

1,736.30
(n=30)

6,135.97

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10,503.35
(n=30)

10,486.47
(n=30)

10,153.35
(n=30)

6,219.83
(n=30)

10,786.58
(n=30)

48,149.58

8,065.07
(n=30)

4,288.63
(n=30)

5,766.30
(n=30)

3,308.47
(n=30)

20,816.57
(n=30)

42,245.03

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5,864.93
(n=30)

1,856.30
(n=30)

6,088.53
(n=30)

2,331.50
(n=30)

5,239.23
(n=30)

21,380.50

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10. แหลงทองเที่ยว
โฮมสเตย

1,900.47
(n=30)

1,405.13
(n=30)

2,522.83
(n=30)

2,287.43
(n=30)

1,985.77
(n=30)

10,101.63

รวม

32,504.19

21,416.10

31,391.46

19,382.83

43,918.25

148,612.83

4. น้ำตกธารมะยม
5. หาดทรายขาว
6. เกาะกูด
7. น้ำตกคลองเจา
8. เกาะหมาก
9. หาดทรายดำ

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสังคม- วัฒนธรรม
ที่มา: จากการคำนวณ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษ
เขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดยกลุมนักทองเที่ยว
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม
ความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคน
(บาท)

จำนวนนักทองเทีย่ ว
(คน)

มูลคารวม
(บาท)

15,812.88

1,117,276

17,667,349,080.33

2. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักคอก

4,787.23

7,051

33,754,782.23

3. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักเพชร

6,135.97

7,051

43,264,700.97

N/A

19,109

N/A

5. หาดทรายขาว

48,149.58

1,117,276

53,796,373,868.33

6. เกาะกูด

42,245.03

144,273

6,094,817,694.10

N/A

144,273

N/A

21,380.50

145,583

3,112,637,331.50

N/A

62,744

N/A

10,101.63

67,680

683,678,544.00

1. เกาะชาง

4. น้ำตกธารมะยม

7. น้ำตกคลองเจา
8. เกาะหมาก
9. หาดทรายดำ
10. แหลงทองเทีย่ วโฮมสเตย
รวม

148,612.83

2,832,316.00

81,431,876,001.46

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสังคม- วัฒนธรรม
ที่มา: จากการคำนวณ

จากการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมโดยกลุมประชาชน
กลุม ผูป ระกอบการ และกลุม นักทองเทีย่ วทีไ่ ดนำเสนอมาขางตนแลวพบวา มูลคาทางเศรษฐศาสตร
รวมในมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรมทีป่ ระเมินโดยกลุม นักทองเทีย่ วมีมลู คามากทีส่ ดุ (81,432 ลานบาท)
รองลงมาคือกลุม ประชาชน (2,338 ลานบาท) และกลุม ผูป ระกอบการประมาณ (28 ลานบาท) ตามลำดับ
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3.1.2 มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตด
ิ า นสิง่ แวดลอมของพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษเขตหมูเ กาะชาง
และพืน
้ ทีเ่ ชือ่ มโยง
สำหรับการไดมาซึง่ มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตดิ า นสิง่ แวดลอม เชนเดียวกับมูลคาในมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรมจะทำการแบงมูลคา
ความเต็มใจจายออกเปน 5 ดาน เพือ่ แสดงรายละเอียดของความเต็มใจจายในแตละดาน ซึง่ เมือ่ รวมทุกดานเขาดวยกัน จะทำใหไดมลู คา
ความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมของแหลงหรือทรัพยากรทองเทีย่ ว จำนวน 10 แหลง นำไปสูผ ลการศึกษาในลำดับสุดทาย
คือ มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตดิ า นสิง่ แวดลอม โดยแบงกลุม ตัวอยางทีท่ ำการศึกษาและประเมินมูลคาความเต็มใจจาย ออกเปน 3 กลุม
ไดแก กลุมประชาชน กลุมผูประกอบการ และกลุมนักทองเที่ยว ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมของพืน้ ทีพ
่ เิ ศษเขตหมูเ กาะชางและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงทีป่ ระเมินโดยกลุม ประชาชน
การคำนวณมูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตดิ า นสิง่ แวดลอม
ของประชาชนในพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ กาะชางและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง ทำการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนในพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและ
พืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง โดยการสัมภาษณถงึ มูลคาทีป่ ระชาชนเต็มใจจายทัง้
5 ดาน ในแตละทรัพยากรทองเทีย่ ว จากนัน้ นำขอมูลมาคำนวณหา
คาเฉลี่ย พบวา มูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนของประชาชน
ตัวอยางรวมเทากับ 591,477.68 บาท/คน โดยน้ำตกธารมะยม
เปนแหลงทองเที่ยวที่ประชาชนตัวอยางใหมูลคาความเต็มใจจาย
ในมิติดานสิ่งแวดลอมมากที่สุด (133,452.69 บาท/คน) เนื่อง
จากน้ำตกธารมะยมเปนแหลงพักผอนหยอนใจทางธรรมชาติที่
โดดเดนในมิติของการอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม เปนสถานที่
พักผอนหยอนใจใหกบั ประชาชนรวมถึงนักทองเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ กาะชาง
มาเปนเวลานาน ประชาชนจึงหวงแหนและเห็นคุณคาถึงความสำคัญ
ของน้ำตกธารมะยม รองลงมาไดแก แหลงทองเที่ยวโฮมสเตย
(90,332.00 บาท/คน) และน้ำตกคลองเจา (73,222.74 บาท/คน)
โดยความเต็มใจจายดังกลาวสะทอนถึงการประเมินมูลคาความเต็มใจ
จายของกลุมตัวอยางประชาชนจากการมีที่สิ่งแวดลอมในชุมชน
ของตนอยูใ นสภาพทีด่ ี ซึง่ การทีน่ ำ้ ตกธารมะยมมีมลู คาความเต็มใจ
จายสูงสุด อันเนื่องมาจากเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมี
ประวัติความเปนมาที่ยาวนาน อีกทั้งยังคงความสมบูรณของ
ธรรมชาติไว ซึ่งเมื่อพิจารณาจำแนกตามมูลคาความเต็มใจจาย
5 ดาน ในภาพรวมของทุกแหลง/ทรัพยากรแลว พบวา ประชาชน
มีความเต็มใจจายเฉลีย่ ในมูลคาของการดำรงอยูม ากทีส่ ดุ ซึง่ แสดง
ใหเห็นวากลุม ประชาชนใหความสำคัญและคุณคาของสิง่ แวดลอม
รวมทั้งคาดหวังถึงการดำรงไวซึ่งสิ่งแวดลอมที่ดีตลอดไป

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

โดยไมจำเปนวาลูกหลานหรืออนุชนรุนหลังจะไดใชประโยชน
หรือไมดงั เชนกรณีมติ ดิ า นสังคม-วัฒนธรรม สำหรับการคำนวณ
มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสิง่ แวดลอม ซึง่ คำนวณได
จากมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนคูณกับจำนวนประชาชน
ในตำบลทีต่ ง้ั ของแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วนัน้ ๆ รวมถึงจำนวน
ประชาชนในตำบลใกลเคียง โดยผลการคำนวณพบวา มูลคาทาง
เศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ กาะชาง
และพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงของกลุม ประชาชน โดยแหลงทองเทีย่ วโฮมสเตย
มีมลู คามากทีส่ ดุ (1,783 ลานบาท) รองลงมาคือ น้ำตกธารมะยม
(1,060 ลานบาท) และหาดทรายดำ (544 ลานบาท) ตามลำดับ
จากผลการคำนวณ แสดงใหเห็นวาประชาชนใหความสำคัญกับ
สิง่ แวดลอมในแหลงทองเทีย่ วโฮมสเตยมากกวาแหลงทองเทีย่ วอืน่
เพราะแหลงทองเที่ยวโฮมสเตยในพื้นที่มีการดำเนินการรวมกัน
ของประชาชนในชุมชน โดยการนำทรัพยากรทองถิ่นที่มีอยูมา
เปนสวนหนึ่งของการจัดการการทองเที่ยว ซึ่งกลุมโฮมสเตยใน
พืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ กาะชางและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงไมวา จะเปนโฮมสเตยบา น
น้ำเชี่ยว โฮมสเตยบานหวยแรง และโฮมสเตยบานสลักคอก
ลวนมีการดำเนินกิจกรรมการทองเทีย่ วทีพ่ ง่ ึ พิงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทั้งสิ้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ
สามารถนำประโยชนมาสูประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่ที่มี
แหลงทองเทีย่ วโฮมสเตยได จึงเปนเหตุผลใหมลู คาทางเศรษฐศาสตร
รวมในมิติดานสิ่งแวดลอมสำหรับแหลงทองเที่ยวโฮมสเตยของ
กลุมประชาชนมีมูลคามากกวาแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวอื่น

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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มูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนในมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษ
เขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดยกลุมประชาชน
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย
่ ว

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม 5 ดาน
มูลคาการใชโดยตรง
(DIRECT USE VALUE)

มูลคาการใชโดยออม
(INDIRECT USE VALUE)

มูลคาเผือ่ จะใช
(OPTION VALUE)

มูลคาของการดำรงอยู
(EXISTENCE VALUE)

มูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต
(BEQUEST VALUE)

รวม

1. เกาะชาง

4,348.98
(n=50)

9,012.24
(n=50)

7,853.06
(n=50)

8,783.67
(n=50)

12,106.12
(n=50)

42,104.08

2. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักคอก

5,871.43
(n=49)

6,116.00
(n=50)

3,200.00
(n=49)

4,521.80
(n=49)

10,465.00
(n=49)

30,174.23

3. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักเพชร

2,739.00
(n=50)

3,914.00
(n=50)

7,600.00
(n=50)

4,800.00
(n=50)

8,774.00
(n=50)

27,827.00

4. น้ำตกธารมะยม

3,064.00
(n=50)

2,742.86
(n=50)

4,253.06
(n=50)

117,938.78
(n=50)

5,454.00
(n=50)

133,452.69

5. หาดทรายขาว

6,930.78
(n=50)

4,339.00
(n=50)

17,900.00
(n=50)

14,056.00
(n=50)

17,566.00
(n=50)

60,791.78

6. เกาะกูด

7,607.48
(n=50)

9,929.98
(n=50)

6,920.48
(n=50)

10,725.98
(n=50)

7,176.48
(n=50)

42,360.40

16,223.00
(n=50)

6,396.02
(n=50)

14,569.40
(n=50)

14,254.00
(n=50)

21,780.32
(n=50)

73,222.74

8. เกาะหมาก

5,864.93
(n=30)

5,367.46
(n=30)

6,140.55
(n=30)

10,206.04
(n=30)

7,951.84
(n=30)

40,102.36

9. หาดทรายดำ

2,991.20
(n=50)

2,947.10
(n=50)

3,483.00
(n=50)

15,653.10
(n=50)

26,036.00
(n=50)

51,110.40

10. แหลงทองเที่ยว
โฮมสเตย

18,460.00
(n=50)

15,590.00
(n=50)

15,868.00
(n=50)

17,034.00
(n=50)

23,380.00
(n=50)

90,332.00

รวม

78,672.34

66,354.66

217,973.37

140,689.76

591,477.68

7. น้ำตกคลองเจา

87,787.55

ที่มา: จากการคำนวณ
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มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษ
เขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดยกลุมประชาชน
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม
ความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคน
(บาท)

จำนวนประชาชน
(คน)

มูลคารวม
(บาท)

1. เกาะชาง

42,104.08

7,944.00

334,474,824.49

2. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักคอก

30,174.23

7,944.00

239,704,071.77

3. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักเพชร

27,827.00

7,944.00

239,704,071.77

4. น้ำตกธารมะยม

133,452.69

7,944.00

1,060,148,200.16

5. หาดทรายขาว

60,791.78

7,944.00

482,929,900.32

6. เกาะกูด

42,360.40

2,455.00

103,994,782.00

7. น้ำตกคลองเจา

73,222.74

1,920.00

140,587,660.80

8. เกาะหมาก

40,102.36

535.00

21,454,761.07

9. หาดทรายดำ

51,110.40

10,651.00

544,376,870.40

10,978.95

19,737.00

1,782,882,684.00

167,504.84

75,018.00

4,931,611,443.02

10. แหลงทองเทีย่ วโฮมสเตย
รวม

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสังคม- วัฒนธรรม
ที่มา: จากการคำนวณ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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2) มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมของพืน้ ทีพ
่ เิ ศษเขตหมูเ กาะชางและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงทีป่ ระเมินโดย
กลุม ผูป ระกอบการ
สำหรับมูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมของผูป ระกอบการในพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ กาะชางและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงทัง้ 5 ดาน
ในลำดับแรกจะทำการคำนวณหาคาเฉลี่ยความเต็มใจจายของกลุมตัวอยางในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยว ซึ่งจากการคำนวณ
พบวามูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ รวมทุกแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วเทากับ 315,406.36 บาท/คน โดยเกาะหมากเปนแหลงทองเทีย่ ว
ทีผ่ ปู ระกอบการตัวอยางใหมลู คาความเต็มใจจายในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมมากทีส่ ดุ (75,123.39 บาท/คน) เนือ่ งจากสภาพสิง่ แวดลอม
ของเกาะหมากยังมีความอุดมสมบูรณสวยงาม ผูประกอบการบนเกาะหมากสวนใหญเปนคนในพื้นที่เอง และมีจำนวนไมมากราย
ทำใหบางสวนสามารถตกลงกันในการที่จะประกอบกิจการอันเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งผูประกอบการมองวา การที่เกาะหมากมี
สภาพสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณและสวยงาม และการมีกิจการการทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนี่เอง ที่เปนสิ่งสำคัญที่ดึงดูด
ใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวยังเกาะหมาก รองลงมาไดแก หาดทรายดำ (65,795.00 บาท/คน) และปาชายเลน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศบานสลักเพชร (41,677.50 บาท/คน) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาตามมูลคาความเต็มใจจาย 5 ดาน
ในภาพรวมของทุกแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวก็พบวากลุมผูประกอบการใหมูลคาเพื่อลูกหลานในอนาคตมากที่สุด
แสดงใหเห็นวาผูประกอบการในพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง ใหความสำคัญถึงประโยชนและคุณคาของสิ่งแวดลอม
เพื่อประโยชนของอนุชนรุนหลังในอนาคต การคำนวณมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสิ่งแวดลอมของผูประกอบการในพื้นที่
พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงดำเนินการคำนวณจากมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนของแตละแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยว
คูณกับจำนวนผูประกอบการในพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวนั้นๆ โดยผลการคำนวณพบวา กลุมผูประกอบการได
ใหมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสิ่งแวดลอมมากที่สุดสามอันดับแรกคือ ปาชายเลนการทองเที่ยวเชิงนิเวศบานสลักเพชร
(12 ลานบาท) น้ำตกธารมะยม (9 ลานบาท) และเกาะชาง (ประมาณ 9 ลานบาท) ตามลำดับจากผลที่ไดนี้ แสดงใหเห็นวา
กลุมผูประกอบการใหความสำคัญดานสิ่งแวดลอมของปาชายเลนการทองเที่ยวเชิงนิเวศบานสลักเพชรมากกวา แหลงทองเที่ยวอื่น
เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญและยังคงมีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติอยูมาก ทำใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหเขามาทองเที่ยวในพื้นที่เกาะชางได ผูประกอบการในพื้นที่เกาะชางจึงใหความสำคัญในดานสิ่งแวดลอมของปาชายเลน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศบานสลักเพชร

46

DASTA FORUM 2016

มูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนในมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษ
เขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดยกลุมผูประกอบการ
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย
่ ว

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม 5 ดาน
มูลคาการใชโดยตรง
(DIRECT USE VALUE)

มูลคาการใชโดยออม
(INDIRECT USE VALUE)

มูลคาเผือ่ จะใช
(OPTION VALUE)

มูลคาของการดำรงอยู
(EXISTENCE VALUE)

มูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต
(BEQUEST VALUE)

รวม

1. เกาะชาง

3,635.00
(n=20)

5,525.00
(n=20)

5,875.00
(n=20)

6,705.00
(n=20)

7,755.00
(n=20)

29,495.00

2. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักคอก

2,300.00
(n=20)

2,580.00
(n=20)

2,867.50
(n=20)

3,755.00
(n=20)

5,010.00
(n=50)

16,512.50

3. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักเพชร

6,875.00
(n=20)

5,745.00
(n=20)

6,265.00
(n=20)

4,800.00
(n=50)

11,455.00
(n=20)

41,677.50

4. น้ำตกธารมะยม

2,470.00
(n=19)

2,572.50
(n=20)

2,750.00
(n=19)

11,337.50
(n=20)

19,665.00
(n=19)

30,147.50

5. หาดทรายขาว

3,395.00
(n=20)

4,120.00
(n=20)

1,734.50
(n=20)

2,690.00
(n=20)

3,345.00
(n=20)

15,919.50

6. เกาะกูด

3,567.50
(n=20)

3,407.50
(n=20)

2,447.37
(n=19)

3,325.00
(n=20)

5,147.37
(n=19)

17,427.63

7. น้ำตกคลองเจา

2,177.00
(n=20)

1,645.00
(n=20)

1,885.00
(n=20)

2,857.89
(n=19)

1,965.00
(n=20)

9,171.50

8. เกาะหมาก

17,527.72
(n=18)

12,186.11
(n=18)

10,583.22
(n=18)

1,499.50
(n=20)

17,131.94
(n=18)

75,123.39

9. หาดทรายดำ

3,490.00
(n=20)

3,105.00
(n=20)

16,100.00
(n=20)

19,200.00
(n=20)

23,900.00
(n=20)

65,795.00

10. แหลงทองเที่ยว
โฮมสเตย

2,547.37
(n=19)

2,205.26
(n=19)

1,747.37
(n=19)

3,931.58
(n=19)

3,705.26
(n=19)

14,136.84

รวม

47,984.59

43,091.37

52,254.96

72,995.86

99,079.58

315,406.36
ที่มา: จากการคำนวณ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษ
เขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดยกลุมผูประกอบการ
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม
ความเต็มใจจายเฉลีย
่ ตอคน
(บาท)

จำนวนผูป
 ระกอบการ
(คน)

1. เกาะชาง

29,495.00

292.00

8,612,540.00

2. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักคอก

16,512.50

292.00

4,821,650.00

3. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักเพชร

41,677.50

292.00

12,169,830.00

4. น้ำตกธารมะยม

30,147.50

292.00

8,803,070.00

5. หาดทรายขาว

15,919.50

292.00

4,648,494.00

6. เกาะกูด

17,427.63

11.00

191,703.95

9,171.50

11.00

140,587,660.80

8. เกาะหมาก

75,123.39

17.00

100,886.50

9. หาดทรายดำ

65,795.00

24.00

1,277,097.61

14,136.84

485.00

6,856,368.42

75,018.00

4,931,611,443.02

7. น้ำตกคลองเจา

10. แหลงทองเทีย่ วโฮมสเตย
รวม

167,504.84

มูลคารวม
(บาท)

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสังคม- วัฒนธรรม
ที่มา: จากการคำนวณ
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3) มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษเขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดย
กลุมนักทองเที่ยว
มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมของนักทองเทีย่ วในพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ กาะชางและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง ดำเนินการสำรวจ
ขอมูลจากนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงในเดือนพฤษภาคม 2559 จากนั้นจึงนำขอมูลที่ได
มาคำนวณหาคาเฉลี่ยในแตละมูลคาจำนวน 5 ดาน

ซึ่งจากการคำนวณพบวา มูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยรวม
ทุกแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วเทากับ 200,246.81 บาท/คน
โดยเกาะกูดเปนแหลงทองเทีย่ วทีน่ กั ทองเทีย่ วตัวอยางใหมลู คา
ความเต็มใจจายในมิติดานสิ่งแวดลอมมากที่สุด (48,573.40
บาท/คน) รองลงมาได แ ก แหล ง ท อ งเที ่ ย วหาดทรายขาว
(36,835.17 บาท/คน) และเกาะหมาก (35,937.70 บาท/คน)
และเมือ่ พิจารณาจำแนกตามมูลคา 5 ดาน ในภาพรวมของแหลง
/ทรัพยากรทองเที่ยวทั้ง10 แหลง ก็พบวา กลุมนักทองเที่ยว
ใหมูลคาเพื่อลูกหลานในอนาคตมากที่สุด แสดงใหเห็นวา
นักทองเที่ยวที่ไดมาทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและ
พื้นที่เชื่อมโยงเห็นความสำคัญของสิ่งแวดลอมและใหคุณคาตอ
สิง่ แวดลอม และมุง หวังใหมกี ารอนุรกั ษสง่ิ แวดลอมเพือ่ ใหอนุชน
รุน หลังไดมโี อกาสไดมาทองเทีย่ วตอไป

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

ในการคำนวณมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสิง่ แวดลอม
ของนักทองเทีย่ วทีม่ าทองเทีย่ วในพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ กาะชางและพืน้ ที่
เชื่อมโยง ดำเนินการคำนวณจากขอมูลมูลคาความเต็มใจจาย
เฉลีย่ ตอคนในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมของแตละแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ ว
คูณกับจำนวนประมาณการนักทองเทีย่ วตอปทม่ี าทองเทีย่ วในแหลง/
ทรัพยากรทองเทีย่ วนัน้ ๆ ซึง่ ผลการคำนวณพบวา แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ วสีอ่ นั ดับแรกทีม่ มี ลู คาทางเศรษฐศาสตรในมิตดิ า นสิง่ แวดลอม
ในมุมมองของกลุม นักทองเทีย่ วคือ หาดทรายขาว (41,155 ลานบาท)
เกาะชาง (17,988 ลานบาท) เกาะกูด (7,008 ลานบาท)
และเกาะหมาก (5,232 ลานบาท) ตามลำดับซึ่งจะเห็นไดวา
แหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวดังกลาว เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนที่นิยมของจังหวัดตราด มีสภาพ
แวดลอมที่สวยงามเหมาะแกการทองเที่ยว นักทองเที่ยวที่ไดมา
ทองเทีย่ วในแหลงทองเทีย่ วดังกลาวมีความประทับใจ และเห็นคุณคา
ของสิง่ แวดลอมในแหลงทองเทีย่ วดังกลาว จึงเปนเหตุผลใหมลู คา
ทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสิ่งแวดลอมของกลุมนักทองเที่ยว
สำหรับแหลงทองเทีย่ วดังกลาวมีมลู คาทีม่ าก

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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มูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนในมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษ
เขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดยกลุมนักทองเที่ยว
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย
่ ว

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม 5 ดาน
มูลคาการใชโดยตรง
(DIRECT USE VALUE)

มูลคาการใชโดยออม
(INDIRECT USE VALUE)

มูลคาเผือ่ จะใช
(OPTION VALUE)

มูลคาของการดำรงอยู
(EXISTENCE VALUE)

มูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต
(BEQUEST VALUE)

รวม

3,178.10
(n=29)

2,860.50
(n=30

2,918.33
(n=30

3,251.33
(n=30)

3,891.67
(n=30)

16,099.94

2. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักคอก

934.47
(n=30)

682.48
(n=29)

743.80
(n=30)

1,688.23
(n=30)

1,758.72
(n=29)

5,807.71

3. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักเพชร

751.17
(n=30

1,278.83
(n=30)

761.00
(n=30)

1,258.77
(n=30)

1,678.50
(n=30)

5,728.27

4. น้ำตกธารมะยม

453.90
(n=30)

497.40
(n=30)

881.37
(n=30)

1,354.43
(n=30)

2,134.93
(n=30)

5,322.03

5. หาดทรายขาว

6,874.33
(n=30)

4,300.73
(n=30)

8,191.00
(n=30)

5,996.50
(n=30)

7,906.83
(n=30)

36,835.17

6. เกาะกูด

9,863.83
(n=30)

1,195.20
(n=30)

7,306.30
(n=30)

5,745.97
(n=30)

21,356.57
(n=30)

48,573.40

7. น้ำตกคลองเจา

2,177.00
(n=20)

1,645.00
(n=20)

1,061.33
(n=30

1,343.50
(n=30)

1,577.47
(n=30)

7,787.70

8. เกาะหมาก

17,527.72
(n=18)

6,814.97
(n=30)

8,166.37
(n=30)

3,274.10
(n=30)

8,495.57
(n=30)

35,937.70

9. หาดทรายดำ

3,490.00
(n=20)

1,643.33
(n=30)

1,515.83
(n=30)

4,558.33
(n=30)

8,500.00
(n=29)

17,657.57

10. แหลงทองเที่ยว
โฮมสเตย

2,547.37
(n=19)

3,203.43
(n=30)

4,899.67
(n=30)

4,571.57
(n=30)

5,497.43
(n=30)

20,497.33

รวม

37,618.00

30,343.38

36,445.00

33,042.73

62,797.69

200,246.81

1. เกาะชาง

ที่มา: จากการคำนวณ
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มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษ
เขตหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดยกลุมนักทองเที่ยว
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม
ความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคน
(บาท)

จำนวนนักทองเทีย่ ว
(คน)

มูลคารวม
(บาท)

16,099.94

1,117,276

17,988,072,967.61

2. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักคอก

5,807.71

7,051

40,950,141.33

3. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักเพชร

5,728.27

7,051

40,390,008.27

4. น้ำตกธารมะยม

5,322.03

19,109

101,698,734.97

5. หาดทรายขาว

36,835.17

1,117,276

41,155,047,672.67

6. เกาะกูด

48,573.40

144,273

7,007,830,138.20

7,787.70

144,273

1,123,554,842.10

8. เกาะหมาก

35,937.70

145,583

5,231,918,179.10

9. หาดทรายดำ

17,657.57

62,744

1,107,906,362.93

20,497.33

67,680

1,387,259,520.00

200,246.81

2,832,316.00

75,184,628,567.17

1. เกาะชาง

7. น้ำตกคลองเจา

10. แหลงทองเทีย่ วโฮมสเตย
รวม

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสังคม- วัฒนธรรม
ที่มา: จากการคำนวณ

จากการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดาน
สิ่งแวดลอมของกลุมประชาชน กลุมผูประกอบการ และกลุม
นักทองเทีย่ วแลวนัน้ เมือ่ เปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐศาสตร
รวมในมิ ต ิ ด  า นสิ ่ ง แวดล อ มทั ้ ง 3 กลุ  ม พบว า มู ล ค า ทาง
เศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมของกลุม นักทองเทีย่ ว
มีมูลคามากที่สุด (ประมาณ 75,185 ลานบาท รองลงมา
คือกลุมประชาชน (ประมาณ 4,932 ลานบาท) และกลุม
ผูป ระกอบการ (49 ลานบาท) ตามลำดับ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

ซึง่ สะทอนใหเห็นวาในดาน สิง่ แวดลอมนัน้ กลุม นักทองเทีย่ ว
ผูซ ง่ึ มาจากตางพืน้ ที่ เห็นคุณคาของสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
หมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงมากกวากลุมประชาชน และ
กลุม ผูป ระกอบการในพืน้ ที่ อันเนือ่ งมาจากการไดมาทองเทีย่ ว
ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ กาะชางและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงเกิดความประทับใจ
ตอสภาพสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ และตองการที่จะใหมี
ความอุดมสมบูรณเชนนี้เรื่อยไป

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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สรุปผลกระทบเชิงบวกในมิติดานสังคม-วัฒนธรรม
และมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษ
หมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงที่ประเมินโดยกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม
ในการประเมินมูลคาผลกระทบเชิงบวกมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรม
ของพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงโดยกลุมตัวอยางทั้ง
3 กลุม พบวา แหลงทองเทีย่ วหาดทรายขาวมีมลู คาทางเศรษฐศาสตร
มากทีส่ ดุ เปนอันดับแรก (54,189 ลานบาท) รองลงมาคือเกาะชาง
(18,331 ลานบาท) และเกาะกูด (ประมาณ 6,204 ลานบาท)
เชนเดียวกันกับการประเมินมูลคาผลกระทบเชิงบวกในมิติดาน
สิ่งแวดลอมก็พบวา แหลงทองเที่ยวหาดทรายขาวมีมูลคาทาง
เศรษฐศาสตรมากที่สุดเปนอันดับแรก (41,642.63 ลานบาท)
รองลงมาคื อ เกาะช า ง (17,889.93 ล า นบาท) และเกาะกู ด
(7,112 ลานบาท)

และเมือ่ พิจารณาการศึกษาผลกระทบเชิงบวกทัง้ ในมิตดิ า น
สังคม-วัฒนธรรมและมิติดานสิ่งแวดลอมรวมกันก็พบวา
แหลงทองเที่ยวหาดทรายขาวยังคงเปนแหลงทองเที่ยวที่มี
มูลคามากทีส่ ดุ เปนอันดับแรก (95,831 ลานบาท) รองลงมา
คือเกาะชาง (36,221 ลานบาท) และเกาะกูด (ประมาณ
13,317 ลานบาท) และเมือ่ รวมกันทัง้ หมด ผลการศึกษานี้
ประเมินไดวา พื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง
มีมูลคาผลกระทบเชิงบวกในมิติดานสังคม-วัฒนธรรม
และมิตดิ า นสิง่ แวดลอมรวมเทากับ 163,963 ลานบาท
หนวย: ลานบาท

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
ในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม
กลุม
 ประชาชน

กลุม

กลุม

ผูป
 ระกอบการ นักทองเทีย่ ว

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
ในมิตด
ิ า นสิง่ แวดลอม
รวม

กลุม
 ประชาชน

กลุม

กลุม

ผูป
 ระกอบการ นักทองเทีย่ ว

รวม

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
รวมของทรัพยากร
ทองเทีย
่ ว

1. เกาะชาง

215.48

7.10

17,667.35

17,889.93

334.47

8.61

17,988.07

18,331.16

36,221.09

2. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักคอก

106.23

5.10

33.75

145.09

239.70

4.82

40.95

285.48

430.57

3. ปาชายเลนการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศบานสลักเพชร

296.04

5.56

43.26

344.87

221.06

12.17

40.39

273.62

618.48

N/A

N/A

N/A

N/A

1,060.15

8.80

101.70

1,170.65

1,170.65

5. หาดทรายขาว

389.24

3.20

53,796.37

54,188.82

482.93

4.65

41,155.05

41,642.63

95,831.44

6. เกาะกูด

109.35

0.31

6,094.82

6,204.48

103.99

0.19

7,007.83

7,112.02

13,316.50

N/A

N/A

N/A

N/A

140.59

0.10

1,123.55

1,264.24

1,264.24

12.91

0.96

3,112.64

3,126.51

21.45

1.28

5,231.92

5,254.65

8,381.16

N/A

N/A

N/A

N/A

544.38

1.58

1,107.91

1,653.86

1,653.86

1,208.73

5.32

683.68

1,897.74

1,782.88

6.86

1,387.26

3,177.00

5,074.73

27.56

81,431.88

83,797.43

4,931.61

49.06

75,184.63

80,165.30

163,962.73

4. น้ำตกธารมะยม

7. น้ำตกคลองเจา
8. เกาะหมาก
9. หาดทรายดำ
10. แหลงทองเทีย่ วโฮมสเตย

รวม

2,338.00

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสังคม- วัฒนธรรม
ที่มา: จากการคำนวณ
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3.2 ผลการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร
(Economics value) ของแหลงทองเทีย่ ว
ดานสังคมและสิง่ แวดลอมในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ
เมืองเกานาน

3.2.1 มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตด
ิ า นสังคมและวัฒนธรรม
สำหรับการไดมาซึ่งมูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสังคม-วัฒนธรรม ทำการแบงมูลคาความเต็มใจจายออกเปน 5 ดาน เพื่อ
แสดงรายละเอียดของความเต็มใจจายในแตละดาน ซึ่งเมื่อรวมทุกดานเขาดวยกัน จะทำใหไดมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนในมิติ
ดานสังคม-วัฒนธรรมของแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยว จำนวน 10 แหลง นำไปสูผลการศึกษาในลำดับสุดทาย คือ มูลคารวมทาง
เศรษฐศาสตรในมิติดานสังคม-วัฒนธรรม โดยแบงกลุมตัวอยางที่ทำการศึกษาและประเมินมูลคาความเต็มใจจาย ออกเปน 3 กลุม
ไดแก กลุมประชาชน กลุมผูประกอบการ และกลุมนักทองเที่ยว ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน
ทีป่ ระเมินโดยกลุม ประชาชนสำหรับการไดมาซึง่ มูลคาทางเศรษฐศาสตร
ในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของกลุมประชาชน ในลำดับแรกจะ
ทำการคำนวณหาคาเฉลีย่ ความเต็มใจจายของกลุม ตัวอยางแตละ
กลุมในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยว โดยผลจากการคำนวณ
แสดงใหเห็นวามูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนของกลุม ประชาชน
ตัวอยางรวมเทากับ 317,906.49 บาท และสำหรับมูลคาความเต็มใจ
จายเฉลีย่ รวมของกลุม ประชาชนทีม่ ตี อ ทรัพยากรทองเทีย่ วทีส่ งู ทีส่ ดุ
3 อันดับแรกไดแก แหลงเตาเผาโบราณและเครือ่ งเคลือบบานบอสวก
(66,939.79 บาท/คน) ตุงบูชาพระ (64,798.32 บาท/คน)
และประเพณีขึ้นดอยภูสะงืด (37,765.35 บาท/คน)
ซึ่งความเต็มใจจายดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการประเมินมูลคา
ความเต็มใจจายจากความรูสึกในสิ่งที่กลุมตัวอยาง (ประชาชน)
ไดรับจากการมีอยูของวิถีชีวิตและความเปนไปของสภาพสังคม
รวมถึงการมีประเพณีและวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวของตน
ซึ่งการที่มูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยของกลุมประชาชนที่มีตอ
แหลงทองเทีย่ วแหลงเตาเผาโบราณและเครือ่ งเคลือบบานบอสวก
สูงที่สุดก็เนื่องมาจากการที่กลุมประชาชนพิจารณาเห็นวา แหลง
ทองเที่ยวนี้เปนแหลงเรียนรูทางโบราณคดีและวัฒนธรรมของ
จังหวัดนาน ซึง่ แตเดิมเปนแหลงผลิตเครือ่ งเคลือบดินเผาทีส่ ำคัญ
และมีลกั ษณะเฉพาะของเขตลานนาและประเทศไทย ประกอบกับ
บริเวณแหลงทองเทีย่ วนีย้ งั มีพพิ ธิ ภัณฑพน้ื บานทีจ่ ำลองวิถชี วี ติ ตางๆ
ของชาวบานบอสวกในอดีตอีกทัง้ เปนแหลงขอมูลเกีย่ วกับความรู
ความเชื่อ สถาปตยกรรมและอุปกรณตางๆ ที่ใชในชีวิตประจำวัน
นับเปนแหลงขอมูลทีส่ ำคัญทีใ่ หความรูแ กเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
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ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจของคนในชุมชน และในสวนของตุง
บูชาพระ(ตุงกาคิง) และประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด นับเปนสิง่ ทีเ่ ปน
อัตลักษณเพียงหนึง่ เดียวทีม่ ที อ่ี ยูใ นจังหวัดนานเทานัน้ ซึง่ ถือเปน
สิ่งที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมและประเพณี นำมาซึ่งความภูมิใจ
อยางยิ่งของคนในชุมชนเชนกัน
และหากพิจารณามูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ในแตละดานทีก่ ลุม
ประชาชนใหตอแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวแตละแหงหลังจาก
คำนวณมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคน สามารถนำมูลคา
ความเต็มใจจายเฉลีย่ ในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วไปคำนวณ
หามูลคาทางเศรษฐศาสตร โดยการนำมูลคาเฉลีย่ รวมทีไ่ ดไปคูณ
กับจำนวนประชาชนในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยว ซึ่งจะ
ทำใหไดผลรวมของมูลคาทางเศรษฐศาสตร โดยหากพิจารณา
จากผลการคำนวณมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสังคมวัฒนธรรมที่ไดจากกลุมประชาชนที่สูงที่สุด 3 อันดับแรกไดแก
ตุ ง บู ช าพระ (3,113,170,609.37 บาท/คน) ฟ อ นแง น
(1,965,682,406.26 บาท/คน) และแหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก (1,760,918,054.56 บาท/คน)
ซึ่งผลที่ไดมีความแตกตางกับมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ย เนื่อง
ดวยจากฐานขอมูลดานจำนวนประชากรของแตละแหลงทองเทีย่ ว
ที่มีสัดสวนแตกตางกัน อยางไรก็ตามจากการสำรวจขอมูลภาค
สนามพบวา ในระยะแรกของการสัมภาษณเพื่อใหกลุมตัวอยาง
ประเมินมูลคาของแตละแหลงทองเทีย่ ว กลุม ตัวอยางประชาชน
จำนวนมากจะตอบวา ไมสามารถประเมินมูลคาได เนื่องจาก
วัฒนธรรมหรือประเพณีนน้ั ๆ มีมลู คาสูงเกินกวาจะประเมินเปน
ตัวเงินออกมาได ซึ่งเปนภาพสะทอนใหเห็นวา กลุมประชาชน
ใหความสำคัญและมีรสู กึ วาวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนของตน
มีคุณคาสูงอยางยิ่ง

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย
่ ตอคนในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรมของ
พืน
้ ทีพ
่ เิ ศษเมืองเกานานทีป
่ ระเมินโดยกลุม
 ประชาชน
แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย
่ ว

หนวย: บาท/คน

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม 5 ดาน
มูลคาการใชโดยตรง
(DIRECT USE VALUE)

มูลคาการใชโดยออม
(INDIRECT USE VALUE)

มูลคาเผือ่ จะใช
(OPTION VALUE)

1,974.63

1,771.80

1,491.84

(n=41)

(n=41)

2,549.98

มูลคาของการดำรงอยู
(EXISTENCE VALUE)

มูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต
(BEQUEST VALUE)

รวม

1,526.88

2,035.46

8,800.61

(n=41)

(n=40)

(n=40)

2,036.12

2,009.07

2,227.91

2,188.87

(n=41)

(n=42)

(n=43)

(n=43)

(n=42)

7,152.70

5,663.07

3,079.29

3,387.20

4,494.23

(n=44)

(n=41)

(n=42)

(n=43)

(n=42)

5,192.35

10,861.21

10,016.07

8,411.63

3,284.09

(n=43)

(n=43)

(n=43)

(n=43)

(n=44)

6,005.08

5,734.72

1,558.95

6,809.86

16,329.13

(n=42)

(n=41)

(n=42)

(n=42)

(n=43)

6. แหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก

5,797.25

27,495.71

6,508.14

9,787.85

17,350.83

(n=43)

(n=43)

(n=43)

(n=43)

(n=43)

7.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง

1,477.08

791.96

1,394.79

796.17

4,020.87

(n=48)

(n=48)

(n=48)

(n=48)

(n=46)

12,811.63

31,776.81

7,281.36

1,268.02

11,660.51

(n=49)

(n=46)

(n=46)

(n=45)

(n=46)

1,670.48

4,194.20

2,807.53

6,359.04

11,406.98

(n=42)

(n=42)

(n=42)

(n=42)

(n=43)

1,206.10

1,428.10

4,906.45

11,528.69

14,387.83

(n=42)

(n=42)

(n=41)

(n=43)

(n=43)

45,837.28

91,753.70

41,053.48

52,103.24

87,158.79

1. วัดภูมนิ ทร
2. วัดชางค้ำ
3. วัดพระธาตุเขานอย
4. ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด
5. ผาทอมือบานซาวหลวง

8. ตุงบูชาพระ
9. ฟอนแงน
10. การอนุรกั ษกลองปูจา
รวม

11,011.94
23,776.47
37,765.35
36,437.74
66,939.79
8,480.87
64,798.32
26,438.23
33,457.17

317,906.49
ที่มา: จากการคำนวณ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษ
เมืองเกานานที่ประเมินโดยกลุมประชาชน
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม
ความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคน
(บาท)

จำนวนประชาชน
(คน)

มูลคารวม
(บาท)

1. วัดภูมนิ ทร

8,800.61

48,044.00

422,816,475.79

2. วัดชางค้ำ

11,011.94

48,044.00

529,057,552.02

3. วัดพระธาตุเขานอย

23,776.47

51,248.00

1,218,496,779.74

4. ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด

37,765.35

26,306.00

993,455,210.90

5. ผาทอมือบานซาวหลวง

36,437.74

26,306.00

958,531,301.46

6. แหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก

66,939.79

26,306.00

1,760,918,054.56

8,480.87

49,456.00

419,429,885.22

8. ตุงบูชาพระ

64,798.32

48,044.00

3,113,170,609.37

9. ฟอนแงน

26,438.23

74,350.00

1,965,682,406.26

10. การอนุรกั ษกลองปูจา

33,457.17

48,044.00

1,607,416,224.14

256,682.75

75,018

2,337,997,937.19

7.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง

รวม

ที่มา: จากการคำนวณ
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2) มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรมของพืน้ ทีพ
่ เิ ศษเมืองเกานานทีป่ ระเมินโดยกลุม ผูป ระกอบการ
สำหรับการไดมาซึง่ มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรมของกลุม ผูป ระกอบการ ลำดับแรกจะทำการคำนวณหาคาเฉลีย่
ความเต็มใจจายของกลุม ตัวอยางในแตละกลุม ทีใ่ หตอ แหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วแตละแหง ผลจากการคำนวณพบวา มูลคาความเต็มใจจาย
เฉลีย่ ของกลุม ผูป ระกอบการรวมทุกแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วเทากับ 720,989.48 บาท/คน มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ รวมสูงสุดของ
กลุม ผูป ระกอบการทีใ่ หแกแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ ว ไดแก วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง (282,062.74 บาท/คน) ฟอนแงน
(201,790.50 บาท/คน) และวั ด พระธาตุ เ ขาน อ ย (122,384.38 บาท/คน) ตามลำดั บ ซึ ่ ง ความเต็ ม ใจจ า ยดั ง กล า ว
สะทอนใหเห็นถึงการประเมินมูลคาความเต็มใจจายจากมุมมองของผูป ระกอบการ ทีส่ ะทอนมาจากประโยชนหรือสิง่ ไดรบั จากการมีอยูข อง
วิถชี วี ติ และความเปนไปของสภาพสังคม รวมถึงการมีวฒ
ั นธรรมประเพณีของแหลงทองเทีย่ วทีท่ ำการประกอบการ
จากการทีม่ ลู คาความเต็มใจจายเฉลีย่ ของของกลุม ผูป ระกอบการ
ทีม่ ตี อ แหลงหรือทรัพยากรทองเทีย่ วทัง้ 3 แหลง มีคา สูงสุดใน 3
อันดับแรก อันไดแก วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง ประเพณี
ฟอนแงน และวัดพระธาตุเขานอย โดยแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ ว
ทัง้ สาม เปนแหลงทองเทีย่ วหลักของจังหวัดนาน โดยทาง อพท.
สำนักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองเกานาน ไดทำการสงเสริมและเผยแพร
ประชาสัมพันธกจิ กรรมดานวัฒนธรรมประเพณี ผานสือ่ ในรูปแบบ
ตางๆ มีการประชาสัมพันธกิจกรรมแนะนำเมื่อมาทองเที่ยว
เมืองเกานาน (Recommended Activities when Visiting NAN)
โดยมีกจิ กรรมทีค่ วรทำและควรดู เชน สักการะพระธาตุ ชมรูปปน
สิงคคายนาง ณ วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง ชมดวงอาทิตยขน้ ึ
ทีว่ ดั พระธาตุเขานอย และฟอนแงน เปนตน ซึง่ การประชาสัมพันธ
นีส้ ง ผลตอการมีผเู ดินทางเขามาเทีย่ วชม อันเปนสิง่ ทีส่ ง ผลสะทอน
แกผปู ระกอบการซึง่ สงผลใหแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วทัง้ 3 แหลง
เปนแหลงทองเทีย่ วหลักทีม่ คี ณ
ุ คา สรางรายไดหรือสรางผลประโยชน
ตางๆ ใหกบั ธุรกิจ

และหากพิจารณาในรายละเอียดของมูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่
ทีผ่ ปู ระกอบการใหแกแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วแตละแหงในมูลคา
แตละดานพบวา ในภาพรวมผูป ระกอบการใหมลู คาความเต็มใจ
จายจากการใชประโยชนโดยออมมีคา สูงทีส่ ดุ เนือ่ งจากกลุม ผูป ระกอบ
การมิไดพจิ ารณาเพียงแคผลประโยชนโดยตรงทีธ่ รุ กิจของตนเอง
ไดรบั เทานัน้ แตยงั เห็นถึงความสำคัญของผลประโยชนสว นรวมมาก
กวาผลประโยชนของตนเอง เชน การที่วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ
สังคมของกลุม ผูป ระกอบการอืน่ ๆ เปลีย่ นแปลงและพัฒนาไปใน
ทางทีด่ ขี น้ึ หรือการทีน่ กั ทองเทีย่ วไดศกึ ษาเรียนรู วัฒนธรรมประเพณี
วิถชี วี ติ ตางๆ การทีค่ นในชุมชนไดเรียนรูแ ละภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรม
วิถีชีวิตและเอกลักษณทองถิ่นของตน ซึ่งเหตุผลหนึ่งจากการลง
พืน้ ทีส่ ำรวจของคณะวิจยั พบวา ผูป ระกอบการสวนใหญเปนกลุม
ทีเ่ กิดและเติบโตในพืน้ ที่ สงผลใหกลุม ผูป ระกอบการมีความตระหนัก
ถึงคุณภาพชีวติ ของผูอ น่ื รวมทัง้ ตระหนักถึงการรักษาและธำรงคไว
ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน

ซึ่งเมื่อภาพรวมของทั้งสังคมเปนไปในทิศทางที่ดี ผลลัพธที่ดีจะถูกสงผานมายังธุรกิจของตนเองในที่สุดหลังจากคำนวณมูลคา
ความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคน สามารถนำมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวไปคำนวณหามูลคาทาง
เศรษฐศาสตร โดยการนำมูลคาเฉลีย่ รวมทีไ่ ดไปคูณกับจำนวนผูป ระกอบการในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ ว ซึง่ ทำใหไดผลรวม
ของมูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรมทีป่ ระเมินโดยผูป ระกอบการโดยหากพิจารณาจากผลการคำนวณมูลคาทาง
เศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรมทีม่ มี ลู คาสูงสุดสามอันดับแรกทีผ่ ปู ระกอบใหไดแก วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง
(39,770,846.42 บาท) ฟอนแงน (37,533,033.00 บาท) และวัดพระธาตุเขานอย (20,071,037.50 บาท) โดยมูลคาทีส่ ามารถ
คำนวณไดมีความสอดคลองกับมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ย ซึ่งเปนผลอันเนื่องมาจากการที่แหลง/ทรัพยากรทองเที่ยว ไดรับการ
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ซึ่งมีภาพพจนของการเปนแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวหลัก สงผลใหมีผูเดินทางมาเที่ยวชมและสงผล
ทางดานรายไดแกผูประกอบการในพื้นที่

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย
่ ตอคนในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรมของ
พืน
้ ทีพ
่ เิ ศษเมืองเกานานทีป
่ ระเมินโดยกลุม
 ผูป
 ระกอบการ
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย
่ ว
1. วัดภูมนิ ทร
2. วัดชางค้ำ
3. วัดพระธาตุเขานอย
4. ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด
5. ผาทอมือบานซาวหลวง
6. แหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก
7.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง
8. ตุงบูชาพระ
9. ฟอนแงน
10. การอนุรกั ษกลองปูจา
รวม

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม 5 ดาน
มูลคาของการดำรงอยู
(EXISTENCE VALUE)

มูลคาการใชโดยตรง
(DIRECT USE VALUE)

มูลคาการใชโดยออม
(INDIRECT USE VALUE)

มูลคาเผือ่ จะใช
(OPTION VALUE)

1,872.13

1,724.88

2,052.97

2,115.50

2,065.38

(n=15)

(n=16)

(n=16)

(n=16)

(n=16)

1,618.71

2,817.53

2,791.00

2,329.41

2,241.18

(n=17)

(n=17)

(n=17)

(n=17)

(n=17)

22,321.88

15,837.50

21,384.38

20,581.25

42,259.38

(n=16)

(n=16)

(n=16)

(n=16)

(n=16)

1,589.29

1,356.96

1,507.00

10,089.11

8,278.57

(n=14)

(n=14)

(n=14)

(n=14)

(n=14)

4,567.86

1,871.50

3,480.00

4,413.33

7,957.78

(n=14)

(n=15)

(n=15)

(n=15)

(n=15)

4,241.60

2,429.63

2,631.19

5,064.00

8,368.75

(n=15)

(n=16)

(n=16)

(n=16)

(n=16)

22,333.33

205,999.89

17,874.07

9,105.44

26,750.00

(n=18)

(n=18)

(n=18)

(n=18)

(n=18)

1,580.00

1,653.20

2,093.33

2,840.00

4,680.00

(n=15)

(n=15)

(n=15)

(n=15)

(n=15)

87,312.50

87,031.25

5,749.88

5,081.25

16,615.63

(n=16)

(n=16)

(n=16)

(n=16)

(n=16)

3,068.37

2,026.80

1,892.57

2,215.87

3,226.50

(n=15)

(n=15)

(n=15)

(n=15)

(n=15)

322,749.13

61,456.38

63,835.16

122,443.15

150,505.66

มูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต
(BEQUEST VALUE)

รวม
9,830.85
11,797.82
122,384.38
22,820.93
22,290.47
22,735.16
282,062.74
12,846.53
201,790.50
12,430.10

720,989.48
ที่มา: จากการคำนวณ
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มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษ
เมืองเกานานที่ประเมินโดยกลุมผูป
 ระกอบการ
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม
ความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคน
(บาท)

จำนวนประชาชน
(คน)

มูลคารวม
(บาท)

1. วัดภูมนิ ทร

9,830.85

182

1,789,215.08

2. วัดชางค้ำ

11,797.82

182

2,147,203.88

122,384.38

164

20,071,037.50

4. ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด

22,820.92

27

616165.0714

5. ผาทอมือบานซาวหลวง

22,290.47

27

601,842.65

6. แหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก

22,735.16

27

613,849.39

282,062.74

141

39,770,846.42

8. ตุงบูชาพระ

12,846.53

182

2,338,069.07

9. ฟอนแงน

201,790.50

186

37,533,033.00

12,430.10

158

1,963,955.80

720,989.48

1,276.00

107,445,217.85

3. วัดพระธาตุเขานอย

7.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง

10. การอนุรกั ษกลองปูจา
รวม

ที่มา: จากการคำนวณ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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3) มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษเมืองเกานานที่ประเมินโดยกลุมนักทองเที่ยว
สำหรับการไดมาซึ่งมูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมที่ประเมินโดยกลุมนักทองเที่ยว ในลำดับแรกจะทำการ
คำนวณหาคาเฉลี่ยความเต็มใจจายของกลุมตัวอยางแตละกลุมที่ใหตอแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวแตละแหง ซึ่งผลจากการคำนวณ
พบวา กลุมนักทองเที่ยวใหมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยรวมทุกแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองเกานานเทากับ
228,328.02 บาท/คน และสำหรับแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวที่กลุมนักทองเที่ยวใหมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยรวมสูงสุด ไดแก
วัดภูมนิ ทร (50,439.17 บาท/คน) การอนุรกั ษกลองปูจา (37,853.33 บาท/คน) และวัดพระธาตุเขานอย (26,459.50 บาท/คน)
ตามลำดับ ซึ่งความเต็มใจจายดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการประเมินมูลคาความเต็มใจจายจากนักทองเที่ยว
อันเปนผลมาจากประโยชนหรือสิง่ ไดรบั จากการมีทอ งเทีย่ วในเชิงของการเทีย่ วชม เรียนรู วัฒนธรรม ประเพณีของแหลงทองเทีย่ ว
ซึ่งจากผลการคำนวณความเต็มใจจายที่ไดจากมุมมองของนักทองเที่ยว นับวาสะทอนขอเท็จจริงที่วาแหลงทองเที่ยววัดภูมินทร
ถือเปนจุดศูนยกลางของแหลงทองเที่ยวในจังหวัดนาน เนื่องจากเปนวัดที่มีความเกาแกและอยูใจกลางเมือง รวมทั้งการมีที่พัก
และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายตางๆ ซึ่งอยูไมไกลจากบริเวณวัด เปนจุดที่นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมายังจังหวัดนานจะไป
เที่ยวชม สำหรับกลองปูจา เปนการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณี ที่ไมสามารถหาชมได งายนัก หากไมมีกิจกรรมหรืองานใน
โอกาสพิเศษ อีกทั้งกลองปูจาสามารถใชบรรเลงรวมกับวงดนตรีสากลได และเคยไดบรรเลงถวายเฉพาะพระพักตรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ณ ขวงเมืองนาน ซึ่งนับเปนวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณคาใน
มุมมองของนักทองเที่ยว อยางไรก็ตามในปจจุบันมีการพยายามพัฒนาใหกลองปูจามีบทบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยเปนกลอง
ที่ตั้งอยูกับสถานที่ มีการปรับปรุงพัฒนาใหสามารถเคลื่อนยายเพื่อเขารวมกิจกรรมตางๆ ได ในสวนของวัดพระธาตุเขานอยที่
นักทองเที่ยวใหมูลคาเปนลำดับถัดมา เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวที่มีภูมิทัศนสวยงามของพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐาน
ดอกบัวสูง 9 เมตร โดยมีทิวทัศนอันสวยงามของเมืองนานเปนฉากประกอบอยูเบื้องลาง ไดแก“พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรี
ศรีเมืองนาน” ซึ่งนับอีกหนึ่งเปนสัญลักษณประจำจังหวัดนาน โดยมีการเผยแพรภาพถายตามสื่อตางๆ มากมาย เชน นิตยสาร
โปสเตอร หรือโปสการด ซึ่งเปนสิ่งที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชม
หากพิจารณาในรายละเอียดของมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยในแตละดานของนักทองเที่ยวพบวา ในภาพรวมมูลคาความ
เต็มใจจายเพื่อลูกหลานในอนาคตมีคาสูงที่สุด ซึ่งเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงการที่นักทองเที่ยวเห็นถึงคุณคาของรักษาแหลงหรือ
ทรัพยากรทองเที่ยว วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เพื่อที่ในวันหนึ่งขางหนาลูกหลานของตนหรืออนุชนรุนหลังจะไดมีโอกาส
เดินทางมาทองเที่ยว ศึกษา เรียนรู และมีโอกาสไดใชประโยชนจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีนั้นๆ
หลังจากคำนวณมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคน สามารถนำมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยว
ไปคำนวณหามูลคาทางเศรษฐศาสตรรวม โดยการนำมูลคาเฉลี่ยรวมที่ไดไปคูณกับจำนวนนักทองเที่ยวในแตละแหลง/ทรัพยากร
ทองเที่ยว ซึ่งทำใหไดผลรวมของมูลคาทางเศรษฐศาสตร โดยหากพิจารณาจากผลการคำนวณมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติ
ดานสังคม-วัฒนธรรมทีป่ ระเมินโดยกลุม นักทองเทีย่ ว มูลคาสูงสุดสามอันดับแรกไดแก วัดภูมนิ ทร (31,402,365,944.17 บาท)
วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง (13,303,536,733.16 บาท) และวัดพระธาตุเขานอย (11,143,577,182.00 บาท)
โดยมูลคาที่คำนวณไดเปนผลอันเนื่องมาจากวัดภูมินทร เปนแหลงทองเที่ยวที่อยูใจกลางเมือง ประกอบกับการที่มีแหลงที่พัก
สะดวกสบาย ตามที่ไดกลาวถึงในกรณีของมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยในไวขางตนแลว สำหรับวัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง
เนือ่ งจากฐานขอมูลพบวามีสดั สวนของนักทองเทีย่ วเดินทางมาเทีย่ วชมหรือมีโอกาสไดเทีย่ วชมมากกวาทรัพยากรทองเทีย่ วกลองปูจา
ซึ่งวัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง มีมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยในลำดับที่ 4 (25,947.39 บาท/คน)
โดยเมื่อนำมาคำนวณรวมกับจำนวนนักทองเที่ยวแลว สงผลใหมูลคาทางเศรษฐศาสตรดานสังคม-วัฒนธรรมของวัดพระธาตุ
แชแหงพระอารามหลวงมีการเปลีย่ นแปลงมูลคาขึน้ มาเปนลำดับทีส่ าม และในสวนของวัดพระธาตุเขานอย นับเปนอีกแหลงทองเทีย่ ว
ทีถ่ อื เปนหนึง่ ในสัญลักษณของเมืองนาน จากการมี ภูมทิ ศั นทส่ี วยงาม และจากการประชาสัมพันธผา นสือ่ ตางๆตามทีไ่ ดกลาวในกรณี
ของมูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ในขางตนแลว ดังนัน้ จึงเปนทีม่ าของการสะทอนมูลคาทางเศรษฐศาสตรของกลุม นักทองเทีย่ วดังกลาว
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มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย
่ ตอคนในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรมของ
พืน
้ ทีพ
่ เิ ศษเมืองเกานานทีป
่ ระเมินโดยกลุม
 นักทองเทีย
่ ว
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย
่ ว

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม 5 ดาน
มูลคาการใชโดยตรง
(DIRECT USE VALUE)

มูลคาการใชโดยออม
(INDIRECT USE VALUE)

มูลคาเผือ่ จะใช
(OPTION VALUE)

10,016.67

6,043.33

15,716.67

(n=30)

(n=30)

656.67

มูลคาของการดำรงอยู
(EXISTENCE VALUE)

มูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต
(BEQUEST VALUE)

รวม

7,866.67

10,795.83

50,439.17

(n=30)

(n=30)

(n=30)

686.67

539.33

995.67

1,024.67

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

3,677.33

5,540.50

4,870.00

4,466.67

7,905.00

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

1,351.00

1,915.00

4,341.67

3,643.33

6,318.33

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

3,756.67

2,868.33

3,116.00

5,183.33

7,771.67

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

6. แหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก

2,101.67

2,223.33

2,080.00

3,788.33

5,041.67

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

7.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง

4,667.71

4,793.52

5,094.29

4,685.45

6,706.42

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

1,444.00

1,648.33

3,871.67

2,311.63

1,783.00

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

1,991.67

5,956.67

1,340.00

3,811.67

4,066.67

(n=30)

(n=30)

(n=29)

(n=30)

(n=30)

2,176.67

11,690.00

5,161.67

3,983.33

14,841.67

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

31,840.04

43,365.68

46,131.29

40,736.08

66,254.92

1. วัดภูมนิ ทร
2. วัดชางค้ำ
3. วัดพระธาตุเขานอย
4. ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด
5. ผาทอมือบานซาวหลวง

8. ตุงบูชาพระ
9. ฟอนแงน
10. การอนุรกั ษกลองปูจา
รวม

3,903.00
26,459.50
17,569.33
22,696.00
15,235.00
25,947.39
11,058.63
17,166.67
37,853.33

228,328.02
ที่มา: จากการคำนวณ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษ
เมืองเกานานที่ประเมินโดยกลุมนักทองเทีย
่ ว
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม
ความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคน
(บาท)

จำนวนประชาชน
(คน)

มูลคารวม
(บาท)

1. วัดภูมนิ ทร

50,439.17

622,579

31,402,365,944.17

2. วัดชางค้ำ

3,903.00

622,579

2,429,925,837.00

3. วัดพระธาตุเขานอย

26,459.50

421,156

11,143,577,182.00

4. ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด

17,569.33

40

702,773.33

5. ผาทอมือบานซาวหลวง

22,696.00

800

18,156,800.00

6. แหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก

15,235.00

3,000

45,705,000.00

7.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง

25,947.39

512,712

13,303,536,733.16

8. ตุงบูชาพระ

11,058.63

10,555

116,723,874.83

9. ฟอนแงน

17,166.67

10,200

175,100,000.00

10. การอนุรกั ษกลองปูจา

37,853.33

6,600

249,832,000.00

228,328.02

1,276

58,885,626,144.49

รวม

ที่มา: จากการคำนวณ

จากการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรมของพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองเกานาน โดยกลุม ประชาชน กลุม ผู
ประกอบการ และกลุม นักทองเทีย่ ว ดังทีไ่ ดนำเสนอมาขางตนแลวพบวา มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรมทีป่ ระเมิน
โดยกลุม นักทองเทีย่ วมีมลู คามากทีส่ ดุ (58,885 ลานบาท) รองลงมาคือกลุม ประชาชน (12,988 ลานบาท) และกลุม ผูป ระกอบการ
(107 ลานบาท) ตามลำดับ ซึง่ ผลการศึกษาในขางตน มีลำดับมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรมทีก่ ลุม ตัวอยางทัง้
3 กลุม ประเมิน สอดคลองกับในกรณีของผลการศึกษามูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรมของพืน้ ทีพ่ เิ ศษเขต
หมูเ กาะชางและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง
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3.2.2 มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตด
ิ า นสิง่ แวดลอมของพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษเมืองเกานาน
สำหรับการไดมาซึ่งมูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับมูลคาในมิติดานสังคม-วัฒนธรรม โดยทำการ
แบงมูลคาความเต็มใจจายออกเปน 5 ดาน เพื่อแสดงรายละเอียดของความเต็มใจจายในแตละดาน ซึ่งเมื่อรวมทุกดานเขาดวยกัน
จะทำใหไดมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนในมิติดานสิ่งแวดลอมของแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยว จำนวน 10 แหลง ซึ่งสามารถ
นำไปสูผ ลการศึกษาในลำดับสุดทาย คือ มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตดิ า นสิง่ แวดลอม โดยแบงกลุม ตัวอยางทีท่ ำการศึกษาและประเมิน
มูลคาความเต็มใจจาย ออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมประชาชน กลุมผูประกอบการ และกลุมนักทองเที่ยว ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษเมืองเกานานที่ประเมินโดยกลุมประชาชน
การคำนวณมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนในมิติดานสิ่งแวดลอมของประชาชนในของพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน สำรวจขอมูล
จากประชาชนในพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ กาะชางและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง โดยการสัมภาษณถงึ มูลคาทีป่ ระชาชนเต็มใจจายทัง้ 5 ดาน ในแตละทรัพยากร
ทองเทีย่ ว จากนัน้ นำขอมูลมาคำนวณหาคาเฉลีย่ โดยผลการศึกษาพบวา มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนของประชาชนตัวอยางรวม
เทากับ 253,661.52 บาท/คน โดยมูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคน 3 อันดับแรกไดแก แหลงเตาเผาโบราณและเครือ่ งเคลือบบาน
บอสวก (136,890.62 บาท/คน) ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด (51,253.59 บาท/คน) และวัดพระธาตุเขานอย (19,454.42 บาท/คน)
ซึ่งแหลงเตาเผาโบราณและเครื่องเคลือบบานบอสวกเปนแหลงเรียนรูทางโบราณคดีและวัฒนธรรมของจังหวัดนานมีระยะทาง
หางจากตัวเมืองประมาณ 17 กิโลเมตร ยังคงไวซึ่งสภาพอากาศที่ดี มีความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ เชนเดียวกับดอยภูสะงืด
ซึ่งยังคงความเปนธรรมชาติ มีสิ่งแวดลอมที่ดี และในประเพณีขึ้นดอยภูสะงืด มีการสงเสริมใหการจัดงานมีรูปแบบการดำเนินงาน
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน การจัดเลี้ยงอาหารโดยใชภาชนะที่สามารถยอยสลายไดในธรรมชาติ การจำหนายผักปลอดสารพิษ
และอีกขอสังเกตที่นาสนใจ คือ หนึ่งในอาชีพของประชาชนในชุมชนบอสวก ไดแก การนำเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติปาชุมชน นำเที่ยว
ดอยภูสะงืด ชมเตาเผาโบราณ เปนตน ซึง่ อาชีพเหลานีส้ ะทอนใหเห็นถึงความอุมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ในสวนของวัดพระธาตุ
เขานอย ซึง่ นับเปนหนึง่ ในสัญลักษณของจังหวัดนานทีม่ กี ารเผยแพรภาพถายผานสือ่ ตางๆ มากมาย ซึง่ ภาพถายแสดงถึงทิวทัศนทส่ี วยงาม
ความสวยงามของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เหลานี้ลวนเปนเหตุผลที่ทำใหประชาชนเห็นคุณคาของแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวดังผล
การศึกษาขางตน
และเมือ่ พิจารณาจำแนกตามมูลคาความเต็มใจจาย 5 ดาน ในภาพรวมของทุกแหลง/ทรัพยากรแลว พบวา ประชาชนมีความเต็มใจ
จายเฉลี่ยในมูลคาเพื่อลูกหลานในอนาคตมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมประชาชนใหความสำคัญและคุณคาของสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
คาดหวังถึงการดำรงไวซง่ึ สิง่ แวดลอมทีด่ ตี ลอดไป เพือ่ ทีว่ า ลูกหลานหรืออนุชนรุน หลังจะไดใชประโยชนจากแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วนัน้ ๆ
สำหรับการคำนวณมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสิ่งแวดลอม ซึ่งคำนวณไดจากมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนคูณกับ
จำนวนประชาชนในตำบลทีต่ ง้ั ของแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วนัน้ ๆ รวมถึงจำนวนประชาชนในตำบลใกลเคียง โดยผลการคำนวณพบวา
แหลงเตาเผาโบราณและเครือ่ งเคลือบบานบอสวก (3,601,044,636.83 บาท) ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด(1,348,276,972.12 บาท)
วัดพระธาตุเขานอย (997,000,290.87 บาท) เปนมูลคาสามลำดับแรก โดยลำดับผลการคำนวณมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวม
ในมิติดานสิ่งแวดลอมที่ได มีความสอดคลองกับผลการศึกษามูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยที่ตามไดกลาวไวในขางตน

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย
่ ตอคนในมิตด
ิ า นสิง่ แวดลอมของพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ
เมืองเกานานทีป
่ ระเมินโดยกลุม
 ประชาชน
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย
่ ว

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตด
ิ า นสิง่ แวดลอม 5 ดาน
มูลคาการใชโดยตรง
(DIRECT USE VALUE)

มูลคาการใชโดยออม
(INDIRECT USE VALUE)

มูลคาเผือ่ จะใช
(OPTION VALUE)

1,764.38

1,649.56

1,764.38

(n=40)

(n=41)

2,304.32

มูลคาของการดำรงอยู
(EXISTENCE VALUE)

มูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต
(BEQUEST VALUE)

รวม

1,649.56

1,649.56

8,390.75

(n=40)

(n=41)

(n=41)

2,088.35

2,304.32

2,088.35

2,088.35

(n=43)

(n=43)

(n=43)

(n=43)

(n=43)

6,713.22

5,852.03

6,713.22

5,852.03

5,852.03

(n=44)

(n=44)

(n=44)

(n=44)

(n=44)

2,959.21

5,585.53

2,959.21

5,585.53

5,585.53

(n=43)

(n=40)

(n=43)

(n=40)

(n=40)

3,035.13

1,629.79

3,035.13

1,629.79

1,629.79

(n=42)

(n=43)

(n=42)

(n=43)

(n=43)

6. แหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก

5,609.30

14,481.37

5,609.30

14,481.37

14,481.37

(n=43)

(n=43)

(n=43)

(n=43)

(n=43)

7.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง

1,466.68

1,023.27

1,466.68

1,023.27

1,023.27

(n=44)

(n=44)

(n=44)

(n=44)

(n=44)

8. ตุงบูชาพระ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9. ฟอนแงน

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10. การอนุรกั ษกลองปูจา

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1. วัดภูมนิ ทร
2. วัดชางค้ำ
3. วัดพระธาตุเขานอย
4. ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด
5. ผาทอมือบานซาวหลวง

รวม

23,852.24

32,309.91

24,419.88

77,164.42

95,915.07

10,483.70
19,454.42
51,253.59
16,035.12
136,890.62
11,153.32

253,661.52

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสิ่งแวดลอม
ที่มา: จากการคำนวณ
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มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษ
เมืองเกานานที่ประเมินโดยกลุมประชาชน
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตด
ิ า นสิง่ แวดลอม 5 ดาน
ความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคน
(บาท)

จำนวนประชาชน
(คน)

มูลคารวม
(บาท)

1. วัดภูมนิ ทร

8,390.75

48,044.00

403,124,954.35

2. วัดชางค้ำ

10,483.70

48,044.00

503,678,793.42

3. วัดพระธาตุเขานอย

19,454.42

51,248.00

997,000,290.87

4. ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด

51,253.59

26,306

1,348,276,972.12

5. ผาทอมือบานซาวหลวง

16,035.12

26,306

421,819,863.81

6. แหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก

136,890.62

26,306

3,601,044,636.83

11,153.32

49,456

551,598,718.10

8. ตุงบูชาพระ

N/A

48,044

N/A

9. ฟอนแงน

N/A

74,350

N/A

10. การอนุรกั ษกลองปูจา

N/A

48,044

N/A

253,661.52

446,148

7,826,544,229.48

7.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง

รวม

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสิ่งแวดลอม
ที่มา: จากการคำนวณ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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2) มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมของพืน้ ทีพ
่ เิ ศษเมืองเกานานทีป่ ระเมินโดยกลุม ผูป ระกอบการ
สำหรับมูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมของผูป ระกอบการพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองเกานานทัง้ 5 ดาน ลำดับแรก
จะทำการคำนวณหาคาเฉลีย่ ความเต็มใจจายของกลุม ตัวอยางในแตละแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ ว ซึง่ จากการคำนวณพบวา มูลคาความ
เต็มใจจายเฉลีย่ รวมทุกแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วเทากับ 398,033.47 บาท/คน โดยวัดพระธาตุแชแหง พระอารามหลวง เปนแหลง
ทองเทีย่ วทีผ่ ปู ระกอบการตัวอยางใหมลู คาความเต็มใจจายในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมมากทีส่ ดุ (182,623.05บาท/คน) เนือ่ งจากสภาพ
สิ่งแวดลอมของวัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวงอยูนอกตัวเมือง และยังคอนขางมีความอุดมสมบูรณสวยงาม ถึงแมจะเริ่มมีสิ่ง
ปลูกสรางเพิม่ มากขึน้ ก็ตาม การทีบ่ ริเวณวัดยังคงมีสภาพสิง่ แวดลอมทีอ่ ดุ มสมบูรณและสวยงาม เปนสิง่ สำคัญทีด่ งึ ดูดใหนกั ทองเทีย่ ว
ตัดสินใจเดินทางมาทองเทีย่ วสงผลใหกอ ใหเกิดรายไดแกผปู ระกอบการ รองลงมาไดแก วัดพระธาตุเขานอย (140,715.63 บาท/คน)
และผาทอมือบานซาวหลวง (23,192.06 บาท/คน) ตามลำดับ โดยในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมทรัพยากรทองเทีย่ วผาทอมือบานซาวหลวง
ไดรับการสนับสนุนใหใชเสนใยจากธรรมชาติ เชน ผาทอใยสับปะรด ใยขา ใยบัวหลวง ใยผักตบชวา ใยไผ ใยนุน และฝายน้ำตาล
มาผสมกับใยฝาย เพือ่ เปนอีกหนึง่ ทางเลือกในการผลิตผาทอ ซึง่ เปนการแสดงออกถึงความหวงใยสิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
และเมือ่ พิจารณาตามมูลคาความเต็มใจจาย 5 ดาน ในภาพรวมของทุกแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ ว พบวากลุม ผูป ระกอบการใหมลู คา
ความเต็มใจจายจากการใชประโยชนโดยออมมีคา สูงทีส่ ดุ แสดงถึงการใหความสำคัญของสิง่ แวดลอมทีม่ ตี อ สวนรวมมากกวาประโยชน
ของตนเอง ซึง่ จากการลงพืน้ ทีส่ ำรวจของคณะวิจยั พบวา ผูป ระกอบการสวนใหญเปนคนในชุมชน เปนกลุม ประชาชนทีเ่ กิดและเติบโต
ในพืน้ ที่ สงผลใหกลุม ผูป ระกอบการมีความตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของผูอ น่ื รวมทัง้ ตระหนักถึงการรักษาสิง่ แวดลอมทีด่ ใี นพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
เมืองเกานาน ซึง่ เมือ่ สิง่ แวดลอมอยูใ นสภาพทีด่ ี ยอมสงผลดีตอ ธุรกิจของตนเองในทีส่ ดุ
การคำนวณมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมของผูป ระกอบการในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองเกานาน ดำเนินการคำนวณ
จากมูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนของแตละแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วคูณกับจำนวนผูป ระกอบการในพืน้ ทีท่ เ่ี ปนทีต่ ง้ั ของแหลง/
ทรัพยากรทองเทีย่ วนัน้ ๆ โดยผลการคำนวณพบวา กลุม ผูป ระกอบการไดใหมลู คาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมมากทีส่ ดุ
ไดแก วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง (25,749,849.50 บาท) และวัดพระธาตุเขานอย (23,077,362.50 บาท) ซึง่ เปนลำดับที่
สอดคลองกับผลการศึกษาความเต็มใจจายเฉลี่ย และลำดับสุดทายไดแก วัดภูมินทร (2,012,979.15 บาท) ซึ่งเหตุที่วัดภูมินทรมี
มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสิง่ แวดลอม อันเนือ่ งมาจากการทีม่ จี ำนวนผูป ระกอบการจากฐานขอมูลทีส่ งู กวานัน่ เอง
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มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย
่ ตอคนในมิตด
ิ า นสิง่ แวดลอมของพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ
เมืองเกานานทีป
่ ระเมินโดยกลุม
 ผูป
 ระกอบการ
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย
่ ว

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตด
ิ า นสิง่ แวดลอม 5 ดาน
มูลคาการใชโดยตรง
(DIRECT USE VALUE)

มูลคาการใชโดยออม
(INDIRECT USE VALUE)

มูลคาเผือ่ จะใช
(OPTION VALUE)

1,555.20

1,849.22

1,990.47

(n=15)

(n=16)

1,295.88

มูลคาของการดำรงอยู
(EXISTENCE VALUE)

มูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต
(BEQUEST VALUE)

รวม

2,918.59

2,746.84

11,060.33

(n=16)

(n=16)

(n=16)

1,579.41

1,532.35

1,686.94

1,760.00

(n=17)

(n=17)

(n=17)

(n=17)

(n=17)

3,146.88

11,603.13

23,759.38

41,884.38

60,321.88

(n=16)

(n=16)

(n=16)

(n=16)

(n=16)

2,725.00

1,178.43

2,721.43

3,071.43

4,142.71

(n=14)

(n=14)

(n=14)

(n=14)

(n=14)

6,182.22

4,729.97

2,520.00

5,213.20

4,546.67

(n=15)

(n=15)

(n=15)

(n=15)

(n=15)

5,968.75

1,912.50

2,029.63

4,804.63

4,033.33

(n=16)

(n=16)

(n=16)

(n=16)

(n=16)

21,810.19

115,444.42

11,486.11

9,478.22

24,404.11

(n=18)

(n=18)

(n=18)

(n=18)

(n=18)

8. ตุงบูชาพระ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9. ฟอนแงน

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10. การอนุรกั ษกลองปูจา

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

42,684.11

138,297.07

1. วัดภูมนิ ทร
2. วัดชางค้ำ
3. วัดพระธาตุเขานอย
4. ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด
5. ผาทอมือบานซาวหลวง
6. แหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก
7.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง

รวม

46,039.36

69,057.39

101,955.54

7,854.59
140,715.63
13,839.00
23,192.06
18,748.83
182,623.05

398,033.47

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสิ่งแวดลอม
ที่มา: จากการคำนวณ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษ
เมืองเกานานที่ประเมินโดยกลุมผูป
 ระกอบการ
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตด
ิ า นสิง่ แวดลอม 5 ดาน
ความเต็มใจจายเฉลีย
่ ตอคน
(บาท)

จำนวนประชาชน
(คน)

มูลคารวม
(บาท)

1. วัดภูมนิ ทร

11,060.33

182

2,012,979.15

2. วัดชางค้ำ

7,854.59

182

1,429,535.06

140,715.63

164

23,077,362.50

4. ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด

13,839.00

27

373,653.00

5. ผาทอมือบานซาวหลวง

23,192.06

27

626,185.49

6. แหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก

18,748.83

27

506,218.49

182,623.05

141

25,749,849.50

8. ตุงบูชาพระ

N/A

182

N/A

9. ฟอนแงน

N/A

186

N/A

10. การอนุรกั ษกลองปูจา

N/A

158

N/A

398,033.47

1,276

53,775,783.20

3. วัดพระธาตุเขานอย

7.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง

รวม

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสิ่งแวดลอม
ที่มา: จากการคำนวณ
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3) มูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษเมืองเกานานที่ประเมินโดยกลุมนักทองเที่ยว
มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมของนักทองเทีย่ วในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองเกานาน ดำเนินการสำรวจขอมูลจาก
นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเกานานจากนั้นจึงนำขอมูลที่ไดมาคำนวณหาคาเฉลี่ยในแตละมูลคาจำนวน 5 ดาน
ซึง่ จากการคำนวณพบวา มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ รวมทุกแหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ วเทากับ 145,326.05 บาท/คน โดยประเพณี
ขึน้ ดอยภูสะงืดเปนแหลงทองเทีย่ วทีน่ กั ทองเทีย่ วตัวอยางใหมลู คาความเต็มใจจายในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมมากทีส่ ดุ (32,318.33 บาท/คน)
รองลงมาไดแก วัดภูมินทร (27,558.33 บาท/คน) และวัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง (26,976.42 บาท/คน) ตามลำดับ
จากมุมมองของนักทองเที่ยวประเพณีขึ้นดอยภูสะงืด เปนกิจกรรมที่มีเฉพาะที่จังหวัดนานเทานั้น อีกทั้งพื้นที่จัดกิจกรรมยังอยูทาม
กลางความอุดมสมบูรณของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี ซึ่งเปนสิ่งมีคุณคาในสายตาของนักทองเที่ยวรวมทั้งโอกาสที่จะไดเขารวม
ไมไดมบี อ ยครัง้ มีเพียงปละครัง้ เทานัน้
สำหรับวัดภูมนิ ทรและวัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง ถือเปน
จุดทีน่ กั ทองเทีย่ วสวนใหญรจู กั และนิยมไปทองเทีย่ ว เนือ่ งมีภมู ทิ ศั น
สวยงามอยูใ จกลางเมืองและในกรณีของวัดพระธาตุแชแหงพระอาราม
หลวงก็ไมไกลตัวเมืองมากนักและเมื่อพิจารณาจำแนกตามมูลคา
5 ดาน ในภาพรวมของแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวทั้ง 10 แหลง
พบวา กลุม นักทองเทีย่ วใหมลู คาเพือ่ ลูกหลานในอนาคตมากทีส่ ดุ
แสดงใหเห็นวา นักทองเทีย่ วทีไ่ ดมาทองเทีย่ วในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองเกานาน
เห็นความสำคัญของสิง่ แวดลอมและใหคณ
ุ คาตอสิง่ แวดลอม และมุง หวัง
ใหมกี ารอนุรกั ษสง่ิ แวดลอมเพือ่ ใหลกู หลานของตนหรืออนุชนรุน หลัง
ไดมโี อกาสไดมาทองเทีย่ วตอไป
ในการคำนวณมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิตดิ า นสิง่ แวดลอม
ของนักทองเทีย่ วทีม่ าทองเทีย่ วในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองเกานาน ดำเนินการ
คำนวณจากขอมูลมูลคาความเต็มใจจายเฉลี่ยตอคนในมิติดาน
สิ่งแวดลอมของแตละแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวคูณกับจำนวน
ประมาณการนักทองเที่ยวตอปที่มาทองเที่ยวในแหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ วนัน้ ๆซึง่ ผลการคำนวณพบวา แหลง/ทรัพยากรทองเทีย่ ว
ที่มีมูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดานสิ่งแวดลอมในมุมมองของ
กลุมนักทองเที่ยว

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

สามอันดับแรกไดแก วัดภูมนิ ทร (17,157,239,608.33 บาท)
วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง (13,831,133,920.26 บาท)
และวัดพระธาตุเขานอย (10,464,308,708.13 บาท) ตามลำดับ
ซึ่งจะเห็นไดวาแหลง/ทรัพยากรทองเที่ยวดังกลาว เปนแหลง
ทองเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงที่นักทองเที่ยวรูจักของจังหวัดนาน
มีภมู ทิ ศั นสวยงาม และมีสง่ิ แวดลอมทีด่ เี หมาะแกการทองเทีย่ ว
การที่นักทองเที่ยวที่ไดมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวดังกลาว
มีความประทับใจและเห็นคุณคาของสิง่ แวดลอมในแหลงทองเทีย่ ว
ดังกลาว จึงเปนเหตุผลใหมูลคาทางเศรษฐศาสตรในมิติดาน
สิง่ แวดลอมของกลุม นักทองเทีย่ วสำหรับแหลงทองเทีย่ วดังกลาว
มีมูลคาที่มาก

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”

69

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย
่ ตอคนในมิตด
ิ า นสิง่ แวดลอมของพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ
เมืองเกานานทีป
่ ระเมินโดยกลุม
 นักทองเทีย
่ ว
หนวย: บาท/คน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย
่ ว

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตด
ิ า นสิง่ แวดลอม 5 ดาน
มูลคาการใชโดยตรง
(DIRECT USE VALUE)

มูลคาการใชโดยออม
(INDIRECT USE VALUE)

มูลคาเผือ่ จะใช
(OPTION VALUE)

4,400.00

3,313.33

5,193.33

(n=30)

(n=30)

756.00

มูลคาของการดำรงอยู
(EXISTENCE VALUE)

มูลคาเพือ่ ลูกหลานในอนาคต
(BEQUEST VALUE)

รวม

5,926.67

8,725.00

27,558.33

(n=30)

(n=30)

(n=30)

698.67

651.67

865.00

983.33

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

3,766.63

3,210.00

3,095.00

6,296.67

8,478.33

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

4,701.67

4,395.00

6,825.00

6,396.67

10,000.00

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

2,283.33

3,488.33

1,798.33

4,373.33

5,250.00

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

6. แหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก

2,145.00

2,085.00

1,766.67

2,853.33

3,628.33

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

7.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง

4,320.16

4,129.00

4,624.13

6,290.26

7,612.87

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

(n=30)

8. ตุงบูชาพระ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9. ฟอนแงน

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10. การอนุรกั ษกลองปูจา

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1. วัดภูมนิ ทร
2. วัดชางค้ำ
3. วัดพระธาตุเขานอย
4. ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด
5. ผาทอมือบานซาวหลวง

รวม

22,372.79

21,319.33

23,954.13

33,001.92

44,677.87

3,954.67
24,846.63
32,318.33
17,193.33
12,478.33
26,976.42

145,326.05

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสิ่งแวดลอม
ที่มา: จากการคำนวณ
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มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษ
เมืองเกานานที่ประเมินโดยกลุมนักทองเทีย
่ ว
หนวย: บาท/คน

มูลคาความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคนในมิตด
ิ า นสิง่ แวดลอม 5 ดาน

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

ความเต็มใจจายเฉลีย่ ตอคน
(บาท)

จำนวนประชาชน
(คน)

มูลคารวม
(บาท)

1. วัดภูมนิ ทร

27,558.33

622,579

17,157,239,608.33

2. วัดชางค้ำ

3,954.67

622,579

2,462,092,418.67

3. วัดพระธาตุเขานอย

24,846.63

421,156

10,464,308,708.13

4. ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด

32,318.33

40

1,292,733.33

5. ผาทอมือบานซาวหลวง

17,193.33

800

13,754,666.67

6. แหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก

12,478.33

3,000

37,435,000.00

7.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง

26,976.42

512,712

13,831,133,920.26

8. ตุงบูชาพระ

N/A

10,555

N/A

9. ฟอนแงน

N/A

10,200

N/A

10. การอนุรกั ษกลองปูจา

N/A

6,600

N/A

145,326.05

2,210,221.00

43,967,257,055.39

รวม

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสิ่งแวดลอม
ที่มา: จากการคำนวณ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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จากการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสิ่งแวดลอมของกลุมประชาชน กลุมผูประกอบการ และกลุมนักทองเที่ยว
แลวนั้น เมื่อเปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสิ่งแวดลอมทั้ง 3 กลุมพบวา มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดาน
สิง่ แวดลอมของกลุม นักทองเทีย่ วมีมลู คามากทีส่ ดุ (ประมาณ 43,967 ลานบาท) รองลงมาคือกลุม ประชาชน (7,826 ลานบาท) และ
กลุมผูประกอบการ (ประมาณ 54 ลานบาท) ตามลำดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ในดาน
สิ่งแวดลอมนั้น กลุมนักทองเที่ยว ผูซึ่งมาจากตางพื้นที่ เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมในพื้นที่พิเศษเมืองเกานานมากกวากลุมประชาชน
และกลุมผูประกอบการในพื้นที่ อันเนื่องมาจากการไดมาทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเกานานเกิดความประทับใจตอสภาพสิ่งแวดลอม
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ และตองการทีจ่ ะใหมคี วามอุดมสมบูรณเชนนีเ้ รือ่ ยไป ซึง่ ผลทีไ่ ดมคี วามสอดคลองเชนเดียวกันกับในกรณีของการประเมิน
มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมในมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง
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สรุปผลกระทบเชิงบวกในมิติดานสังคมวัฒนธรรม
และมิติดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่พิเศษ
เมืองเกานานที่ประเมินโดยกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม
ในการประเมินมูลคาผลกระทบเชิงบวกมิติดานสังคม-วัฒนธรรมของพื้นที่พิเศษเมืองเกานานโดยกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม พบวา
แหลงทองเทีย่ ววัดภูมนิ ทรมมี ลู คาทางเศรษฐศาสตรมากทีส่ ดุ เปนอันดับแรก (31,826.97 ลานบาท) รองลงมาคือ วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง (13,762.74 ลานบาท) และวัดพระธาตุเขานอย (12,382.14 ลานบาท) เชนเดียวกันกับการประเมินมูลคาผลกระทบ
เชิงบวกในมิตดิ า นสิง่ แวดลอมก็พบวา แหลงทองเทีย่ ววัดภูมนิ ทรมมี ลู คาทางเศรษฐศาสตรมากทีส่ ดุ เปนอันดับแรก (17,562.38 ลานบาท)
รองลงมาคือ วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง (14,408.48 ลานบาท) และวัดพระธาตุเขานอย (11,484.39 ลานบาท) และเมื่อ
พิจารณาการศึกษาผลกระทบเชิงบวกทัง้ ในมิตดิ า นสังคม-วัฒนธรรมและมิตดิ า นสิง่ แวดลอมรวมกันก็พบวา แหลงทองเทีย่ ววัดภูมนิ ทรยงั คง
เปนแหลงทองเที่ยวที่มีมูลคามากที่สุดเปนอันดับแรก (49,389.35 ลานบาท) รองลงมาไดแก วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง
(28,171.22 ลานบาท) และวัดพระธาตุเขานอย (23,866.53 ลานบาท) และเมื่อรวมมูลคาเขาดวยกันทั้งหมด ผลการศึกษานี้
ประเมินไดวา พื้นที่พิเศษเมืองเกานานมีมูลคาผลกระทบเชิงบวกในมิติดานสังคม วัฒนธรรม และในมิติดานสิ่งแวดลอมรวมเทากับ
123,829.62 ลานบาท
หนวย: ลานบาท

แหลง/ทรัพยากร
ทองเทีย่ ว

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
ในมิตด
ิ า นสังคม-วัฒนธรรม
กลุม
 ประชาชน

กลุม

กลุม

ผูป
 ระกอบการ นักทองเทีย่ ว

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
ในมิตด
ิ า นสิง่ แวดลอม
รวม

กลุม
 ประชาชน

กลุม

กลุม

ผูป
 ระกอบการ นักทองเทีย่ ว

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
รวมของทรัพยากร
ทองเทีย
่ ว

รวม

1. วัดภูมนิ ทร

422.82

1.79

31,402.37

31,826.97

403.12

2.01

17,157.24

17,562.38

49,389.35

2. วัดชางค้ำ

529.06

2.15

2,429.93

2,961.13

503.68

1.43

2,462.09

2,967.20

5,928.33

1,218.50

20.07

11,143.58

12,382.14

997.00

23.08

10,464.31

11,484.39

23,866.53

4. ประเพณีขน้ึ ดอยภูสะงืด

993.46

0.62

0.70

994.77

1,348.28

0.37

1.29

1,349.94

2,344.72

5. ผาทอมือบานซาวหลวง

958.53

0.60

18.16

977.29

421.82

0.63

13.75

436.20

1,413.49

6. แหลงเตาเผาโบราณ
และเครือ่ งเคลือบบานบอสวก

1,760.92

0.61

45.71

1,807.24

3,601.04

0.51

37.44

3,638.99

5,446.22

419.43

39.77

13,303.54

13,762.74

551.60

25.75

13,831.13

14,408.48

28,171.22

8. ตุงบูชาพระ

3,113.17

2.34

116.72

3,232.23

N/A

N/A

N/A

N/A

3,232.23

9. ฟอนแงน

1,965.68

37.53

175.10

2,178.32

N/A

N/A

N/A

N/A

2,178.32

10. การอนุรกั ษกลองปูจา

1,607.42

1.96

249.83

1,859.21

N/A

N/A

N/A

N/A

1,859.21

รวม

12,988.97

107.45

58,885.63

71,982.05

53.78

43,967.26

51,847.58

123,829.62

3. วัดพระธาตุเขานอย

7.วัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง

7,826.54

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมมีมูลคาที่ตองประเมิน เนื่องจากแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวไมเกี่ยวของกับมิติดานสิ่งแวดลอม
ที่มา: จากการคำนวณ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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4

การประเมินผลการทวีคณ
ู ของรายไดจากการทองเทีย่ ว

[ MULTIPLIER EFFECTS OF TOURISM ]
ในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ

ที่มา : โครงการประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจ
จากการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืม

โดย : สำนักบริหารยุทธศาสตร รวมกับสถาบันวิจัยและใหคำปรึกษา
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Thammasat University Research
and Consultancy Institute)

4. การประเมินผลการทวีคูณของรายไดจากการทองเที่ยว
[ MULTIPLIER EFFECTS OF TOURISM ]
ในพื้นที่พิเศษ
แผนพัฒนาการทองเทีย่ วแหงชาติ พ.ศ.2555 – 2559 กำหนดวิสยั ทัศนใหประเทศไทยเปนแหลงทองเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มีขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวในระดับโลก สามารถสรางรายไดและกระจายรายไดโดยคำนึงถึง
ความเปนธรรม สมดุล และยั่งยืน วิสัยทัศนดังกลาวแสดงใหเห็นวาประเทศไทยตองการใหอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เปนเครื่องมือ “แกไขปญหาความยากจน” (Pro-Poor Tourism) และ “ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ” ซึ่งการบรรลุ
เปาหมายดังกลาวนั้น มิใชเพียงแสวงหาวิธีการในการสรางรายไดใหเพิ่มขึ้นเพียงอยางเดียว แตทุกฝายที่เกี่ยวของ
จะตองพยายามพัฒนารายไดที่มาจากคุณคาของความเปนไทย (Thainess) เพิ่มมูลคา (Value Added) แตไมเพิ่ม
ปญหาดานสังคมหรือสิง่ แวดลอ ม มีการจัดการผูร บั ผลประโยชนจากการทองเทีย่ ว และกระจายรายไดจากการทองเทีย่ ว
โดยคำนึงถึงความเปนธรรม ความสมดุล และยั่งยืน
รายไดจากอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว ถือเปนรายไดทก่ี ระจาย
สูระบบเศรษฐกิจอยางกวางขวาง เกิดการลงทุนและการ
สรางงานมากมายจากการทองเที่ยว การทองเที่ยวยังมี
บทบาทในการกระตุน ใหเกิดการผลิตและนำเอาทรัพยากร
ของประเทศมาใชประโยชนอยางสูงสุด เนื่องจากเมื่อ
นักทองเที่ยวเดินทางไปที่ใดก็จะตองใชจายเปนคาอาหาร
คาซื้อผลิตผลพื้นเมือง และหากพักแรม ก็จะใชจายเปน
คาที่พัก เงินที่จายออกไปนี้จะไมตกอยูเฉพาะกับโรงแรม
แตจะกระจายออกไปสูภาคสวนตางๆ อาทิเชน เมื่อมีการ
ขายสินคาหัตถกรรมพืน้ เมืองเปนของทีร่ ะลึกก็จะมีการใชวสั ดุ
พื้นบานมาประดิษฐเปนของที่ระลึกรายไดเพียงเล็กนอย
แตเมื่อรวมกันเปนปริมาณมากๆ เปนรายไดที่สามารถ
กระตุน ใหเกิดการผลิตเพิม่ สงผลตอระบบเศรษฐกิจทีด่ ขี น้ึ ได
โดยปรากฏการณนี้เรียกวา การทวีคูณ ของรายไดจากการ
ทองเที่ยวหรือ Multiplier Effects of Tourism องคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน) หรือ อพท. ในฐานะหนวย- งานรัฐซึ่ง
มีบทบาทในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ในพื้นที่
พิเศษมีพันธกิจในการสงเสริมการพัฒนา พื้นที่ที่มีศักยภาพ
ดานการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการยก ระดับคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของทองถิ่นใหดีขึ้น โดยมีการขับเคลื่อน
ผานนโยบายตาง ๆ ประกอบดวย
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นโยบาย Community Beneﬁtting Through

Tourism (CBTT) Community Based Tourism
(CBT) Low Carbon Tourism (LCT) และ Creative
Tourism (CT) ซึ่งนโยบายดังกลาว มิไดเพียงสงเสริม

ใหภาคการทองเที่ยวรวมถึงประชาคมในพื้นที่มีรายได
จากการทองเที่ยวเทานั้น แตยังใหความสำคัญกับการ
จัดการผลประโยชนและการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
และสมดุลดวย อพท. จึงมีความจำเปนทีจ่ ะตองดำเนินการ
ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจในแงมมุ ของการทวีคณ
ู ของ
รายไดจากการทองเทีย่ ว หรือ Multiplier Effects of Tourism
ดวยการคนหาคำตอบวาการทองเที่ยว ไดสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเปนจำนวนเทาไร และมีผลกระทบ
ในลักษณะใดตอภาคธุรกิจหรือตอ ประชาชนในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
เชน รายไดทางตรงที่ผูประกอบการ ธุรกิจการทองเที่ยว
ไดรับจากการทองเที่ยวนั้นไดเปลี่ยน เปนรายไดของคน
ในพื้นที่นั้นอยางไร ประเด็นการจางงาน (Job Creation)
ของผูคนหรือชุมชนในพื้นที่ เปนตน
การศึกษาในประเด็นขางตนนัน้ ทำให อพท. มีขอ มูลฐาน
ในการกำหนดทิศทางการสงเสริมเศรษฐกิจในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
ผ า นการท อ งเที ่ ย วอย า งยั ่ ง ยื น ได อ ย า งเป น รู ป ธรรม
ตลอดจนสามารถกำหนดกลยุทธทใ่ ี ชในการจัดการผลประโยชน
และรายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหพื้นที่
พิเศษในความรับผิดชอบของ อพท. เปนพื้นที่ ทองเที่ยว
ที่มีความสมดุลดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
อยางแทจริง

4.1 กรอบแนวคิดในการประเมินการทวีคูณ
ของรายไดจากการทองเที่ยว
กรอบแนวคิดในการประเมินการทวีคูณของรายไดจากการทองเที่ยว (Multiplier Effects of Tourism) อาศัยแนวคิด
การจำแนกผลกระทบทางเศรษฐกิจของ อนันต วัฒนกุลจรัส

ผลกระทบ
ทางตรง
(รอบแรก)

ผูประกอบการ
ทองเที่ยว
12 สาขา

การรั่ว่วไหล
ไหล
การรั

การบริโภค

การทองเที่ยว

ผลกระทบ
ทางออม
(รอบสอง)

ผูประกอบ
ธุรกิจ
สนับสนุน

การรั่วไหล

ผลกระทบ
ทางออม
(รอบสาม)

ผูประกอบ
ธุรกิจ
สนับสนุน

การรั่วไหล

ผลกระทบ
ทางตรง

ผลกระทบ
ทางออม

ผลกระทบ
ทางออม

มูลคาเพิ่ม
ทางตรงของ
กิจการ 12 สาขา
เชน คาแรง
คาเชา ดอกเบี้ย
และกำไร

มูลคาเพิ่ม
ทางออมของ
กิจการสนับสนุน
เชน คาแรง
คาเชา ดอกเบี้ย
และกำไร

มูลคาเพิ่ม
ทางออมของ
กิจการสนับสนุน
เชน คาแรง
คาเชา ดอกเบี้ย
และกำไร

การรั่วไหล

ผลกระทบจากรายได
(มูลคาเพิ่มทางตรงและทางออม)
การบริโภคสินคาและบริการ
ของเจาของปจจัยการผลิตขั้นตน

การรั่วไหล

จากนั้นใชวิธีการคำนวณหาตัวทวีคูณของรายไดจากการทองเที่ยว (Tourism Multiplier) ที่นำเสนอโดย
ศาสตราจารย ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห ดังนี้

(Direct Revenue + Indirect Revenue + Induced Effect) + Direct Revenue
โดยกำหนดให:

DIRECT REVENUE

= รายไดทางตรงอันเกิดจาก
ผลกระทบทางตรง (Direct effect)

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

INDIRECT REVENUE

= รายไดทางตรงอันเกิดจาก
ผลกระทบทางออม (Indirect effect)

INDUCED EFFECT
= ผลกระทบจากรายได

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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4.2 กลุมประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรเปาหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้ที่ปรึกษาจะมีกลุมเปาหมายสำหรับการประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจ จากการทองเที่ยว
ในพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน คือ ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวของไทยจาก 12 สาขาหลัก
ตามแนวทางของ The Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008 (TSA:RMF
2008) โดยองคการการทองเที่ยวโลก แหงสหประชาชาติหรือ UNWTO และแนวทางการจัดทำรายได
ประชาชาติดานการทองเที่ยวของไทย ดังนี้
(1) บริการที่พักสำหรับผูมาเยือน
(2) บริการอาหารและเครื่องดื่ม
(3) บริการขนสงผูโดยสารทางรถไฟ
(4) บริการขนสงผูโดยสารทางรถยนต
(5) บริการขนสงผูโดยสารทางเรือ
(6) บริการขนสงผูโดยสารทางเครื่องบิน

กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง

(7) บริการอุปกรณเดินทางและทองเที่ยว
(8) บริการนำเที่ยวและบริการจอง
(9) บริการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(10) บริการทองเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ
(11) ของฝากและของที่ระลึก
(12) บริการทองเที่ยวอื่นๆ

การไดมาซึง่ ตัว อยางในแตละสาขาการทองเทีย
่ วรวม 12
สาขานั้น ใชวิธีการสุมตัวอยางที่อาศัยความนาจะเปน
(Probability Sampling) เปนสำคัญเพื่อใหไดตัวอยาง
ที่มีความเปนตัวแทน (Representativeness) โดยคำนึง
ถึงความเปนไปไดในการเขาถึงขอมูลเพื่อใหไดขอมูลจริง

ในทางปฏิบัติและความสมัครใจในการใหขอมูลของตัว
อยางเปนสำคัญ ในแตละสาขาจะอาศัยการแบงสาขา
ออกตามพื้นที่ตางๆ ภายใตกรอบความเปนพื้นที่พิเศษ
ที ่ ม ี ข อบเขตที ่ ช ั ด เจน โดยแบ ง เป น สาขาผู  ใ ห บ ริ ก าร
ประเภทตาง ๆ จากนัน
้ จะทำการสุม
 ตัวอยางโดยพิจารณา
ที่ตั้งและประเภทของสาขาการใหบริการตอไป

ผูประกอบการในเขตพื้นที่พิเศษ
Stage 1

st

Stratiﬁed Random
Sampling

rd

Stage 2

Stratiﬁed Random
Sampling

rd

Stage 3

Systematic Random
Sampling

ตัวแทนผูประกอบการจากกิจการประเภทตาง ๆ ใน 12 หมวด
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4.3 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สถาบันฯ ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือที่ใชวัดในการสำรวจ
โดยประกอบไปดวย 3 สวน ดังนี้

สวนที่ 1

ขอมูลทั่วไป

(เชน ขอมูลสวนตัว
ของผูถูกสัมภาษณ
วันและเวลา
ที่ทำการสัมภาษณ)

สวนที่ 2

สวนที่ 3

ขอมูล
การประกอบธุรกิจ

ขอเสนอแนะ / ปญหา
/ อุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจ

รูปแบบของธุรกิจ
ภูมิลำเนาของเจาของธุรกิจ
รอยละของนักทองเที่ยว
ที่ใชบริการ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตนทุนเฉลี่ยตอเดือน
รายจายที่สำคัญ

รายจายที่สำคัญ
การใชวัตถุดิบสินคาในทองถิ่น
คาจาง
คาเชา
ดอกเบี้ย

โดยแบบสัมภาษณจะแบงตามประเภทของธุรกิจ ซึ่งจะมี
ความแตกตางกันไปในสวนที่ 2 คือ ขอมูลการประกอบ
ธุ ร กิ จ ของแต ล ะประเภทจะมี ข  อ คำถามให เ ลื อ กตอบ
แตกตางกันเพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

นอกจากนั้นจะมีในสวนของแบบสัมภาษณที่ใชในการ
ประเมินเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถโยงกลับไปสูแหลงผลิต
ที่มาของสินคา/บริการตาง ๆ ดานการทองเที่ยวได

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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4.4 ผลการศึกษา

ภาคีเครือขายผูป
 ระกอบธุรกิจทองเทีย
่ วทีเ่ ขารวมการสงเสริมตามแนวนโยบายการพัฒนาการทองเทีย
่ วอยาง
ยัง่ ยืนกับ อพท. สงผลใหเกิดการทวีคูณของรายไดจากการทองเที่ยวเขาสูระบบเศรษฐกิจของพื้นที่พิเศษ
ถึง 2.09 เทา เปนตัวเลขที่สูงกวาผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษ ซึ่งมีผลการประเมิน
การทวีคูณของรายได จากการทองเที่ยวเขาสูระบบเศรษฐกิจของพื้นที่พิเศษเพียง 1.38 เทา

ภาคีเครือขายผูป
 ระกอบธุรกิจทองเทีย
่ วทีร่ ว มดำเนินการตามแนวนโยบายการพัฒนาการทองเทีย
่ วอยางยัง่ ยืน
กับ อพท. มีการกระจายรายไดผานการเชื่อมโยงกับธุรกิจหรือปจจัยการผลิตในทองถิ่น (linkage) สูงกวา
ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวในภาพรวมทุกพื้นที่พิเศษ
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ภาคีเครือขายผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวที่รวมดำเนินการตามแนวนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
กับ อพท. มีการจางแรงงานในทองถิ่น รอยละ 59
เปนตัวเลขที่สูงกวาผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษ
ซึ่งมีการจางแรงงานในทองถิ่น รอยละ 40

ในพื้นที่ อพท.3 ภาคีเครือขาย อพท.ทำใหมีการเปลี่ยนแปลงอัตรเชื่อมโยงทางธุรกิจมากที่สุด จาก 2.16%
เปน 55.06% สวนในพื้นที่ อพท.7 ภาคีเครือขาย อพท. ทำใหมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเชื่อมโยงทางธุรกิจ
นอยที่สุด จาก 17.17% เปน 24.65%

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ภาพรวม

คาจาง

แรงงาน (คน)
%
แรงงานในพื้นที่

จำนวน (คน)
อัตรา (%)

แรงงานประจำ

จำนวน (คน)
อัตรา (%)

ภาคี อพท. คาจาง
แรงงาน (คน)
%
แรงงานในพื้นที่

จำนวน (คน)
อัตรา (%)

แรงงานประจำ

จำนวน (คน)
อัตรา (%)

ภาคีเครือขาย อพท. ชวยใหมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการจางงานในพื้นที่
ที่มีอัตราการจางงานต่ำ (พื้นที่ อพท.1 และ อพท.3)

การประเมินฯในครัง้ นี้ เพือ่ ตอบคำถามวา
การทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน มีความสำคัญ
อยางไรตอระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิน
่
คำตอบคือ การทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน
ชวยใหเกิดการทวีคณ
ู ของรายได
จากการทองเทีย่ วในกลุม
 ทีเ่ ปน
ภาคีเครือขายนัน
้ สูงกวาภาพรวม
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ กวา 2 เทา
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4.5 ขอเสนอแนะ

เพิ่มจำนวนภาคีเครือขาย

ควรเพิ่มจำนวนภาคีเครือขายที่เขารวมการสงเสริมตามนโยบายการทองเที่ยวอยางยั่งยืนกับ อพท.
โดยกำหนดนโยบายเพื่อการสงเสริม หรือ
สรางแรงจูงใจใหผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษหันมาใชปจจัยการผลิตจากผูประกอบการหรือผูใหบริการ
ในทองถิน
่ รวมไปถึงการจางงานในทองถิน
่ ใหมากขึน
้ เพือ่ ทำใหเกิดการทวีคณ
ู ของรายไดจากการทองเทีย
่ วทีเ่ พิม
่ ขึน
้
สงผลตอความมั่นคง ยั่งยืนของชุมชนทองถิ่นในพื้นที่พิเศษ

ควรมีการศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ

อพท.ควรมีการศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) ในระดับกิจกรรมทางธุรกิจ (ระดับจุลภาค)
ซึ่งคัดเลือกมาจากภาคีเครือขายผูประกอบธุรกิจการ
ทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษที่ไดเขารวมการสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนกับ อพท. ที่พิจารณาแลววา
ประสบความสำเร็จ เพื่อเปนองคความรูในลักษณะของ
กรณีศก
ึ ษา (Case Study) ตามหลักการของการบริหาร
ธุรกิจวาผูประกอบการดังกลาวมีแนวทางและกลยุทธ
ในการประกอบธุรกิจอยางไร ไดรบ
ั การสงเสริมจาก อพท.
อยางไร และผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร เปนตน ซึ่งจะทำให
เห็นภาพของการสรางรายได การใชปจจัยการผลิต
ในพืน
้ ที่ และการจางงานในพืน
้ ที่ สามารถนำไปประยุกตใช
ในการขยายผลสูผ
 ป
ู ระกอบธุรกิจการทองเทีย
่ วรายอืน
่ ๆ
ในพื้นที่พิเศษ สงผลใหเกิดการกระจายรายไดในพื้นที่
และการทวีคณ
ู ของรายไดจากการทองเทีย
่ วเพิม
่ ขึน
้ อยาง
เปนรูปธรรม

ศึกษาปญหาของปจจัยการผลิต
และศักยภาพของแรงงานภายในทองถิ่น

อยางไรก็ตาม ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวตางมีรูปแบบ
ธุรกิจ (Business Model) ทีแ่ ตกตางกัน ตางมีจด
ุ มุง หมาย
ที ่ ต  อ งการผลตอบแทนสู ง สุ ด (Maximize Proﬁt)
การพั ฒ นาธุ ร กิ จ การท อ งเที ่ ย วในระดั บ พื ้ น ที ่ พ ิ เ ศษ
อาจตองอาศัยการศึกษาในประเด็นทีส
่ ามารถระบุปญ
 หา
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการตอบสนองตอ
ตลาดการทองเทีย
่ วของปจจัยการผลิตสินคาและบริการ
ของชุมชนทองถิ่น รวมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพ
ของแรงงานในธุรกิจการทองเที่ยวของพื้นที่พิเศษ เชน
การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทานดานการ
ทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ (Supply chain) ซึ่งจะชวยให
อพท. ไดรบ
ั ทราบเกีย่ วกับขอเท็จจริงทีเ่ กิดขึน
้ บนสายพาน
การทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ นำสูการกำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาปจจัยการผลิตในธุรกิจการทองเที่ยว
และพัฒนาแรงงานดานการทองเที่ยวภาพระดับพื้นที่
พิเศษ ไดอยางถูกตองแมนยำมากขึน
้ เพิม
่ โอกาสในการ
สงเสริมรายไดชุมชนผานการทองเที่ยว (Communities
Beneﬁtting Through Tourism) ตอบสนองนโยบายของรัฐ
ตลอดจนกิจกรรมการตลาดทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษให
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

มุงสงเสริมใหผูประกอบการที่มีความพรอม

เพื่อใหเกิดการทวีคูณของรายไดจากการทองเที่ยวใน
พื ้ น ที ่ พ ิ เ ศษอย า งรวดเร็ ว การขยายผลการพั ฒ นา
ควรมุงไปที่ธุรกิจการทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการ
สรางรายได แตมีอัตราการเชื่อมโยงทางธุรกิจในพื้นที่
ในระดับต่ำ เพื่อสงเสริมใหเกิดผลในการเพิ่ม Tourism
Multiplier และการกระจายรายไดในทองถิ่น ดังกลาว
ไดอยางรวดเร็ว

ประเมินการทวีคณ
ู ฯ เปนระยะ

อพท.ควรมีการประเมินการทวีคูณของรายได จากการ
ทองเที่ยว (Multiplier Effects of Tourism)
เพื่อใหรับทราบ ถึงผลลัพธ (Outcome)
ของการพัฒนา การทองเที่ยว
อยางยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจเปนระยะ
เพื่อใหรับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
พิเศษ โดยการกำหนดเวลาในการประเมินจะพิจารณา
จากความพรอมขององคกรเปนสำคัญ

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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5

ทะลุมต
ิ ิ 6 องคประกอบ ระดับความอยูด
 ม
ี ส
ี ขุ ของ
ประชาชนในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ ทีต
่ อบโจทยการพัฒนา
การทองเทีย
่ วอยางยัง่ ยืน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทำไม อพท. จึึงตอง
มีการประเมิน
ระดับความอยูดีมีสุข ?
ตามอำนาจหนาที่ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. 2546 ขอที่ 8
ที่ระบุให อพท. ดำเนินการสงเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในดาน
การทองเทีย่ ว เพือ่ ใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวติ และความ
เปนอยูแ หงทองถิน่ ใหดขี น้ึ ซึง่ การขับเคลือ่ นกลไกการพัฒนาการทองเทีย่ ว
ใหเกิดความสมดุลจำเปนที่จะตองมีหนวยงานกลางที่ทำหนาที่ สงเสริม
ประสาน และสนับสนุน การดำเนินงานรวมกันกับหนวยงานภาครัฐ
ภาคีเครือขาย ภาคเอกชนและประชาชน ใหมีการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยว ดวยการระดมบุคคลากรงบประมาณเครื่องมือ เครื่องใช และ
องคความรูดานการบริหารจัดการโดยใหองคกรปกครอง สวนทองถิ่น
ประชาชน และชุมชนไดเขามามีสว นรวมในการบริหารจัดการ การทองเทีย่ ว
ใหเกิดความยั่งยืน โดยเปาหมายของความสำเร็จดังกลาว จะเปนการยก
ระดับการวัดความสำเร็จการดำเนินงานโดยจะดูจาก “ดัชนี ความอยูด มี สี ขุ ”
ของคนในชุมชนที่อยูในพื้นที่พิเศษอาทิเชน รายได คุณภาพชีวิตสังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว อันจะเปน
เครื่องมือที่แสดงใหเห็นพัฒนาการของความเปนรูปธรรมในการพัฒนา
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน คำรับรองการปฏิบัติงานประจำป พ.ศ. 25582559 อพท. ไดดำเนินการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนใน
พืน้ ทีพ่ เิ ศษที่ อพท. เขาไปดำเนินการสงเสริม สนับสนุน และใหองคความรู
ดานการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน เพือ่ สรางรายไดใหแกชมุ ชนและสรางความ
อยูดีมีสุขใหแกชุมชนนั้นๆ และเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามคำรับรองการ
ปฏิบตั งิ าน อพท. จึงมีความจำเปนตองดำเนินการสำรวจและประเมินระดับ
ความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่พิเศษอยางตอเนื่อง โดยผลที่ไดจาก
การสำรวจในครั้งนี้ จะนำไปเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวใน
ดานตางๆใหแกประชาชนในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ ยกระดับความอยูด มี สี ขุ ใหดยี ง่ิ ขึน้
อันจะสามารถชวยตอบโจทย อพท. กับการปฏิบตั ภิ ารกิจตามวัตถุประสงค
การจัดตั้งองคกรในขอที่ 8 สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในดาน
การทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูแ หงทองถิน่ ใหดขี น้ึ ตอไป โดยดำเนินการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ
ของประชาชนในพื้นที่พิเศษของ อพท. จำนวน อยางนอย 12,385 คน
ตามเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังมีรายชื่อที่ปรากฏดังนี้
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1. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
2. อบต. เกาะชางใต
3. อบต. ทาโสม
4. อบต. แหลมกลัด
5. อบต. เกาะหมาก
6. อบต. เกาะกูด
7. เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
8. เทศบาลเมืองหนองปรือ
9. เทศบาลตำบลหวยใหญ
10. เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
11. เทศบาลตำบลเขาชีจรรย
12. อบต. เมืองเกา
13. อบต. นครชุม
14. อบต. สารจิต
15. เทศบาลตำบลบานกลวย
16. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
17. อบต. ปวนพุ
18. เทศบาลตำบลนาออ
19. เทศบาลตำบลดานซาย
20. เทศบาลตำบลเชียงคาน
21. อบต. ชัยพฤกษ
22. อบต. แสงภา
23. อบต. นาแหว
24. เทศบาลตำบลภูเรือ
25. อบต. ภูหอ
26. อบต. บอสวก
27. เทศบาลตำบลดูใต
28. อบต. มวงตึ๊ด
29. อบต. นาซาว
30. เทศบาลตำบลทาวอูทอง
31. เทศบาลตำบลอูทอง
รวม

พื้นที่พิเศษ

หมูเกาะชาง
และพื้นที่เชื่อมโยง

เมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยง

อุทยานประวัตศิ าสตร
สุโขทัยศรีสชั นาลัยกำแพงเพชร

เลย

เมืองเกานาน

เมืองโบราณอูท อง

กลุมตัวอยาง
(คน)

400
400
400
400
400
400
400
396
400
400
400
400
400
400
400
400
395
400
394
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
12,385

ความอยูดีมีสุข ตามนิยามของ อพท. หมายถึง
“สภาวะความเปนอยูของประชาชน ในชุมชนพื้นที่พิเศษของ
อพท. ที่มีความสุขทั้งในดานรางกายและจิตใจ”
ซึ่งประกอบดวย6 องคประกอบหลัก 53 ตัวชี้วัดยอย
องคประกอบความอยูดีมีสุขของ อพท. และตัวชี้วัดยอย

1
2

6

ดานการมีสุขภาวะ

องคประกอบหลัก
ความอยูดีมีสุข
ของ อพท.

ดานเศรษฐกิจ
ชุมชนเขมแข็ง

3
มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

ดานครอบครัวอบอุน

4

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

5

ดานการมี
สภาพแวดลอมที่ดี

ดานบริหาร
จัดการชุมชนที่ดี

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ตัวชีว้ ด
ั ยอย

1

ดานการมีสุขภาวะ

1.1 การรับประทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะ เชน
สวนประกอบของอาหารทำมาจากวัตถุดบิ ในทองถิน่
1.2 การมีความรูใ นการใชยา หรือใชสมุนไพรในทองถิน่
เพือ่ รักษาโรคทีถ่ กู ตองเหมาะสม
1.3 การตรวจสุขภาพเปนประจำ
1.4 การออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ
1.5 การมีประกันสุขภาพ
1.6 การทีบ่ ตุ รหลานไดรบั การฉีดวัคซีนปองกันโรค
1.7 การที่บุตรหลานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ
6 – 15 ป อยางปกติ

4

2
3

2.1 การมีอาชีพและมีรายไดทเ่ี พียงพอตอการเลีย้ งชีพหรือมีรายไดเสริมจากการทองเทีย่ ว
2.2 การเก็บออมเงินบางสวนทีไ่ ดจากกิจกรรมการ ทองเทีย่ วในชุมชน
2.3 การทำบัญชีครัวเรือน
2.4 การรวมกลุม พัฒนาอาชีพเพือ่ พัฒนาสินคาและ บริการในชุมชน เชน ทอผา
งานฝมอื ฯลฯ
2.5 การมีกลุม วิสาหกิจชุมชน เชน กลุม แปรรูปสินคาในชุมชนเพือ่ จำหนายแกนกั ทองเทีย่ ว
2.6 การมีกจิ กรรมการออมทีห่ ลากหลาย เชน กลุม ออมทรัพยหรือบัญชีเงินฝากอืน่ ๆ
ของกลุม ทองเทีย่ วชุมชน
2.7 การจัดสรรผลประโยชนทเ่ี ปนธรรม เชน การจัดสรรรายไดจากการทองเทีย่ วเพือ่
จัดกิจกรรมสาธารณะในชุมชน
2.8 การประชาสัมพันธและทำการตลาดดานการทองเทีย่ วชุมชน เชน แผนพับ
ปายขอความ ปฏิทนิ กิจกรรม ฯลฯ
2.9 การมีผลิตภัณฑทม่ี าจากวัตถุดบิ และภูมปิ ญ
 ญาทีม่ ใี นทองถิน่ จำหนายใหแกนกั ทองเทีย่ ว
2.10 การจัดสรรพืน้ ทีใ่ หชาวบานหรือกลุม องคกรชุมชนตางๆ ในชุมชนจำหนายสินคา
ทีผ่ ลิตใหแกนกั ทองเทีย่ ว

ดานครอบครัวอบอุน

ดานบริหาร
จัดการชุมชนที่ดี

5
4.1 ความรูส กึ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของคนในชุมชน
และนักทองเทีย่ ว
4.2 การเปนสมาชิกของชมรม หรือกลุมตางๆในชุมชน
เชน การเขาเปนสมาชิกชมรมการทองเทีย่ ว
4.3 มีการปองกันอุบตั ภิ ยั แกคนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว
อยางถูกวิธี
4.4 คนในชุมชนมีความสามัคคีและรวมมือกันรวมทัง้ มีการ
สรางเครือขายภาคี
การพัฒนา ดานการทองเทีย่ ว
4.5 มีขอ ปฏิบตั ขิ องชุมชนเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว เชน
การออกกฎระเบียบชุมชน การกำหนดจำนวน
นักทองเทีย่ ว ฯลฯ
4.6 มีกองทุนสวัสดิการแกสมาชิกในชุมชนทีไ่ ดจากกิจกรรม
การทองเทีย่ ว
4.7 มีการจัดตัง้ ศูนยเรียนรูด า นการทองเทีย่ วในชุมชน
4.8 ชุมชนมีการแบงเขตพืน้ ทีท่ ง้ั การใชประโยชนเพือ่ การ
ทองเทีย่ วและการอนุรกั ษ
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3.1 การมีความมัน่ คงในทีอ่ าศัย มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน
มีอปุ กรณพน้ื ฐาน เชน ทีน่ อน หมอน มุง ผาหม
3.2 การมีครอบครัวทีอ่ บอุน
3.3 บุตรหลานไดแลกเปลีย่ นเรียนรูก บั ครอบครัวตลอดจนนักทองเทีย่ ว
หรือแขกผูม าเยือน
3.4 เยาวชนไดรบั การฝกอบรมอาชีพ เชน งานฝมอื การทำอาหาร
ภาษาตางประเทศ ฯลฯ
3.5 ผูส งู อายุในครอบครัวไดรบั การดูแลและใหความเคารพและเปน
แบบอยางทีด่ ใี นการ รักษาวิถชี วี ติ ของชุมชน
3.6 ครอบครัวมีรายไดเสริมจากการทองเทีย่ วและมีรายไดทเ่ี พียงพอ
กับรายจาย
3.7 สมาชิกในครอบครัวมีความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
ตอนักทองเทีย่ ว และแขกผูม าเยือน

ดานการมี
สภาพแวดลอมที่ดี

5.1 การไมถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ ทางเสียง
และมลพิษดานอื่นๆ
5.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอม เชน การจัดการคัดแยกขยะในชุมชน
5.3 การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.4 ชุมชนมีกลุมหรือองคกรดานสิ่งแวดลอมที่ใหความรู
ดานการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.5 ชุมชนมีการใชพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก
เชน จักรยาน เตาชีวมวล ถังไบโอแกส ไบโอดีเซล ฯลฯ
5.6 ชุมชนมีแหลงน้ำกินน้ำใชทส่ี ะอาดและเพียงพอตอความตองการ
และสามารถใชรองรับบริการนักทองเที่ยวได
5.7 มีการสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในชุมชนในดานการทองเที่ยว
5.8 ชุมชนมีแผนงานในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
5.9 ชุมชนมีกิจกรรมที่ใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เชน การปลูกปา ชายเลน ปลูกตนไม ฯลฯ
5.10 ชุมชนมีแผนงานหรือกิจกรรมการจัดการเพื่อปองกันน้ำเสีย
5.11 ชุมชนมีการนำขยะกลับมาใชใหม หรือนำขยะไปรีไซเคิล

6

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

6.1 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตางๆ ในชุมชน
เชน การประชุมกลุมหรือชมรมการทองเที่ยว
6.2 การมีสว นชวยตัดสินใจในการกิจกรรมการทองเทีย่ วทีส่ ำคัญ
ในชุมชน เชน การจัดงานประเพณี
6.3 การเขารวมกิจกรรมสาธารณะดานการทองเที่ยว เชน
งานประเพณี งานบุญตางๆ ในชุมชน
6.4 การมีสวนรวมรับผิดชอบ และรับผลประโยชนจากการ
ดำเนินกิจกรรมในชุมชน เชน กลุมชมรม นำเที่ยว ฯลฯ
6.5 การไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ ผูน ำชุมชน ประธานชมรมการทองเทีย่ ว
หรือคณะกรรมการตางๆ ที่มีในชุมชน
6.6 การยึดมัน่ ในหลักการประชาธิปไตย ในการใหสทิ ธิในการ
เสนอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน
6.7 การไมเห็นดวยกับการทุจริตคอรรัปชัน เชน การนำเงิน
กองทุนการทองเที่ยวไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
6.8 การยอมรับในมติเสียงขางมาก เชน มติหรือขอตกลงตางๆ
ของชมรมการทองเที่ยว
6.9 การเคารพสิทธิหรือความคิดเห็นของผูอื่นในการประชุม
กลุมตางๆ เชน กลุมทองเที่ยว กลุมแมบาน ฯลฯ
6.10 การไดรับฟงขาวสารการกระจายเสียงในชุมชน เชน
สารจากผูน ำชุมชน ประธานชมรมนำเทีย่ วอยางตอเนือ่ ง

เกณฑการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. (รอยละ)
100

รอยละของระดับความอยูดีมีสุข

ผลการประเมิน

รอยละ 60 ขึ้นไป ( ≥ 60%)

อยูดีมีสุข

ต่ำกวารอยละ 60 (< 60%)

ไมอยูดีมีสุข

60

0

“ผลการสำรวจระดับความอยูด
 ม
ี ส
ี ขุ ของประชาชนในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ จำแนกตามเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิน
่ ในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษจำนวน 31 แหง ครอบคลุมจำนวน 12,385 ตัวอยางจากผลการวิเคราะห
ขอมูลเบือ้ งตนพบวา ประชาชนทีเ่ ปนกลุม
 ตัวอยางในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษผานเกณฑการประเมินระดับความอยูด
 ี
มีสขุ ของ อพท. (รอยละ 60) จำนวน 10,351 คน คิดเปนรอยละ รอยละ 83.59 ของกลุม
 ตัวอยางทัง้ หมด
และประชาชนในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษทัง้ หมดมีระดับความอยูด
 ม
ี ส
ี ขุ เฉลีย
่ รอยละ 72.19”

64.64
69.70

บอสวก

ดูใ ต

68.35

71.00

ภูหอ

อูท
 อง

69.30

ภูเรือ

69.30
70.40

76.97
69.35
นาแหว

นาซาว

71.85
แสงภา

78.40

92.60
84.80
70.41
เมืองกำแพงเพชร

68.00

69.60
70.86

89.67
71.49

สารจิต

40

64.80
65.00

50

60.40

63.44

58.67

60

72.60
63.20

87.04
69.54

70

83.20

80

81.60

90

79.75

100

30
20
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Í¾·.

1

Í¾·.

Í¾·.

พื้นที่พิเศษหมูเกาะชาง
และพื้นที่เชื่อมโยง

พื้นที่พิเศษ
เมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยง

พื้นที่พิเศษ
อุทยานประวัตศ
ิ าสตร
สุโขทัย-ศรีสชั นาลัย
-กำแพงเพชร

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

3

4

ทาวอูท
 อง

มวงตึด
๊

ชัยพฤกษ

เชียงคาน

ดานซาย

นาออ

ปวนพุ

บานกลวย

นครชุม

เมืองเกา

เขาชีจรรย

นาจอมเทียน

หวยใหญ

หนองปรือ

ตะเคียนเตีย
้

เกาะกูด

เกาะหมาก

ทาโสม

แหลมกลัด

เกาะชางใต

น้ำเชี่ยว

0

Í¾·.

Í¾·.
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พื้นที่พิเศษเลย

พื้นที่พิเศษ
เมืองเกา
นาน

เมือง
โบราณ
อูทองV
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สรุปผลการวิเคราะหระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่พิเศษ
ในการสำรวจป พ.ศ.2558 - 2559 ในภาพรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
2. อบต. เกาะชางใต
3. อบต. ทาโสม
4. อบต. แหลมกลัด
5. อบต. เกาะหมาก
6. อบต. เกาะกูด
7. เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
8. เทศบาลเมืองหนองปรือ
9. เทศบาลตำบลหวยใหญ
10. เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
11. เทศบาลตำบลเขาชีจรรย
12. อบต. เมืองเกา
13. อบต. นครชุม
14. อบต. สารจิต
15. เทศบาลตำบลบานกลวย
16. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
17. อบต. ปวนพุ
18. เทศบาลตำบลนาออ
19. เทศบาลตำบลดานซาย
20. เทศบาลตำบลเชียงคาน
21. อบต. ชัยพฤกษ
22. อบต. แสงภา
23. อบต. นาแหว
24. เทศบาลตำบลภูเรือ
25. อบต. ภูหอ
26. อบต. บอสวก
27. เทศบาลตำบลดูใต
28. อบต. มวงตึ๊ด
29. อบต. นาซาว
30. เทศบาลตำบลทาวอูทอง
31. เทศบาลตำบลอูทอง

พื้นที่พิเศษ

กลุมตัวอยาง
(คน)

รอยละ
ที่ผานเกณฑ

400
400
400
400
400
400
400
396
400
400
400
400
400
400
400
400
395
400
394
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

397
399
166
340
390
223
399
326
400
331
202
325
374
334
384
343
379
400
393
385
386
315
365
358
272
360
242
257
216
372
318

99.20
99.70
41.50
85.00
97.50
55.80
99.70
82.30
100.00
82.80
50.50
81.30
93.50
83.50
96.00
85.80
95.90
100.00
99.70
96.30
96.50
78.80
91.30
89.50
68.00
90.00
60.50
64.30
54.00
93.00
79.50

81.60
83.20
58.60
69.60
87.00
63.40
72.60
63.20
89.60
71.40
60.40
64.80
65.00
69.60
70.80
70.40
68.00
92.60
84.80
79.80
78.00
71.80
77.00
69.40
69.20
71.00
64.60
67.80
64.00
70.40
68.40

12,385

10,351

83.59

72.19

เมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยง

อุทยานประวัตศิ าสตร
สุโขทัยศรีสชั นาลัยกำแพงเพชร

เลย

เมืองเกานาน

เมืองโบราณอูท อง

หมายเหตุ: เกณฑผา นระดับความอยูด มี สี ขุ ของ อพท. กำหนดไวทร่ี อ ยละ 60
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ระดับความอยูดีมีสุข
ในพื้นที่เฉลี่ย (รอยละ)

ผานเกณฑ
(คน)

หมูเกาะชาง
และพื้นที่เชื่อมโยง

รวม

ผลการสำรวจ

ผลการประเมิน
ระดับความอยูดีมีสุขของประชนชน

พื้นที่พิเศษหมูเกาะชาง
และพื้นที่เชื่อมโยง
ผลการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
หมูเ กาะชาง และพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง จากจำนวนกลุม ตัวอยาง 2,400 คน
ใน 6 องคกรปกครองสวนทองถิน่ พบวามีระดับความอยูด มี สี ขุ เฉลีย่
รอยละ 73.90 โดยชุมชนทีม่ รี ะดับความอยูด มี สี ขุ สูงสุดไดแก อบต.
ชุมชนเกาะหมาก รอยละ 87.00 รองลงมาไดแก อบต. เกาะชางใต
รอยละ 83.20 และเทศบาล ตำบลน้ำเชีย่ ว รอยละ 81.60 ตามลำดับ
สรุปไดดงั รูป
40

50

20

80

0

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชน
พื้นที่พิเศษหมูเกาะชาง และพื้นที่เชื่อมโยง

60

100

ระดับความอยูดีมีสุขเฉลี่ยรอยละ

73.90

100
90
73.85

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

74.02

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

70.32

ดานบริหารจัดการชุมชนที่ดี

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ดานการมีสุขภาวะ

68.39

77.14

ดานครอบครัวอบอุน

80.09

เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

80
70
60
50
40
30
20
10
0

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กลุมตัวอยาง
(คน)

ระดับความอยูดีมีสุข
ในพื้นที่เฉลี่ย (รอยละ)

เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
อบต. เกาะชางใต
อบต. ทาโสม
อบต. แหลมกลัด
อบต. เกาะหมาก
อบต. เกาะกูด

400
400
400
400
400
400

81.60
83.20
58.60
69.54
87.04
63.44

2,400

73.90

รวม

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว

80.00

82.40

82.60

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

83.20

ดานบริหารจัดการชุมชนที่ดี

78.60

ดานครอบครัวอบอุน

83.00

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลน้ำเชีย่ ว จำแนกตามองคประกอบของความ
อยูดีมีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพื้นที่มี
ระดับความอยูดีมีสุข ดานครอบครัวอบอุนมากที่สุด
ร อ ยละ 83.20 รองลงมาได แ ก ด า นการมี ส ุ ข ภาวะ
รอยละ 83.00 และดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาล รอยละ 82.60 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข

81.60
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ

ระดับความอยูดีมีสุข

กลุมอายุ 20 - 29 ป

0

20

40

ระดับความอยูดีมีสุข

0

20

40

รอยละ
60

รอยละ
60

79.37
80

100

83.00
80

ระดับความอยูดีมีสุข

0

100

20

40

รอยละ
60

78.45
80

100

กลุมอายุ 50 - 59 ป

กลุมอายุ 30 - 39 ป

ระดับความอยูดีมีสุข

0

20

40

กลุมอายุ 40 - 49 ป
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลน้ำเชีย่ ว ทีม่ อี ายุตา งกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยกลุม
ประชาชนทีม่ อี ายุระหวาง 40 - 49 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ
(คาเฉลีย่ 4.21 หรือรอยละ 84.20) รองลงมาไดแก กลุม อายุ 30 – 39 ป
(คาเฉลี่ย 4.15 หรือรอยละ 83.00) และกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป
(คาเฉลีย่ 4.12 หรือรอยละ 82.40) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยู  ด ี ม ี ส ุ ข ในด า นการมี ส ุ ข ภาวะของ
ประชาชนในพื ้ น ที ่ เ ทศบาลตำบลน้ ำ เชี ่ ย ว
พบว า มี ร ะดั บ ความอยู  ด ี ม ี ส ุ ข ในภาพรวม
ร อ ยละ 83.00 ซึ ่ ง อยู  ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด
เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปนรายขอพบวา
บุ ต รหลานมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตในช ว งอายุ
6-15 ปอยางปกติ รอยละ 90.00 บุตรหลาน
ของท า นได ร ั บ การฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรค
ร อ ยละ 88.40 และรั บ ประทานอาหาร
อยางถูกสุขลักษณะ รอยละ 87.40 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
พบว า มี ร ะดั บ ความอยู  ด ี ม ี ส ุ ข ในภาพรวม
ร อ ยละ 78.54 ซึ ่ ง อยู  ใ นระดั บ มาก เมื ่ อ
จำแนกการวิ เ คราะห เ ป น รายข อ พบว า
ประชาชนมีระดับความอยูดีมีสุขในประเด็น
ชุ ม ชนมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท ี ่ ม าจากวั ต ถุ ด ิ บ และ
ภู ม ิ ป  ญ ญาที ่ ม ี ใ นท อ งถิ ่ น จำหน า ยให แ ก
นักทองเที่ยวมากที่สุด รอยละ 84.60 รอง
ลงมาไดแก มีการจัดสรรพื้นที่ใหชาวบาน
หรือกลุม องคกรชุมชนตางๆ ในชุมชนจำหนาย
สินคาทีผ่ ลิตใหแกนกั ทองเทีย่ ว รอยละ 83.00
และมีกลุมวิสาหกิจชุมชน รอยละ 80.20
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานครอบครัวอบอุนของ
ประชาชนในพืน้ ที่ อบต. น้ำเชีย่ ว พบวา มีระดับ
ความอยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 83.17 ซึ่ง
อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ความมัน่ คงในทีอ่ าศัย มีหอ ง
นอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณพน้ื ฐาน
(รอยละ 88.80) มีครอบครัวทีอ่ บอุน (รอยละ
88.00) ผูส งู อายุในครอบครัว ไดรบั การดูแล
และใหความเคารพ และเปนแบบที่ดีในการ
รักษาวิถชี วี ติ ของชุมชนและสมาชิกในครอบครัว
มีความประพฤติดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตอนักทองเทีย่ วและแขกผูม าเยือน (รอยละ 84.60)
ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการบริหารจัดการชุมชน
ทีด่ ขี องประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลน้ำเชีย่ ว
พบวา มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
80.00 ซึง่ อยูใ นระดับมากสุด เมือ่ จำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา ประชาชนมีความรูส กึ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของคนในชุมชน
และนักทองเที่ยวมากที่สุด รอยละ 83.60
รองลงมามีการแบงเขตพืน้ ทีท่ ง้ั การใชประโยชน
เพือ่ การทองเทีย่ วและการอนุรกั ษ รอยละ 82.60
และคนในชุมชนมีความสามัคคีและรวมมือกัน
รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคีการพัฒนาดาน
การทองเที่ยว รอยละ 80.20 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานการมีสภาพแวดลอม
ทีด่ ขี องประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลน้ำเชีย่ ว
พบว า มี ร ะดั บ ความอยู  ด ี ม ี ส ุ ข ในภาพรวม
มากที่สุด รอยละ 82.41 เมื่อจำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีแหลง
น้ำกินน้ำใชที่สะอาดและเพียงพอตอความ
ตองการ และสามารถใชรองรับบริการนักทองเทีย่ ว
ได มากที่สุด รอยละ 85.60 รองลงมาไดแก
มีกจิ กรรมทีใ่ หนกั ทองเทีย่ วไดเรียนรูเ รือ่ งการ
อนุรกั ษสง่ิ แวดลอม รอยละ 84.80 และมีการ
สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนในดานการทองเที่ยว
รอยละ 84.40 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาลของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ตำบลน้ำเชี่ยว พบวา มีระดับความอยูดีมีสุข
ในภาพรวมรอยละ 82.60 ซึง่ อยูใ นระดับมาก
ทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอพบวา
ประชาชนไมเห็นดวยกับการทุจริตคอรรัปชั่น
มากทีส่ ดุ รอยละ 91.20 รองลงมาไดแก ยอม
รับในมติเสียงขางมาก รอยละ 88.60 และเคารพ
สิทธิหรือความคิดเห็นของผูอื่นในการประชุม
กลุมตางๆ รอยละ 87.80 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

อบต. เกาะชางใต

83.00

84.80

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

80.80

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

85.00

ดานบริหารจัดการชุมชนที่ดี

79.80

ดานครอบครัวอบอุน

87.40

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลเกาะชางใต จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชน
ในพืน้ ทีม่ รี ะดับความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะมากทีส่ ดุ
รอยละ 87.47 รองลงมาไดแก ดานครอบครัวอบอุน
รอยละ 85.00 และดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาล รอยละ 84.80 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่ อบต. เกาะชางใต ทีม่ อี ายุตา งกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยกลุม
ประชาชนทีม่ อี ายุระหวาง 20 - 29 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ
(คาเฉลีย่ 4.28 หรือรอยละ 85.76) รองลงมาไดแก กลุม อายุ 30 – 39 ป
(คาเฉลี่ย 4.22 หรือรอยละ 84.42) และกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป
(คาเฉลีย่ 4.17 หรือรอยละ 83.56) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานการมีสุขภาวะ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจแบบสอบถามด า นการมี
สุขภาวะของพื้นที่ อบต. เกาะชางใต พบวา
ประชาชนสวนใหญมีความอยูดีมีสุขในดาน
การมี ส ุ ข ภาวะในระดั บ มากที ่ ส ุ ด คิ ด เป น
ร อ ยละ 87.40 เมื ่ อ จำแนกการวิ เ คราะห
รายขอ พบวา ประชาชนในพื้นที่มีการรับ
ประทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะมากที่สุด
รอยละ 93.40 รองลงมาไดแกบุตรหลาน
มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตในช ว งอายุ 6-15 ป
อยางปกติ รอยละ 92.80 และการมีประกัน
สุขภาพ รอยละ 90.40 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพื ้ น ที ่ อบต.เกาะช า งใต
พบวา ประชาชนสวนใหญมีความอยูดีมีสุข
ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูใ นระดับมาก
ร อ ยละ 79.80 เมื ่ อ จำแนกการวิ เ คราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ กี จิ กรรม
การออมที่หลากหลาย เชน กลุมออมทรัพย
หรือบัญชีเงินฝากอื่นๆของกลุมทองเที่ยว
ชุมชนมากที่สุด รอยละ 84.40 มีการรวม
กลุ  ม พั ฒ นาอาชี พ เพื ่ อ พั ฒ นาสิ น ค า และ
บริการในชุมชน เชน ทอผา งานฝมือ ฯลฯ
ร อ ยละ 92.80และมี ร ายได ท ี ่ เ พี ย งพอต อ
การเลี ้ ย งชี พ หรื อ มี ร ายได เ สริ ม จากการ
ท อ งเที ่ ย วควบคู  ก ั บ มี ก ลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
เชน กลุมแปรรูปสินคาในชุมชนเพื่อจำหนาย
แกนักทองเที่ยว รอยละ 80.60 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานครอบครัวอบอุนของ
ประชาชนในพื้นที่ อบต. เกาะชางใต พบวา
ประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัว
อบอุน อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ รอยละ 85.00 เมือ่
วิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่
มีความมัน่ คงในทีอ่ าศัย มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้
เปนสัดสวน มีอปุ กรณพน้ ื ฐาน เชน มีทน่ ี อน หมอน
มุง ผาหม รอยละ 95.80 ผูส งู อายุในครอบครัว
ไดรบั การดูแลและใหความเคารพ และเปนแบบ
ทีด่ ใี นการรักษาวิถชี วี ติ ของชุมชน รอยละ 87.20
มีครอบครัวที่อบอุนและสมาชิกในครอบครัว
มีความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ตอ
นักทองเทีย่ วและแขกผูม าเยือน รอยละ 87.00
ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการบริหารจัดการชุมชน
ที่ดีของประชาชนในพื้นที่อบต. เกาะชางใต
พบวาประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ดาน
การบริหารจัดการชุมชนทีด่ อี ยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
รอยละ 80.80 เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปน
รายขอ พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความรูสึก
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของคนในชุมชน
และนักทองเที่ยวมากที่สุด รอยละ 84.00
รองลงมาไดแก คนในชุมชนมีความสามัคคี
และรวมมือกัน รวมทั้งมีการสรางเครือขาย
ภาคีการพัฒนาดานการทองเทีย่ ว คิดเปนรอยละ
83.40 และคนในชุ ม ชนเป น สมาชิ ก ของ
ชมรมหรือกลุมตางๆในชุมชน เชน การเปน
สมาชิกชมรมการทองเทีย่ ว กลุม ทอผา ทำอาหาร
งานฝมือ ฯลฯ รอยละ 81.20 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานการมีสภาพแวดลอม
ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ี อบต. เกาะชางใต
พบวาประชาชนมีความอยูดีมีสุขในดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีอยูในระดับมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 83.00 เมื่อจำแนกวิเคราะหเปน
รายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ กี ารสรางมูลคา
เพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในชุมชนในดานการทองเทีย่ ว เชน การพัฒนา
ผลิตภัณฑทอ งถิน่ จากวัสดุธรรมชาติมากทีส่ ดุ
รอยละ 87.60 รองลงมาไดแก ชุมชนมีกจิ กรรม
ที่ใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูเรื่องการอนุรักษ
สิง่ แวดลอม เชน การปลูกปาชายเลน ปลูกตนไม
ฯลฯ รอยละ 86.00 และคนในชุมชนไมถูก
รบกวนจากมลพิษทางอากาศ ทางเสียง และ
มลพิษดานอื่นๆ รอยละ 85.80 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมี ธ รรมาภิ บ าลของประชาชนในพื ้ น ที ่
อบต. เกาะชางใต พบวาประชาชนมีความอยูด ี
มีสุขในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยและ
มีธรรมาภิบาลอยูในระดับมากที่สุด รอยละ
84.80 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ พบวา
ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามเคารพสิทธิหรือความ
คิดเห็นของผูอื่นในการประชุมกลุมตางๆ เชน
กลุมทองเที่ยวกลุมแมบาน ฯลฯ มากที่สุด
รอยละ 90.20 รองลงมาไดแก ชุมชนไมเห็น
ดวยกับการทุจริตคอรรัปชั่น เชน การนำเงิน
กองทุนการทองเที่ยวไปใชเพื่อผลประโยชน
สวนตัว รอยละ 87.80 และคนในชุมชนยอม
รับรับในมติเสียงขางมาก เชน มติหรือขอตกลง
ตางๆ ของชมรมการทองเทีย่ ว รอยละ 87.60
ตามลำดับ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

อบต. ทาโสม
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59.52

ดานบริหารจัดการ
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ดานครอบครัวอบอุน

66.91

ดานเศรษฐกิจ

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลทาโสม จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชน
ในพื้นที่มีระดับความอยูดีมีสุขดานสุขภาวะมากที่สุด
รอยละ 79.88 รองลงมาไดแก ดานครอบครัวอบอุน
รอยละ 66.91 ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยและ
มีธรรมาภิบาล รอยละ 64.22 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข

58.67

50
40
30
20
10
0

เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ

ระดับความอยูดีมีสุข

กลุมอายุ 20 - 29 ป

0

20

40

ระดับความอยูดีมีสุข

!

0

20

40

รอยละ
60

รอยละ
60

64.40
80

100

60.69
80

ระดับความอยูดีมีสุข

0

100

20

40

รอยละ
60

59.00
80

100

กลุมอายุ 50 - 59 ป

กลุมอายุ 30 - 39 ป

ระดับความอยูดีมีสุข

0

20

40

กลุมอายุ 40 - 49 ป

96

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีอ่ งคการบริหารสวนตำบลทาโสม ทีม่ อี ายุ
ตางกัน มีระดับความอยูดีมีสุขแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 โดยกลุม ประชาชนทีม่ อี ายุระหวาง 20-29 ป มีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 3.22 หรือรอยละ 64.40) รองลง
มาไดแก กลุม อายุ 50-59 ป (คาเฉลีย่ 2.95 หรือรอยละ 59.00)
และกลุม อายุ 40-49 ป (คาเฉลีย่ 2.93 หรือรอยละ 58.60) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจแบบสอบถามดานการมีสขุ ภาวะ
ของพืน้ ที่ อบต.ทาโสม พบวาประชาชนวนใหญ
มีความอยูดีมีสุขในดานการมีสุขภาวะอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 79.88 เมือ่ จำแนก
การวิเคราะหรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่
อบต.ทาโสม มีการรับประทานอาหารอยางถูก
สุขลักษณะ เชน สวนประกอบของอาหารทำ
มาจากวัตถุดิบในทองถิ่นมากที่สุด รอยละ
91.00 รองลงมาไดแก บุตรหลานของมีการ
เจริญเติบโตในชวงอายุ 6-15 ปอยางปกติ
รอยละ 85.00 และมีความรูใ นการใชยา หรือ
ใชสมุนไพรในทองถิ่นเพื่อรักษาโรคที่ถูกตอง
เหมาะสม รอยละ 84.20 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของพืน้ ที่ อบต.ทาโสม
พบวา ประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ใน
ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูในระดับนอย
คิดเปนรอยละ 38.40 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่ อบต.ทาโสม
มีการทำบัญชีครัวเรือน มากทีส่ ดุ รอยละ 45.20
รองลงมาไดแก มีอาชีพและมีรายไดทเ่ี พียงพอ
ตอการเลี้ยงชีพ หรือมีรายไดเสริมจากการ
ทองเที่ยว รอยละ 39.40 และมีการเก็บออม
เงินบางสวนที่ไดจากกิจกรรมการทองเที่ยว
ในชุมชน รอยละ 39.00 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุน ของพืน้ ที่ อบต. ทาโสมพบวา
ประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัว
อบอุน ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.90
เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.ทาโสม มีความมั่นคงในที่อาศัย
มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณ
พืน้ ฐาน เชน ทีน่ อน หมอน มุง ผาหมมากทีส่ ดุ
รอยละ 96.20 รองลงมาไดแกการมีครอบครัว
ทีอ่ บอุน รอยละ 89.40 และมีสมาชิกในครอบครัว
มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตอนักทองเที่ยวและแขกผูมาเยือนรอยละ
78.60 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
การบริหารจัดการชุมชนที่ดีของพื้นที่ อบต.
ทาโสม พบวา ประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด ี
มีสขุ ดานการบริหารจัดการชุมชนทีด่ อี ยูใ นระดับ
นอย คิดเปนรอยละ 42.96 เมื่อจำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่
อบต.ทาโสม มีค!วามรูส กึ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสินของคนในชุมชนและนักทองเที่ยว
มากทีส่ ดุ รอยละ 55.40 รองลงมาไดแก มีการ
จัดตั้งศูนยเรียนรูดานการทองเที่ยวในชุมชน
คิดเปนรอยละ 43.20 และคนในชุมชนมีความ
สามัคคีและรวมมือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือ
ขายภาคีการพัฒนาดานการทองเทีย่ ว รอยละ
42.40 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีของพื้นที่ อบต.ทาโสม
พบวา ประชาชนมีความอยูดีมีสุขในดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีอยูในระดับ ปานกลาง
คิดเปนรอยละ 59.52 เมื่อจำแนกวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพื้นที่ อบต.
ทาโสม มีกิจกรรมที่ใหนักทองเที่ยวไดเรียนรู
เรือ่ งการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม เชน การปลูกปา
ชายเลน ปลูกตนไม ฯลฯ มากที่สุด รอยละ
88.80 รองลงมาไดแก ชุมชนมีแผนงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รอยละ 80.40 และชุมชนมีแผนงาน หรือ
กิจกรรมการจัดการเพื่อปองกันน้ำเสียรอยละ
71.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
การเปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพืน้ ที่ อบต.ทาโสม พบวาประชาชนมีความ
อยูดีมีสุขในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 64.22 เมื่อจำแนกวิเคราะหเปน
รายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่ อบต.ทาโสม
ไมเห็นดวยกับการทุจริตคอรรัปชั่น เชน การ
นำเงินกองทุนการทองเทีย่ วไปใชเพือ่ ผลประโยชน
สวนตัวมากที่สุด รอยละ 80.60 รองลงมา
ไดแก การยอมรับรับในมติเสียงขางมาก เชน
มติหรือขอตกลงตางๆ ของชมรมการทองเทีย่ ว
และเคารพสิทธิหรือความคิดเห็นของผูอื่นใน
การประชุมกลุม ตางๆ เชน กลุม ทองเทีย่ วกลุม
แมบา น รอยละ 78.80 และยึดมัน่ ในหลักการ
ประชาธิปไตย ในการใหสทิ ธิในการเสนอแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน รอยละ
77.80 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”

97

ระดับความ
อยูดีมีสุข
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ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
อบต. แหลมกลัด จำแนกตามองคประกอบของความอยูด ี
มีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพื้นที่มีระดับ
ความอยูดีมีสุขดานสุขภาวะมากที่สุด รอยละ 74.04
รองลงมาไดแก ดานครอบครัวอบอุน รอยละ 72.11
ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
รอยละ 71.10 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีอ่ งคการบริหารสวนตำบลแหลมกลัด ทีม่ ี
อายุตางกัน มีระดับความอยูดีมีสุขแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติทร่ี ะดับ .01 โดยกลุม ประชาชนทีม่ อี ายุระหวาง 50-59 ป มีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 3.56 หรือรอยละ 71.20) รองลงมา
ไดแก กลุม อายุ 20-29 ป (คาเฉลีย่ 3.53 หรือรอยละ 70.60) และกลุม
อายุ 40-49 ป (คาเฉลีย่ 3.51 หรือรอยละ 70.20) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจแบบสอบถามดานการมีสขุ ภาวะ
ของพื้นที่ อบต.แหลมกลัด พบวาประชาชน
สวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ในดานการมีสขุ ภาวะ
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 74.04 เมื่อ
จำแนกการวิเคราะหรายขอ พบวา บุตรหลาน
ของทานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ 6-15 ป
อยางปกติมากทีส่ ดุ รอยละ 76.04 รองลงมา
ไดแก บุตรหลานของทานไดรบั การฉีดวัคซีน
ปองกันโรค รอยละ 75.80 และรับประทาน
อาหารอยางถูกสุขลักษณะ เชน สวนประกอบ
ของอาหารทำมาจากวัตถุดบิ ในทองถิน่ รอยละ
74.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของพืน้ ที่ อบต. แหลมกลัด
พบวา ประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ใน
ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูใ นระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 64.32 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ
และมีรายไดที่เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ หรือมี
รายไดเสริมจากการทองเทีย่ วมากทีส่ ดุ รอยละ
67.70 รองลงมาไดแก มีกิจกรรมการออมที่
หลากหลาย เชน กลุมออมทรัพย หรือบัญชี
เงินฝากอืน่ ๆของกลุม ทองเทีย่ วชุมชน รอยละ
65.80 และมีการประชาสัมพันธและทำการ
ตลาดดานการทองเที่ยวชุมชน เชน แผนพับ
ปายขอความ ปฏิทินกิจกรรม ฯลฯ รอยละ
65.40 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุนของพื้นที่ อบต. แหลมกลัด
พบวาประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ดาน
ครอบครัวอบอุนในระดับมาก คิดเปนรอยละ
72.11 เมือ่ วิเคราะหเปนรายขอ พบวาสมาชิก
ในครอบครัวมีความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม ตอนักทองเที่ยวและแขกผูมาเยือน
มากทีส่ ดุ รอยละ 75.60 รองลงมาไดแก การมี
ความมัน่ คงในทีอ่ าศัย มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้
เปนสัดสวน มีอุปกรณพื้นฐาน เชน ที่นอน
หมอน มุง ผาหม รอยละ 73.20 และครอบครัว
ของทานมีรายไดเสริมจากการทองเที่ยว และ
มีรายไดที่เพียงพอกับรายจายรอยละ 72.80
ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
บริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องพืน้ ที่ อบต.แหลมกลัด
พบวา ประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ดาน
การบริหารจัดการชุมชนทีด่ อี ยูใ นระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 67.38 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความ
รูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนใน
ชุมชนและนักทองเทีย่ วมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ
69.80 รองลงมาได แ ก มี ก ารจั ด ตั ้ ง ศู น ย
เรียนรูดานการทองเที่ยวในชุมชนและชุมชน
มีการแบงเขตพืน้ ทีท่ ง้ั การใชประโยชนเพือ่ การ
ทองเทีย่ วและการอนุรกั ษ คิดเปนรอยละ 68.00
และมีกองทุนสวัสดิการแกสมาชิกในชุมชนที่
ไดจากกิจกรรมการทองเที่ยว รอยละ 67.20
ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
การมีสภาพแวดลอมทีด่ ขี องพืน้ ที่ อบต.แหลมกลัด
พบวา ประชาชนมีความอยูดีมีสุขในดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 71.10 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ กี จิ กรรมทีใ่ หนกั ทองเทีย่ ว
ไดเรียนรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน
การปลูกปาชายเลน ปลูกตนไม ฯลฯมากทีส่ ดุ
รอยละ 74.40 รองลงมาไดแก ชุมชนมีแผน
งานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
รอยละ 73.60 และชุมชนมีกลุมหรือองคกร
ดานสิง่ แวดลอมทีใ่ หความรูด า นการทองเทีย่ ว
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีแหลงน้ำกิน
น้ำใชที่สะอาดและเพียงพอตอความตองการ
และสามารถใชรองรับบริการนักทองเที่ยวได
รอยละ 71.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพื้นที่ อบต.แหลมกลัด พบวาประชาชนมี
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 68.28 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความเคารพสิทธิ
หรือความคิดเห็นของผูอื่นในการประชุมกลุม
ตางๆ เชน กลุมทองเที่ยวกลุมแมบาน ฯลฯ
มากที ่ ส ุ ด ร อ ยละ 72.00 รองลงมาได แ ก
การไดรบั ฟงขาวสารการกระจายเสียงในชุมชน
เชน สารจากผูน ำชุมชน ประธานชมรมนำเทีย่ ว
อยางตอเนือ่ ง รอยละ 69.80 และไมเห็นดวย
กับการทุจริตคอรรปั ชัน่ เชน การนำเงินกองทุน
การทองเที่ยวไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
รอยละ 69.20 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

อบต. เกาะหมาก
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ดานเศรษฐกิจ

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
อบต. เกาะหมาก จำแนกตามองคประกอบของความอยูด ี
มีสขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพืน้ ทีม่ รี ะดับ
ความอยูดีมีสุข ดานสุขภาวะมากที่สุด รอยละ 90.33
รองลงมาไดแก ดานครอบครัวอบอุน รอยละ 90.26
ดานการบริหารจัดการชุมชนทีด่ ี รอยละ 87.50 ตามลำดับ
ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีอ่ งคการบริหารสวนตำบล เกาะหมาก ทีม่ ี
อายุตางกัน มีระดับความอยูดีมีสุขแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยกลุม ประชาชนทีม่ อี ายุระหวาง 40-49 ป มีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.53 หรือรอยละ 90.60) รองลงมา
ไดแก กลุม อายุ 20-29 ป (คาเฉลีย่ 4.45 หรือรอยละ 89.00) และ
กลุม อายุ 50-59 ป (คาเฉลีย่ 4.30 หรือรอยละ 86.00) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจแบบสอบถามดานการมีสขุ ภาวะ
ของพื้นที่ อบต.เกาะหมาก พบวาประชาชน
สวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ในดานการมีสขุ ภาวะ
อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.32
เมือ่ จำแนกการวิเคราะหรายขอ พบวาประชาชน
ในพืน้ ทีร่ บั ประทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะ
เชน สวนประกอบของอาหารทำมาจากวัตถุดบิ
ในทองถิน่ มากทีส่ ดุ รอยละ 91.80 รองลงมา
ไดแก ตรวจสุขภาพเปนประจำและบุตรหลาน
ของทานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ 6-15 ป
อยางปกติ รอยละ 91.00 และออกกำลังกาย
อยางสม่ำเสมอ รอยละ 74.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของพืน้ ที่ อบต.เกาะหมาก
พบวา ประชาชนสวนใหญมีความอยูดีมีสุข
ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูในระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.13 เมื่อจำแนก
การวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนใน
พื้นที่ อบต. เกาะหมาก มีอาชีพและมีรายได
ที่เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ หรือมีรายไดเสริม
จากการทองเที่ยว รอยละ 90.20 รองลงมา
ไดแก มีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย เชน
กลุมออมทรัพย หรือบัญชีเงินฝากอื่นๆ ของ
กลุม ทองเทีย่ วชุมชน รอยละ 89.20 และมีการ
ทำบัญชีครัวเรือน รอยละ 87.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุนของพื้นที่ อบต. เกาะหมาก
พบวาประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ดาน
ครอบครัวอบอุนในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 90.258 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา สมาชิกในครอบครัวมีความมั่นคงใน
ที่อาศัย มีหองนอนหรือมีฉากกั้นเปนสัดสวน
มีอปุ กรณพน้ื ฐาน เชน ทีน่ อน หมอน มุง ผาหม
มากทีส่ ดุ รอยละ 92.60 รองลงมาไดแก การ
มีครอบครัวทีอ่ บอุน รอยละ 91.60 และผูส งู อายุ
ในครอบครัวไดรบั การดูแลและใหความเคารพ
และเปนแบบทีด่ ใี นการรักษาวิถชี วี ติ ของชุมชน
รอยละ 91.20 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
บริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องพืน้ ที่ อบต.เกาะหมาก
พบวา ประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ดาน
การบริหารจัดการชุมชนทีด่ อี ยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
คิดเปนรอยละ 87.50 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามรูส กึ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของคนในชุมชน
และนักทองเที่ยวมากที่สุด รอยละ 90.60
รองลงมาไดแก คนในชุมชนมีความสามัคคี
และรวมมือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคี
การพัฒนาดานการทองเที่ยว รอยละ 89.60
เปนสมาชิกของชมรมหรือกลุม ตางๆ ในชุมชน
เชน การเปนสมาชิกชมรมการทองเทีย่ ว กลุม ทอผา
ทำอาหาร งานฝมือ ฯลฯ และมีการปองกัน
อุบตั ภิ ยั แกคนในชุมชนและนักทองเทีย่ วอยาง
ถูกวิธี รอยละ 89.00 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสภาพแวดลอมทีด่ ขี องพืน้ ที่ อบต.เกาะหมาก
พบวา ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ในดานการมี
สภาพแวดลอมทีด่ อี ยูใ นระดับมากทีส่ ดุ คิดเปน
รอยละ 85.70 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพืน้ ทีไ่ มถกู รบกวนจากมลพิษ
ทางอากาศ ทางเสียง และมลพิษดานอื่นๆ
มากที ่ ส ุ ด ร อ ยละ 89.00 รองลงมาได แ ก
มีสว นรวมในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เชน

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพื้นที่ อบต.เกาะหมาก พบวาประชาชนมี
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาลอยูในระดับ มาก คิดเปน
รอยละ 82.31 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว นรวมในการแสดง
ความคิดเห็นตางๆในชุมชน เชน การประชุม
กลุม หรือชมรมการทองเทีย่ วมากทีส่ ดุ รอยละ
87.40 รองลงมาไดแก มีสว นชวยตัดสินใจใน
การกิจกรรมการทองเที่ยวที่สำคัญในชุมชน
เชน การจัดงานประเพณี รอยละ 85.60 และ
เขารวมกิจกรรมสาธารณะดานการทองเที่ยว
เชน งานประเพณี งานบุญตางๆ ในชุมชน
รอยละ 85.80 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

อบต. เกาะกูด
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ดานมีสภาพแวดลอมที่ดี
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63.11

65.39

ดานครอบครัวอบอุน
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ดานเศรษฐกิจ

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
อบต. เกาะกูด จำแนกตามองคประกอบของความอยูด มี สี ขุ
6 ด า น พบว า ในภาพรวมประชาชนในพื ้ น ที ่ ม ี ร ะดั บ
ความอยูดีมีสุข ดานสุขภาวะมากที่สุด รอยละ 65.39
รองลงมาไดแก ดานครอบครัวอบอุน รอยละ 65.39
ดานการบริหารจัดการชุมชนทีด่ ี รอยละ 63.29 ตามลำดับ
ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ

ระดับความอยูดีมีสุข

กลุมอายุ 20 - 29 ป

0

20

40

ระดับความอยูดีมีสุข

0

20

40

รอยละ
60

รอยละ
60

61.51
80

100

61.13
80

ระดับความอยูดีมีสุข

0

100

20

40

รอยละ
60

65.80
80

100

กลุมอายุ 50 - 59 ป

กลุมอายุ 30 - 39 ป

ระดับความอยูดีมีสุข

0

20

40

กลุมอายุ 40 - 49 ป

102

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีอ่ งคการบริหารสวนตำบล เกาะกูด ทีม่ อี ายุ
ตางกัน มีระดับความอยูดีมีสุขแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 โดยกลุม ประชาชนทีม่ อี ายุ 60 ปขน้ึ ไป มีระดับความอยูด ี
มีสขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 3.65 หรือรอยละ 73.00) รองลงมาไดแก
กลุม อายุ 50-59 ป (คาเฉลีย่ 3.29 หรือรอยละ 65.80) และกลุม อายุ
40-49 ป (คาเฉลีย่ 3.26 หรือรอยละ 65.20) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจแบบสอบถามดานการมีสขุ ภาวะ
ของพืน้ ที่ อบต.เกาะกูด พบวาประชาชนสวนใหญ
มีความอยูดีมีสุขในดานการมีสุขภาวะอยูใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 65.39 เมื่อ
จำแนกการวิเคราะหรายขอ พบวาประชาชน
มีการรับประทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะ
เชน สวนประกอบของอาหารทำมาจากวัตถุดบิ
ในทองถิน่ มากทีส่ ดุ รอยละ 66.60 รองลงมา
ไดแก ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ รอยละ
66.00 และบุตรหลานของทานมีการเจริญเติบโต
ในชวงอายุ 6-15 ปอยางปกติ รอยละ 65.80
ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของพืน้ ที่ อบต.เกาะกูด
พบวา ประชาชนสวนใหญมีความอยูดีมีสุข
ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 63.60 เมือ่ จำแนก
การวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนใน
พืน้ ทีม่ อี าชีพและมีรายไดทเ่ ี พียงพอตอการเลีย้ งชีพ
หรือมีรายไดเสริมจากการทองเทีย่ ว มากทีส่ ดุ
รอยละ 64.80 รองลงมาไดแก ชุมชนมีผลิตภัณฑ
ที่มาจากวัตถุดิบและภูมิปญญาที่มีในทองถิ่น
จำหนายใหแกนักทองเที่ยว รอยละ 62.80
และชุมชนมีกลุม วิสาหกิจชุมชน เชน กลุม แปร
รูปสินคาในชุมชนเพือ่ จำหนายแกนกั ทองเทีย่ ว
รอยละ 63.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุน ของพืน้ ที่ อบต. เกาะกูด พบวา
ประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัว
อบอุน ในระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ 65.39
เมือ่ วิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่
อบต.เกาะกูด มีความมัน่ คงในทีอ่ าศัย มีหอ งนอน
หรือมีฉากกั้นเปนสัดสวน มีอุปกรณพื้นฐาน
เชน ทีน่ อน หมอน มุง ผาหม มากทีส่ ดุ รอยละ
74.40 รองลงมาไดแก สมาชิกในครอบครัวมี
ความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตอนักทองเทีย่ วและแขกผูม าเยือน รอยละ 65.40
และบุตรหลานของทานไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับครอบครัว ตลอดจนนักทองเที่ยวหรือแขก
ผูมาเยือน รอยละ 65.20 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
บริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องพืน้ ที่ อบต.เกาะกูด
พบวา ประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ดาน
การบริหารจัดการชุมชนทีด่ อี ยูใ นระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 63.38 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่ อบต.เกาะกูด
มีความรูส กึ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของ
คนในชุมชนและนักทองเทีย่ วมากมทีส่ ดุ รอยละ
66.80 รองลงมาไดแก มีขอ ปฏิบตั ขิ องชุมชน
เกีย่ วกับการทองเทีย่ ว เชน การออกกฎระเบียบ
ชุมชนการกำหนดจำนวนนักทองเที่ยว ฯลฯ
รอยละ 64.00 และมีการปองกันอุบัติภัยแก
คนในชุ ม ชนและนั ก ท อ งเที ่ ย วอย า งถู ก วิ ธ ี
รอยละ 63.60 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสภาพแวดลอมทีด่ ขี องพืน้ ที่ อบต.เกาะกูดพบวา
ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานการบริหารจัด
การชุมชนที่ดีอยูในระดับ ปานกลาง คิดเปน
รอยละ 63.38 เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปน
รายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่ อบต.เกาะกูด
มีความรูส กึ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของ
คนในชุมชนและนักทองเทีย่ วมากมทีส่ ดุ รอยละ
66.80 รองลงมาไดแก มีขอ ปฏิบตั ขิ องชุมชน
เกีย่ วกับการทองเทีย่ ว เชน การออกกฎระเบียบ
ชุมชนการกำหนดจำนวนนักทองเที่ยว ฯลฯ
รอยละ 64.00 และมีการปองกันอุบัติภัยแก
คนในชุ ม ชนและนั ก ท อ งเที ่ ย วอย า งถู ก วิ ธ ี
รอยละ 63.60 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพืน้ ที่ อบต.เกาะกูด พบวาประชาชนมีความ
อยูดีมีสุขในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาลอยูใ นระดับ ปานกลาง รอยละ
60.93 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ พบวา
ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ดรบั ฟงขาวสารการกระจาย
เสียงในชุมชน เชน สารจากผูน ำชุมชน ประธาน
ชมรมนำเทีย่ ว อยางตอเนือ่ งมากทีส่ ดุ รอยละ 61.80
รองลงมาไดแก มีสว นชวยตัดสินใจในการกิจกรรม
การทองเทีย่ วทีส่ ำคัญในชุมชน เชน การจัดงาน
ประเพณีและมีสวนรวมรับผิดชอบ และรับผล
ประโยชนจากการดำเนินกิจกรรมในชุมชน เชน
กลุม ชมรมนำเทีย่ ว ฯลฯ รอยละ 61.40 และยึด
มัน่ ในหลักการประชาธิปไตยในการใหสทิ ธิใน
การเสนอแนวทางการพัฒนาการทองเทีย่ วชุมชน
ไมเห็นดวยกับการทุจริตคอรรปั ชัน่ เชน การนำ
เงินกองทุนการทองเทีย่ วไปใชเพือ่ ผลประโยชน
สวนตัว ยอมรับรับในมติเสียงขางมาก เชน มติ
หรือขอตกลงตางๆ ของชมรมการทองเที่ยว
รอยละ 61.20 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
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ผลการประเมิน
ระดับความอยูดีมีสุขของประชนชน

พื้นที่พิเศษ
เมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยง
ผลการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา
และพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงจากจำนวนกลุม ตัวอยาง 1,996 คน ใน 5 องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พบวามีระดับความอยูด มี สี ขุ เฉลีย่ รอยละ 71.47
โดยชุมชนทีม่ รี ะดับความอยูด มี สี ขุ สูงสุดไดแก เทศบาลตำบลหวยใหญ
รอยละ 89.67 รองลงมาไดแก เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย รอยละ
72.60 และเทศบาลตำบลนาจอมเทียน รอยละ 71.49 ตามลำดับ
สรุปไดดงั รูป
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
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ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลตะเคียนเตีย้ จำแนกตามองคประกอบของ
ความอยูดีมีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนใน
พื้นที่มีระดับความอยูดีมีสุขดานสุขภาวะมากที่สุด
รอยละ 81.60 รองลงมาไดแก ดานครอบครัวอบอุน
รอยละ 79.80 ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยและ
มีธรรมาภิบาล รอยละ 71.80 ตามลำดับ ซึง่ สรุปได
ดังรูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลตะเคียนเตีย้ ทีม่ อี ายุตา งกัน
มีระดับความอยูดีมีสุขแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยกลุม ประชาชนทีม่ อี ายุระหวาง 30 - 39 ป มีระดับความอยูด ี
มีสุขมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.72 หรือรอยละ 74.40) รองลงมาไดแก
กลุม อายุ 50 - 59 ป (คาเฉลีย่ 3.67 หรือรอยละ 73.40) และกลุม
อายุ 60 ปขน้ึ ไป (คาเฉลีย่ 3.64 หรือรอยละ 72.80) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานการมีสุขภาวะ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานการมีสขุ ภาวะของประชาชนใน
พืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลตะเคียนเตีย้ พบวา มีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 81.60 ซึง่ อยู
ในระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปน
รายขอพบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ กี ารรับประทาน
อาหารอยางถูกสุขลักษณะและมีความรูใ นการใชยา
หรือใชสมุนไพรในทองถิน่ สูงทีส่ ดุ รอยละ 82.80
รองลงมา มีการตรวจสุขภาพเปนประจำและ
ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ รอยละ 82.20
และมีประกันสุขภาพ รอยละ 81.80 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลตะเคียนเตีย้
พบวา มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
69.73 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง เมื่อจำแนก
การวิเคราะหเปนรายขอพบวา ประชาชนมีการ
จัดสรรพืน้ ทีใ่ หชาวบานหรือกลุม องคกรชุมชน
ตางๆ ในชุมชนจำหนายสินคาที่ผลิตใหแก
นักทองเที่ยว มากที่สุด รอยละ 71.40 รอง
ลงมา มีกลุมวิสาหกิจชุมชน รอยละ 82.20
และมีผลิตภัณฑทม่ี าจากวัตถุดบิ และภูมปิ ญ
 ญา
ที่มีในทองถิ่นจำหนายใหแกนักทองเที่ยว
รอยละ 69.80 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานครอบครัวอบอุนของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
พบวา มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
79.89 ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา ประชาชนมีครอบครัว
ที่อบอุน มากที่สุด รอยละ 84.20 รองลงมา
มีความมั่นคงในที่อาศัย รอยละ 83.20 และ
ผูสูงอายุในครอบครัวไดรับการดูแลและให
ความเคารพ และเปนแบบที่ดีในการรักษาวิถี
ชีวิตของชุมชน รอยละ 82.80 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการบริหารจัดการชุมชนทีด่ ี
ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลตะเคียนเตีย้
พบวา มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
80.80 ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา ประชาชนมีความ
รูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนใน
ชุมชนและนักทองเทีย่ วมากทีส่ ดุ รอยละ 83.40
รองลงมามีความสามัคคีและรวมมือกัน รวมทัง้
มีการสรางเครือขายภาคีการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว รอยละ 87.20 และคนในชุมชน
เปนสมาชิกของชมรมหรือกลุม ตางๆ ในชุมชน
รอยละ 87.00 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานการมีสภาพแวดลอม
ที ่ ด ี ข องประชาชนในพื ้ น ที ่ เ ทศบาลตำบล
ตะเคียนเตีย้ พบวา มีระดับความอยูด มี สี ขุ ภาพ
รวมในระดับปานกลาง รอยละ 68.80 เมื่อ
จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอพบวา ประชาชน
ในชุมชนไมถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ
ทางเสียง และมลพิษดานอืน่ ๆ มากทีส่ ดุ รอยละ
70.40 รองลงมาไดแก มีกจิ กรรมทีใ่ หนกั ทองเทีย่ ว
ไดเรียนรูเ รือ่ งการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม รอยละ
70.20 และมีแผนงานในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ 70.00
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิป
ไตยฯ ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล
ตะเคียนเตี้ย พบวา มีระดับความอยูดีมีสุข
ในภาพรวม รอยละ 71.70 ซึง่ อยูใ นระดับมาก
เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปนรายขอพบวา
ประชาชนไมเห็นดวยกับการทุจริตคอรรัปชั่น
มากที่สุด รอยละ 80.60 รองลงมา ยอมรับ
ในมติเสียงขางมาก รอยละ 79.60 และยึดมัน่
ในหลักการประชาธิปไตย ในการใหสิทธิใน
การเสนอแนวทางการพัฒนาการทองเทีย่ วชุมชน
รอยละ 79.00 ตามลำดับ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

เทศบาลเมืองหนองปรือ
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ผลการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองหนองปรือ จำแนกตามองคประกอบของความ
อยูด มี สี ขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพืน้ ทีม่ รี ะดับ
ความอยูด มี สี ขุ ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยและ
มีธรรมาภิบาล มากที่สุด รอยละ 72.20 รองลงมาไดแก
ดานสุขภาวะ รอยละ 71.00 ดานครอบครัวอบอุน รอยละ
70.40 ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม อายุ พบวาประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองหนองปรือ
ทีม่ อี ายุตา งกัน มีระดับความอยูด มี สี ขุ ไมแตกตางกัน

ระดับความอยูดีมีสุข ไมแตกตางกัน

กลุมอายุ 20 - 29 ป

กลุมอายุ 50 - 59 ป
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กลุมอายุ 40 - 49 ป

กลุมอายุ 30 - 39 ป

กลุมอายุ 60 ป ขึ้นไป

วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานการมีสขุ ภาวะของประชาชนใน
พืน้ ที่ อบต. หนองปรือ พบวา มีระดับความอยูด ี
มีสขุ ในภาพรวมรอยละ 71.00 ซึง่ อยูใ นระดับมาก
เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอพบวา บุตร
หลานของทานไดรบั การฉีดวัคซีนปองกันโรค
(รอยละ 81.60) บุตรหลานของทานมีการเจริญ
เติบโตในชวงอายุ 6-15 ปอยางปกติ (รอยละ
81.20) และรับประทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะ
(รอยละ 75.00) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพืน้ ที่ อบต. หนองปรือ พบวา
มีระดับความอยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ
50.80 ซึ่งอยูในระดับนอย เมื่อจำแนกการ
วิ เ คราะห เ ป น รายข อ พบว า มี อ าชี พ และมี
รายไดทเ่ี พียงพอตอการเลีย้ งชีพ หรือมีรายได
เสริมจากการทองเที่ยว (รอยละ 61.40)
มีการเก็บออมเงินบางสวนที่ไดจากกิจกรรม
การท อ งเที ่ ยวในชุมชน (รอยละ 54.80)
และมีการรวมกลุมพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนา
สินคาและบริการในชุมชน (รอยละ 53.40)
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานครอบครัวอบอุนของ
ประชาชนในพื้นที่ อบต. หนองปรือ พบวา
มี ร ะดั บ ความอยู  ด ี ม ี ส ุ ข ในภาพรวมร อ ยละ
70.40 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนก
การวิเคราะหเปนรายขอพบวา มีครอบครัว
ที ่ อ บอุ  น (ร อ ยละ 84.60) มี ค วามมั ่ น คง
ในที ่ อ าศั ย มี ห  อ งนอนหรื อ มี ฉ ากกั ้ น เป น
สัดสวน มีอุปกรณพื้นฐาน (รอยละ 84.20)
และผูสูงอายุในครอบครัวไดรับการดูแลและ
ใหความเคารพ และเปนแบบทีด่ ใี นการรักษา
วิถชี วี ติ ของชุมชน(รอยละ 72.80) ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการบริหารจัดการชุมชน
ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ อบต. หนองปรือ
พบวา มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
54.40 ซึ่งอยูในระดับนอย เมื่อจำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา มีความรูส กึ ปลอดภัย
ในชี ว ิ ต และทรั พ ย ส ิ น ของคนในชุ ม ชนและ
นักทองเทีย่ ว (รอยละ 64.20) มีความสามัคคี
และรวมมือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคี
การพัฒนาดานการทองเทีย่ ว (รอยละ 61.00)
และมีการปองกันอุบัติภัยแกคนในชุมชนและ
นักทองเที่ยวอยางถูกวิธี (รอยละ 58.00)
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการมีสภาพแวดลอมที่ดีของ
ประชาชนในพืน้ ที่ หนองปรือ พบวา มีระดับความ
อยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 63.00 ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปน
รายขอพบวา มีแหลงน้ำกินน้ำใชทส่ี ะอาดและ
เพียงพอตอความตองการ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานการเปนชุมชนประชา
ธิปไตยฯของประชาชนในพืน้ ที่ อบต. หนองปรือ
พบวา มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
72.20 ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา ไมเห็นดวยกับการ
ทุจริตคอรรปั ชัน่ (รอยละ 84.20) ยอมรับใน
มติเสียงขางมาก (รอยละ 80.40) และยึดมัน่
ในหลักการประชาธิปไตย ในการใหสทิ ธิในการ
เสนอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน
(รอยละ 78.80) ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”

109

ระดับความ
อยูดีมีสุข

เทศบาลตำบลหวยใหญ

89.07

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

88.60

ดานมีสภาพแวดลอมที่ดี

89.68

ดานบริหารจัดการ

86.81

90.41

ดานครอบครัวอบอุน

90.51

ดานเศรษฐกิจ

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลหวยใหญ จำแนกตามองคประกอบของ
ความอยูดีมีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนใน
พืน้ ทีม่ รี ะดับความอยูด มี สี ขุ ดานสุขภาวะมากทีส่ ดุ รอยละ
90.51 รองลงมาไดแก ดานครอบครัวอบอุน รอยละ 90.41
ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง รอยละ 86.81 ตามลำดับ
ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
ระดับความอยูดีมีสุข

กลุมอายุ ต่ำกวา 20 ป

0

20
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ระดับความอยูดีมีสุข

กลุมอายุ 20 - 29 ป

0
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ระดับความอยูดีมีสุข

รอยละ
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รอยละ
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รอยละ
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลหวยใหญ ทีม่ อี ายุตา งกัน
มีระดับความอยูดีมีสุขแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยกลุมประชาชนที่มีอายุระหวาง 30-39 ป มีระดับความอยูดี
มีสุขมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.53 หรือรอยละ 90.60) รองลงมาไดแก
กลุม อายุ 60 ป ขึน้ ไป (คาเฉลีย่ 4.51 หรือรอยละ 90.20) และกลุม
อายุตำ่ กวา 20 ป (คาเฉลีย่ 4.50 หรือรอยละ 90.00) ตามลำดับ
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ระดับความอยูดีมีสุข

90.60

0
0

20

40

60

80

100

กลุมอายุ 30 - 39 ป

ระดับความอยูดีมีสุข

0

20

40

กลุมอายุ 40 - 49 ป
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กลุมอายุ 50 - 59 ป
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รอยละ

ระดับความอยูดีมีสุข
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กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจแบบสอบถามดานการมีสขุ ภาวะ
ของพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลหวยใหญ พบวาประชาชน
สวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ในดานการมีสขุ ภาวะ
อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.45
เมื่อจำแนกการวิเคราะหรายขอ พบวา บุตร
หลานของทานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ
6-15 ปอยางปกติมากที่สุด รอยละ 92.20
รองลงมา ไดแก บุตรหลานของทานไดรบั การ
ฉีดวัคซีนปองกันโรค รอยละ 91.40 และมี
ความรูใ นการใชยา หรือใชสมุนไพรในทองถิน่
เพือ่ รักษาโรคทีถ่ กู ตองเหมาะสม รอยละ 91.00
ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของพื้นที่เทศบาล
ตำบลหวยใหญ พบวา ประชาชนสวนใหญมี
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.91
เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ พบวา
ชุมชนมีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย เชน
กลุม ออมทรัพย หรือบัญชีเงินฝากอืน่ ๆของกลุม
ทองเที่ยวชุมชน มากที่สุด รอยละ 91.60
รองลงมาไดแก ชุมชนของทานมีผลิตภัณฑที่
มาจากวัตถุดิบและภูมิปญญาที่มีในทองถิ่น
จำหนายใหแกนักทองเที่ยว รอยละ 91.00
และมีการเก็บออมเงินบางสวนทีไ่ ดจากกิจกรรม
การทองเทีย่ วในชุมชน รอยละ 90.60 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุน ของพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลหวยใหญ
พบวาประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ดาน
ครอบครัวอบอุน ในระดับมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ
90.41 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา บุตร
หลานไดแลกเปลีย่ นเรียนรูก บั ครอบครัว ตลอด
จนนักทองเที่ยวหรือแขกผูมาเยือนมากที่สุด
รอยละ 91.40 รองลงมาไดแก ครอบครัวมี
รายไดเสริมจากการทองเที่ยว และมีรายไดที่
เพียงพอกับรายจาย รอยละ 91.20 และมี
ครอบครัวที่อบอุน เยาวนไดรับการฝกอบรม
อาชีพ เชน งานฝมอื การทำอาหาร ภาษาตาง
ประเทศ ผูสูงอายุในครอบครัวไดรับการดูแล
และใหความเคารพ และเปนแบบที่ดีในการ
รักษาวิถชี วี ติ ของชุมชน รอยละ 90.40 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
การบริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ตำบลหวยใหญ พบวา ประชาชนสวนใหญมี
ความอยูดีมีสุขดานการบริหารจัดการชุมชน
ทีด่ อี ยูใ นระดับ มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 89.68
เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ พบวา
ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามรูส กึ ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสนิ ของคนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว
มากทีส่ ดุ รอยละ 91.20 รองลงมาไดแก มีขอ
ปฏิบัติของชุมชนเกี่ยวกับการทองเที่ยว เชน
การออกกฎระเบียบชุมชนการกำหนดจำนวน
นักทองเที่ยว ฯลฯ รอยละ 91.00 และมีการ
ปองกันอุบตั ภิ ยั แกคนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว
อยางถูกวิธี รอยละ 90.20 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีของพื้นที่เทศบาลตำบล
หวยใหญ พบวา ประชาชนมีความอยูดีมีสุข
ในดานการมีสภาพแวดลอมที่ดีอยูในระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.07 เมื่อจำแนก
วิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่
มีการสรางมูลคาเพิม่ จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมในชุมชนในดานการทองเทีย่ ว
เชน การพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นจากวัสดุ
ธรรมชาติ มากทีส่ ดุ รอยละ 90.80 รองลงมา
ไดแก มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เชน การจัดการคัด
แยกขยะชุมชน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
รอยละ 90.40 และในชุมชนมีการใชพลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานทางเลือก เชน ใชจกั รยาน
เตาชีวมวล ถังไบโอแกส ไปโอดีเซล ฯลฯ รอยละ
90.20 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
การเปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลหวยใหญ พบวา ประชาชน
มีความอยูดีมีสุขในดานการเปนชุมชนประชา
ธิปไตยและมีธรรมาภิบาลอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
รอยละ 88.60 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความเคารพสิทธิ
หรือความคิดเห็นของผูอื่นในการประชุมกลุม
ตางๆ เชน กลุมทองเที่ยวกลุมแมบาน ฯลฯ
มากทีส่ ดุ รอยละ 92.60 รองลงมาไดแก การ
มีสว นรวมในการแสดงความคิดเห็นตางๆ ใน
ชุมชน เชน การประชุมกลุม หรือชมรมการทอง
เที่ยว รอยละ 91.40 และยึดมั่นในหลักการ
ประชาธิปไตย ในการใหสทิ ธิในการเสนอแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน รอยละ
89.40 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
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ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ
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ดานมีสภาพแวดลอมที่ดี

72.54

ดานบริหารจัดการ

66.84

ดานครอบครัวอบอุน

75.36

ดานเศรษฐกิจ

ผลการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำแนกตามองคประกอบของ
ความอยูด มี สี ขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพืน้ ที่
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะมากทีส่ ดุ รอยละ
75.36 รองลงมาไดแก ดานครอบครัวอบอุน รอยละ
72.54 ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี รอยละ 72.25
ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม อายุ
พบวา ประชาชนในพืน้ เทศบาลตำบลนาจอเทียน ทีม่ อี ายุตา งกัน มีระดับ
ความอยูดีมีสุขแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยกลุมประชาชนที่มีอายุระหวาง 40-49 ป มีระดับความอยูดีมีสุข
มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.09 หรือรอยละ 81.80) รองลงมาไดแก กลุม อายุ
30 - 39 ป (คาเฉลีย่ 3.86 หรือรอยละ 77.20) และกลุม อายุ 50 59 ป (คาเฉลีย่ 3.82 หรือรอยละ 76.40) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานการมีสุขภาวะ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจแบบสอบถามดานการมีสขุ ภาวะ
ของพื้นที่ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน พบวา
ประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสุขภาวะอยูในระดับ มาก คิดเปนรอยละ
75.36 เมือ่ จำแนกการวิเคราะหรายขอ พบวา
ประชาชนมีการรับประทานอาหารอยางถูก
สุขลักษณะเชน สวนประกอบของอาหารทำมา
จากวัตถุดบิ ในทองถิน่ มากทีส่ ดุ รอยละ 78.40
รองลงมาไดแก บุตรหลานของมีการเจริญเติบโต
ในชวงอายุ 6-15 ปอยางปกติ รอยละ 76.80
และบุตรหลานของทานไดรบั การฉีดวัคซีนปองกัน
โรค รอยละ 76.40 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของพืน้ ที่ เทศบาลตำบล
นาจอมเทียน พบวา ประชาชนสวนใหญมคี วาม
อยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูใ น
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.84 เมือ่ จำแนก
การวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนใน
พืน้ ทีม่ อี าชีพและมีรายไดทเ่ ี พียงพอตอการเลีย้ งชีพ
หรือมีรายไดเสริมจากการทองเทีย่ วมากทีส่ ดุ
รอยละ 68.60 รองลงมาไดแก มีการเก็บออม
เงินบางสวนทีไ่ ดจากกิจกรรมการทองเทีย่ วใน
ชุมชน รอยละ 68.00 และชุมชนของทานมี
ผลิตภัณฑที่มาจากวัตถุดิบและภูมิปญญาที่มี
ในทองถิ่นจำหนายใหแกนักทองเที่ยวรอยละ
67.20 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานครอบครัว
อบอุนของพื้นที่ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
พบวาประชาชนสวนหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ดาน
ครอบครัวอบอุน ภาพรวมอยูใ นระดับมาก คิด
เปนรอยละ 72.54 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามมัน่ คงในทีอ่ าศัย
มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณ
พืน้ ฐาน เชน ทีน่ อน หมอน มุง ผาหม มากทีส่ ดุ
รอยละ 77.20 รองลงมาไดแกการมีครอบครัว
ทีอ่ บอุน รอยละ 75.80 และมีสมาชิกในครอบครัว
มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตอนักทองเที่ยวและแขกผูมาเยือนรอยละ
72.60 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
การบริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องพืน้ ที่ เทศบาลตำบล
นาจอมเทียน พบวา ประชาชนสวนใหญมี
ความอยูดีมีสุขดานการบริหารจัดการชุมชน
ที่ดีอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 69.80
เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ พบวา
ประชาชนในพืน้ ที่ อบต.นาจอมเทียน มีความ
รูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคน
ในชุมชนและนักทองเที่ยว มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 72.00 รองลงมาไดแก เปนสมาชิก
ของชมรมหรื อ กลุ  ม ต า งๆในชุ ม ชน เช น
การเป น สมาชิ ก ชมรมการท อ งเที ่ ย ว กลุ  ม
ทอผ า ทำอาหาร งานฝ ม ื อ คนในชุ ม ชน
มีความสามัคคีและรวมมือกัน รวมทั้งมีการ
สรางเครือขายภาคีการพัฒนาดานการทองเทีย่ ว
รอยละ 70.40 และมีการปองกันอุบัติภัย
แกคนในชุมชนและนักทองเที่ยวอยางถูกวิธี
ชุมชนมีการแบงเขตพื้นที่ทั้งการใชประโยชน
เพื ่ อ การท อ งเที ่ ย วและการอนุ ร ั ก ษ ร  อ ยละ
69.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีของพื้นที่ เทศบาลตำบล
นาจอมเทียน พบวา ประชาชนมีความอยูดีมี
สุขภาพรวมในดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี
อยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 72.25 เมื่อ
จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชน
ในพืน้ ทีม่ กี ารสรางมูลคาเพิม่ จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมในชุมชนในดานการทองเทีย่ ว
เชน การพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นจากวัสดุ
ธรรมชาติมากทีส่ ดุ รอยละ 73.40 รองลงมา
ได แ ก ไม ถู กรบกวนจากมลพิษ ทางอากาศ
ทางเสียง และมลพิษดานอืน่ ๆ รอยละ 73.00
และมีสว นรวมในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเชน การจัดการคัดแยกขยะ
ชุมชน มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชุมชนมี
แหลงน้ำกินน้ำใชที่สะอาดและเพียงพอตอ
ความตองการ และสามารถใชรองรับบริการ
นักทองเทีย่ วได

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพื้นที่ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน พบวา
ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลภาพรวมอยูใ น
ระดับมาก รอยละ 72.21 เมือ่ จำแนกวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีไ่ มเห็นดวย
กั บ การทุ จ ริ ต คอร ร ั ป ชั ่ น เช น การนำเงิ น
กองทุนการทองเที่ยวไปใชเพื่อผลประโยชน
สวนตัวมากทีส่ ดุ รอยละ 73.60 รองลงมา ไดแก
เขารวมกิจกรรมสาธารณะดานการทองเที่ยว
เชน งานประเพณี งานบุญตางๆ ในชุมชน รอยละ
73.00 และยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย
ในการใหสทิ ธิในการเสนอแนวทางการพัฒนา
การทองเทีย่ วชุมชน รอยละ 72.80 ตามลำดับ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

เทศบาลตำบลเขาชีจรรย
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ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ
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ดานบริหารจัดการ
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67.08

67.01

ดานเศรษฐกิจ

ผลการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย จำแนกตามองคประกอบของ
ความอยูดีมีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนใน
พื้นที่มีระดับความอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัวอบอุนมากที่สุด
รอยละ 67.08 รองลงมาไดแก ดานการมีสขุ ภาวะ รอยละ
67.01 ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย และมีธรรมาภิบาล
รอยละ 65.18 ตามลำดับ ซึ่งสรุปไดดังรูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลเขาชีจรรย ทีม่ อี ายุตา งกัน
มีระดับความอยูดีมีสุขแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยกลุมประชาชนที่มีอายุต่ำกวา 20 ป มีระดับความอยูดีมีสุข
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.32 หรือรอยละ 66.40) รองลงมาไดแก กลุม
อายุ 20 - 29 ป (คาเฉลีย่ 3.11 หรือรอยละ 62.20) และกลุม อายุ
30 - 39 ป (คาเฉลีย่ 3.05 หรือรอยละ 61.10) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานการมีสุขภาวะ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสขุ ภาวะของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบล
เขาชีจรรย พบวา ภาพรวมประชาชนสวนใหญ
มีความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะอยูใ นระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.01 และเมื่อ
จำแนกการวิเคราะหรายขอ พบวา บุตรหลาน
ของทานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ 6-15 ป
อยางปกติ มากทีส่ ดุ รอยละ 72.40 รองลงมา
ไดแก บุตรหลานของทานไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรค รอยละ 72.00 และรับประทาน
อาหารอยางถูกสุขลักษณะ เชน สวนประกอบ
ของอาหารทำมาจากวัตถุดบิ ในทองถิน่ รอยละ
70.40 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของประชาชนในพืน้ ที่
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย พบวา ภาพรวม
ประชาชนมีระดับความอยูด มี สี ขุ ดานเศรษฐกิจ
ชุมชนเขมแข็งอยูใ นระดับนอย คิดเปนรอยละ
51.77 เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและมีรายได
ที่เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ หรือมีรายไดเสริม
จากการทองเที่ยวมากที่สุด รอยละ 59.80
รองลงมาไดแก มีการเก็บออมเงินบางสวนที
ไดจากกิจกรรมการทองเทีย่ วในชุมชน รอยละ
53.00 และมีการจัดสรรพืน้ ทีใ่ หชาวบานหรือ
กลุม องคกรชุมชนตางๆ ในชุมชนจำหนายสินคา
ที่ผลิตใหแกนักทองเที่ยว รอยละ 52.60
ตามลำดับ

ผลการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัว
อบอุนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล
เขาชีจรรย พบวา ภาพรวมประชาชนมีระดับ
ความอยูดีมีสุขดานครอบครัวอบอุนในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.08 เมือ่ วิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความ
มั่นคงในที่อาศัย มีหองนอนหรือมีฉากกั้น
เปนสัดสวน มีอุปกรณพื้นฐาน เชน ที่นอน
หมอน มุง ผาหม มากที่สุด รอยละ 78.20
รองลงมาไดแกการมีครอบครัวทีอ่ บอุน รอยละ
75.80 และผูส งู อายุในครอบครัวไดรบั การดูแล
และใหความเคารพ และเปนแบบทีด่ ใี นการรักษา
วิถีชีวิตของชุมชน รอยละ 67.60 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

ผลการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
บริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องประชาชนในพืน้ ที่
เทศบาลตำบลเขาชี จ รรย พบว า ภาพรวม
ประชาชนมีระดับความอยูด มี สี ขุ ดานการบริหาร
จัดการชุมชนทีด่ อี ยูใ นระดับ ปานกลาง คิดเปน
รอยละ 54.41 เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปน
รายขอ พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความรูสึก
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของคนในชุมชน
และนักทองเที่ยวมากที่สุด รอยละ 61.00
รองลงมาไดแก คนในชุมชนมีความสามัคคี
และรวมมือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคี
การพัฒนาดานการทองเที่ยว คิดเปนรอยละ
58.00 และมีการปองกันอุบตั ภิ ยั แกคนในชุมชน
และนักทองเที่ยวอยางถูกวิธี รอยละ 56.60
ตามลำดับ

ผลการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการมี
สภาพแวดลอมทีด่ ขี องประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ตำบลเขาชีจรรย พบวา ภาพรวมประชาชนมี
ระดับความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสภาพแวดลอม
ทีด่ อี ยูใ นระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 56.93
เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชน
ในพืน้ ทีม่ คี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มากทีส่ ดุ
รอยละ 62.40 รองลงมาไดแก ไมถูกรบกวน
จากมลพิษทางอากาศ ทางเสียง และมลพิษ
ดานอื่นๆ รอยละ 62.00 และมีสวนรวมใน
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เชน การจัดการคัดแยกขยะชุมชน รอยละ 62.00
ตามลำดับ

ผลการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลเขาชีจรรย
พบวา ภาพรวมประชาชนมีระดับความอยูดี
มีสุขในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยและ
มีธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง รอยละ
65.18 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ พบวา
ประชาชนในพื้นที่ไมเห็นดวยกับการทุจริต
คอรรปั ชัน่ เชน การนำเงินกองทุนการทองเทีย่ ว
ไปใชเพือ่ ผลประโยชนสว นตัว มากทีส่ ดุ รอยละ
72.00 รองลงมาไดแก ยอมรับรับในมติเสียง
ขางมาก เชน มติหรือขอตกลงตางๆ ของชมรม
การทองเที่ยว รอยละ 71.00 และทานไปใช
สิทธิเลือกตั้ง ผูนำชุมชน ประธานชมรมการ
ทองเทีย่ ว หรือคณะกรรมการตางๆ ทีม่ ใี นชุมชน
รอยละ 69.80 ตามลำดับ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
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“นิทานแผนดิน”
พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

ผลการประเมิน
ระดับความอยูดีมีสุขของประชนชน

พื้นที่พิเศษ
อุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย
-กำแพงเพชร
ผลการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในพืน้ ทีอ่ ทุ ยาน
ประวัตศิ าสตรสโุ ขทัย-ศรีสชั นาลัย-กำแพงเพชร จากจำนวนกลุม
ตัวอยาง 2,000 คน ใน 5 องคกรปกครองสวนทองถิน่ พบวามีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ เฉลีย่ รอยละ 68.12 โดยชุมชนทีม่ รี ะดับความอยูด มี สี ขุ
สูงสุดไดแก เทศบาลตำบลบานกลวย รอยละ 70.80 รองลงมา ไดแก
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รอยละ 70.40 และ อบต. สารจิต รอยละ
69.60 ตามลำดับ สรุปไดดงั รูป
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มูลคาทางเศรษฐศาสตร
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

อบต. เมืองเกา
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ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
เขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลเมื อ งเก า จำแนกตาม
องคประกอบของความอยูด มี สี ขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวม
ประชาชนในพืน้ ทีม่ รี ะดับความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะ
มากที่สุด รอยละ 78.20 รองลงมาไดแก ดานการเปน
ชุมชนประชาธิปไตย และมีธรรมาภิบาล รอยละ 70.00
ดานครอบครัวอบอุน รอยละ 69.00 ตามลำดับ
ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพื้นที่ อบต. เมืองเกา ที่มีอายุตางกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยกลุม
ประชาชนทีม่ อี ายุ 60 ปขน้ึ ไป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่
3.43 หรือรอยละ 68.60) รองลงมาไดแก กลุม อายุ 20 - 29 ป (คาเฉลีย่
3.30 หรือรอยละ 66.00) และกลุม อายุ 30 – 39 ป (คาเฉลีย่ 3.21 หรือ
รอยละ 64.20) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานการมีสุขภาวะ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการมีสุขภาวะของประชาชน
ในพื้นที่ อบต. เมืองเกา พบวา มีระดับความ
อยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 78.20 ซึ่งอยูใน
ระดับมาก เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปนราย
ขอพบวา รับประทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะ
(รอยละ 85.80) บุตรหลานของทานไดรบั การ
ฉีดวัคซีนปองกันโรค (รอยละ 82.60) และบุตร
หลานของทานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ
6-15 ปอยางปกติ(รอยละ 81.80) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. เมืองเกา พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 58.17
ซึ่งอยูในระดับนอย เมื่อจำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีอาชีพและมีรายไดทเ่ี พียงพอ
ตอการเลี้ยงชีพ หรือมีรายไดเสริมจากการ
ทองเที่ยว (รอยละ 63.80) มีการรวมกลุม
พัฒนาอาชีพ (รอยละ 62.40) และมีกลุม
วิสาหกิจชุมชน (รอยละ 61.20) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานครอบครัวอบอุนของ
ประชาชนในพืน้ ที่ อบต. เมืองเกา พบวา มีระดับ
ความอยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 69.00 ซึ่ง
อยูใ นระดับปานกลางเมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีความมั่นคงในที่อาศัย มี
หองนอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณ
พืน้ ฐาน (รอยละ 81.40) มีครอบครัวทีอ่ บอุน
รอยละ 79.60) และสมาชิกในครอบครัวมีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ตอนัก
ทองเทีย่ วและแขกผูม าเยือน (รอยละ 76.20)
ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. เมืองเกา พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 56.80
ซึ่งอยูในระดับนอย เมื่อจำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีความรูส กึ ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสนิ ของคนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว
(รอยละ 70.20) มีคนในชุมชนมีความสามัคคี
และรวมมือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคี
การพัฒนาดานการทองเทีย่ ว (รอยละ 65.60)
และ. มีขอ ปฏิบตั ขิ องชุมชนเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว
(รอยละ 58.20) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการมีสภาพแวดลอมทีด่ ี
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. เมืองเกา พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 61.20
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ไมถูกรบกวนจากมลพิษ
ทางอากาศ ทางเสียง และมลพิษดานอื่นๆ
(รอยละ 72.00) มีแหลงน้ำกินน้ำใชทส่ี ะอาด
และเพียงพอตอความตองการ และสามารถใช
รองรับบริการนักทองเทีย่ วได (รอยละ 67.00)
และความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (รอยละ
65.40) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. เมืองเกา พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 69.93
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ไมเห็นดวยกับการทุจริต
คอรรัปชั่น (รอยละ 78.80) ยอมรับในมติ
เสียงขางมาก (รอยละ 77.80) และเคารพสิทธิ
หรือความคิดเห็นของผูอื่นในการประชุมกลุม
ตางๆ (รอยละ 77.20) ตามลำดับ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลนครชุม จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชน
ในพืน้ ทีม่ รี ะดับความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะมากทีส่ ดุ
ร อ ยละ 86.00 รองลงมาได แ ก ด า นการเป น ชุ ม ชน
ประชาธิ ป ไตยและมี ธ รรมาภิ บ าล ร อ ยละ 75.80
และดานครอบครัวอบอุน รอยละ 74.20 ตามลำดับ
ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพื้นที่ อบต. นครชุม ที่มีอายุตางกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยกลุม
ประชาชนทีม่ อี ายุ 40-49 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่
3.44 หรือรอยละ 68.80) รองลงมาไดแก กลุม อายุ 50 - 59 ป (คาเฉลีย่
3.38 หรือรอยละ 67.60) และกลุม อายุ 60 ปขน้ึ ไป (คาเฉลีย่ 3.34 หรือ
รอยละ 66.80) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานการมีสุขภาวะ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานการมีสขุ ภาวะของประชาชนใน
พืน้ ที่ อบต. นครชุม พบวา มีระดับความอยูด มี ี
สุขในภาพรวมรอยละ 86.00 ซึ่งอยูในระดับ
มากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ กี ารรับประทานอาหาร
อยางถูกสุขลักษณะและมีความรูในการใชยา
หรือใชสมุนไพรในทองถิ่นสูงที่สุด (รอยละ
82.80) ตรวจสุขภาพเปนประจำและออกกำลัง
กายอยางสม่ำเสมอ (รอยละ 82.20) และมี
ประกันสุขภาพ (รอยละ 81.80) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. นครชุม พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 51.00
ซึ่งอยูในระดับนอย เมื่อจำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีอาชีพและมีรายไดทเ่ี พียงพอ
ตอการเลี้ยงชีพ หรือมีรายไดเสริมจากการ
ทองเที่ยว (รอยละ 72.20) มีการรวมกลุม
พัฒนาอาชีพ (รอยละ 59.00) และมีกลุม
วิสาหกิจชุมชนมีกลุม วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ
และมีผลิตภัณฑทม่ี าจากวัตถุดบิ และภูมปิ ญ
 ญา
ที่มีในทองถิ่นจำหนายใหแกนักทองเที่ยว
(รอยละ 56.40 ) ตามลำดับ (รอยละ 61.20)
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานครอบครัวอบอุนของ
ประชาชนในพืน้ ที่ อบต. นครชุม พบวา มีระดับ
ความอยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 74.20 ซึ่ง
อยูในระดับมาก เมื่อจำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีความมั่นคงในที่อาศัย มี
หองนอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณ
พืน้ ฐาน (รอยละ 97.60) มีครอบครัวทีอ่ บอุน
รอยละ 97.00) และผูส งู อายุในครอบครัวไดรบั
การดูแลและใหความเคารพ และเปนแบบทีด่ ใี น
การรักษาวิถชี วี ติ ของชุมชน (รอยละ 93.80)
ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. นครชุม พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 46.80
ซึง่ อยูใ นระดับนอยทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีความรูส กึ ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสนิ ของคนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว
(รอยละ 95.00) มีคนในชุมชนมีความสามัคคี
และรวมมือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคี
การพัฒนาดานการทองเทีย่ ว (รอยละ 61.60)
และ. มีการปองกันอุบตั ภิ ยั แกคนในชุมชนและ
นักทองเทีย่ วอยางถูกวิธี (รอยละ 55.80) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการมีสภาพแวดลอมทีด่ ี
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. นครชุม พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 61.80
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ไมถูกรบกวนจากมลพิษ
ทางอากาศ ทางเสียง และมลพิษดานอื่นๆ
(รอยละ 94.80) มีแหลงน้ำกินน้ำใชทส่ี ะอาด
และเพียงพอตอความตองการ และสามารถใช
รองรับบริการนักทองเทีย่ วได (รอยละ 87.60)
และมีการใชพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือก (รอยละ 82.00) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. นครชุม พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 75.73
ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ไมเห็นดวยกับการทุจริต
คอรรัปชั่น (รอยละ 97.00) ยอมรับในมติ
เสียงขางมาก (รอยละ 96.80) และยึดมัน่ ใน
หลักการประชาธิปไตย ในการใหสทิ ธิในการเสนอ
แนวทางการพัฒนาการทองเทีย่ วชุมชน (รอยละ
96.60) ตามลำดับ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

อบต. สารจิต
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ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

ดานครอบครัวอบอุน
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ดานบริหารจัดการชุมชนที่ดี

66.74

65.74

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
เขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลสารจิ ต จำแนกตาม
องคประกอบของความอยูด มี สี ขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวม
ประชาชนในพืน้ ทีม่ รี ะดับความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะ
มากทีส่ ดุ รอยละ 75.87 รองลงมาไดแก ดานครอบครัว
อบอุนรอยละ 74.30 ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาล รอยละ 70.00ตามลำดับ ซึง่ สรุปได
ดังรูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
ระดับความอยูดีมีสุข
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพื้นที่ อบต. สารจิต ที่มีอายุตางกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยกลุม
ประชาชนทีม่ อี ายุ 20 - 29 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่
3.66 หรือรอยละ 73.20) รองลงมาไดแก กลุม อายุตำ่ กวา 20 ป (คาเฉลีย่
3.56 หรือรอยละ 71.20) และกลุม อายุ 30 - 39 ป (คาเฉลีย่ 3.50
หรือรอยละ 70.00) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานการมีสุขภาวะ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการมีสุขภาวะของประชาชน
ในพื้นที่ อบต. สารจิต พบวา มีระดับความ
อยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 75.87 ซึ่งอยูใน
ระดับมาก เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปนราย
ขอพบวา รับประทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะ
เชน สวนประกอบของอาหารทำมาจากวัตถุดบิ
ในทองถิน่ มากทีส่ ดุ (รอยละ 82.00) รองลง
มาไดแก ตรวจสุขภาพเปนประจำและบุตรหลาน
ของทานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ 6-15 ป
อยางปกติ รอยละ 79.20 และบุตรหลานของ
ทานไดรบั การฉีดวัคซีนปองกันโรค รอยละ 78.00
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. สารจิต พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 65.74
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ชุมชนมีกิจกรรมการออมที่
หลากหลาย เชน กลุม ออมทรัพย หรือบัญชีเงิน
ฝากอืน่ ๆของกลุม ทองเทีย่ วชุมชนมากทีส่ ดุ รอยละ
71.20 รองลงมาไดแก มีอาชีพและมีรายไดท่ี
เพียงพอตอการเลีย้ งชีพ หรือมีรายไดเสริมจาก
การทองเทีย่ ว รอยละ 68.40 และชุมชนมีกลุม
วิสาหกิจชุมชน เชน กลุม แปรรูปสินคาในชุมชน
เพื่อจำหนายแกนักทองเที่ยว รอยละ 65.60
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานครอบครัวอบอุนของ
ประชาชนในพืน้ ที่ อบต. เมืองเกา พบวา มีระดับ
ความอยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 69.00 ซึ่ง
อยูใ นระดับปานกลางเมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีความมั่นคงในที่อาศัย มี
หองนอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณ
พืน้ ฐาน (รอยละ 81.40) มีครอบครัวทีอ่ บอุน
รอยละ 79.60) และสมาชิกในครอบครัวมีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ตอนัก
ทองเทีย่ วและแขกผูม าเยือน (รอยละ 76.20)
ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. สารจิต พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 66.74
ซึ ่ ง อยู  ใ นระดั บ ปานกลาง เมื ่ อ จำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา ประชาชนในพื้นที่
มีความรูส กึ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของ
คนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว มากทีส่ ดุ รอยละ
72.40 รองลงมาไดแก มีการปองกันอุบัติภัย
แกคนในชุมชนและนักทองเที่ยวอยางถูกวิธี
รอยละ 68.40 และคนในชุมชนมีความสามัคคี
และรวมมือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคี
การพัฒนาดานการทองเที่ยว รอยละ 67.80
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการมีสภาพแวดลอมทีด่ ี
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. สารจิต พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 66.29
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ กี ารสราง
มูลคาเพิม่ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ในชุมชนในดานการทองเทีย่ ว เชน การพัฒนา
ผลิตภัณฑทอ งถิน่ จากวัสดุธรรมชาติมากทีส่ ดุ
รอยละ 69.80 รองลงมาไดแก มีความรูค วาม
เขาใจเกีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม รอยละ 68.80 และมีสว นรวม
ในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เชน การจัดการคัดแยกขยะชุมชน รอยละ 68.20
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. สารจิต พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 68.74
ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ กี ารสราง
มูลคาเพิม่ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ในชุมชนในดานการทองเทีย่ ว เชน การพัฒนา
ผลิตภัณฑทอ งถิน่ จากวัสดุธรรมชาติ มากทีส่ ดุ
รอยละ 69.80 รองลงมาไดแก มีความรูค วาม
เขาใจเกีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม รอยละ 68.80 และมีสว นรวม
ในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เชน การจัดการคัดแยกขยะชุมชน รอยละ 68.20
ตามลำดับ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

อบต. บานกลวย
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ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลบานกลวย จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชน
ในพืน้ ทีม่ รี ะดับความอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัวอบอุน มากทีส่ ดุ
รอยละ 79.60 รองลงมาไดแก ดานการมีสขุ ภาวะรอยละ
78.87 และดานการบริหารจัดการชุมชนทีด่ ี รอยละ 69.69
ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
ระดับความอยูดีมีสุข
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่ อบต. บานกลวย ทีม่ อี ายุตา งกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดย
กลุม ประชาชนทีม่ อี ายุตำ่ กวา 20 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่
3.72 หรือรอยละ 74.40) รองลงมาไดแก กลุมอายุ 40 - 49 ป
(คาเฉลี่ย 3.57 หรือรอยละ 71.40) และกลุมอายุ 50 - 59 ป
(คาเฉลีย่ 3.51 หรือรอยละ 70.20) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานการมีสขุ ภาวะของประชาชนใน
พืน้ ที่ อบต. บานกลวย พบวา มีระดับความอยู
ดีมสี ขุ ในภาพรวมรอยละ 78.87 ซึง่ อยูใ นระดับ
มากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ประทานอาหารอยาง
ถูกสุขลักษณะ เชน สวนประกอบของอาหารทำมา
จากวัตถุดบิ ในทองถิน่ มากทีส่ ดุ รอยละ 82.60
รองลงมาไดแก มีความรูใ นการใชยา หรือใชสมุนไพร
ในทองถิน่ เพือ่ รักษาโรคทีถ่ กู ตองเหมาะสม รอยละ
80.80 และตรวจสุขภาพเปนประจำ รอยละ 80.40
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพืน้ ที่ อบต. บานกลวย พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 67.20
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ชุมชนมีกิจกรรมการออมที่
หลากหลาย เชน กลุม ออมทรัพย หรือบัญชีเงิน
ฝากอืน่ ๆของกลุม ทองเทีย่ วชุมชน รอยละ 71.00
รองลงมาไดแก ชุมชนมีกลุม วิสาหกิจชุมชน เชน
กลุมแปรรูปสินคาในชุมชนเพื่อจำหนายแก
นักทองเทีย่ ว รอยละ 69.40 และมีการเก็บออม
เงินบางสวนทีไ่ ดจากกิจกรรมการทองเทีย่ วในชุมชน
ชุมชนมีการรวมกลุม พัฒนาอาชีพ เพือ่ พัฒนาสินคา
และบริการในชุมชน เชน ทอผา งานฝมอื ฯลฯ
รอยละ 69.20 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานครอบครัวอบอุนของ
ประชาชนในพืน้ ที่ อบต. บานกลวย พบวา มีระดับ
ความอยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 79.60 ซึ่ง
อยูในระดับมาก เมื่อจำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา พบวา ประชาชนในพื้นที่
อบต. บานกลวย สมาชิกในครอบครัวมีความ
มั่นคงในที่อาศัย มีหองนอนหรือมีฉากกั้น
เปนสัดสวน มีอุปกรณพื้นฐาน เชน ที่นอน
หมอน มุง ผาหม และมีครอบครัวที่อบอุน
มากทีส่ ดุ รอยละ 84.20 รองลงมาไดแกสมาชิก
ในครอบครัวมีความประพฤติดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม ตอนักทองเทีย่ วและแขกผูม าเยือน
รอยละ 82.60 และครอบครัวมีรายไดเสริม
จากการทองเที่ยว และมีรายไดที่เพียงพอกับ
รายจาย รอยละ 81.80 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
ของประชาชนในพืน้ ที่ อบต. บานกลวย พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 63.80
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ปนสมาชิก
ของชมรมหรือกลุม ตางๆในชุมชน เชน การเปน
สมาชิกชมรมการทองเทีย่ ว กลุม ทอผา ทำอาหาร
งานฝมอื ฯลฯ มากทีส่ ดุ รอยละ 75.00 รองลง
มาไดแก มีการปองกันอุบตั ภิ ยั แกคนในชุมชน
และนักทองเที่ยวอยางถูกวิธี คนในชุมชนมี
ความสามัคคีและรวมมือกัน รวมทัง้ มีการสราง
เครือขายภาคีการพัฒนาดานการทองเที่ยว
รอยละ 73.20 และมีความรูส กึ ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสนิ ของคนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว
รอยละ 67.80 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการมีสภาพแวดลอมทีด่ ี
ของประชาชนในพืน้ ที่ อบต. บานกลวย พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 66.29
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ประชาชนในพื้นที่มีการ
สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนในดานการทองเที่ยว
เชน การพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นจากวัสดุ
ธรรมชาติ มากที่สุด รอยละ 69.80 รองลง
มาไดแก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รอยละ 68.80 และมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม เช น
การจัดการคัดแยกขยะชุมชน รอยละ 68.20
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ
ของประชาชนในพืน้ ที่ อบต. บานกลวย พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 64.30
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ประชาชนในพื้นที่ยึดมั่น
ในหลักการประชาธิปไตย ในการใหสิทธิใน
การเสนอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
ชุมชน มากที่สุด รอยละ 71.60 รองลงมา
ไดแก ไมเห็นดวยกับการทุจริตคอรรัปชั่น
เชน การนำเงินกองทุนการทองเที่ยวไปใช
เพื ่ อ ผลประโยชน ส  ว นตั ว ร อ ยละ 71.40
และยอมรับรับในมติเสียงขางมาก เชน มติ
หรือขอตกลงตางๆ ของชมรมการทองเที่ยว
รอยละ 70.60 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
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ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

67.02

ดานครอบครัวอบอุน

72.09

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในเขต
เทศบาลเมื อ งกำแพงเพชร จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูด มี สี ขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนใน
พืน้ ทีม่ รี ะดับความอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัวอบอุน มากทีส่ ดุ
รอยละ 75.0 รองลงมาไดแก ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาล รอยละ 72.32 และดานการมีสขุ ภาวะ
รอยละ 72.0 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทีม่ อี ายุตา งกัน
มีระดับความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
โดยกลุม ประชาชนทีม่ อี ายุตำ่ กวา 20 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ
(คาเฉลีย่ 3.64 หรือรอยละ 72.80) รองลงมาไดแก กลุม อายุ 60 ปขน้ึ ไป
(คาเฉลีย่ 3.55 หรือรอยละ 71.00) และกลุม อายุ 20 - 29 ป (คาเฉลีย่
3.52 หรือ รอยละ 70.40) ตามลำดับ
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ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการมีสุขภาวะของประชาชน
ในพื ้ น ที ่ เ ทศบาลเมื อ งกำแพงเพชร พบว า
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 72.09
ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา บุตรหลานของทานมีการเจริญ
เติบโตในชวงอายุ 6-15 ปอยางปกติ มากทีส่ ดุ
รอยละ 76.80 รองลงมาไดแก รับประทานอาหาร
อยางถูกสุขลักษณะ เชน สวนประกอบของอาหาร
ทำมาจากวัตถุดบิ ในทองถิน่ รอยละ 75.60 และ
บุตรหลานของทานไดรบั การฉีดวัคซีนปองกันโรค
รอยละ 75.20 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพืน้ ที่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
พบวามีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
67.02ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา ชุมชนมีกจิ กรรมการ
ออมที่หลากหลาย เชน กลุมออมทรัพย หรือ
บัญชีเงิน ฝากอื่นๆของกลุมทองเที่ยวชุมชน
มากที่สุด รอยละ 71.20 รองลงมาไดแก มี
อาชีพและมีรายไดที่เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ
หรือมีรายไดเสริมจากการทองเที่ยว รอยละ
68.40 และชุมชนมีกลุมวิสาหกิจชุมชน เชน
กลุมแปรรูปสินคาในชุมชนเพื่อจำหนายแก
นักทองเที่ยว รอยละ 65.60 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานครอบครัวอบอุนของ
ประชาชนในพืน้ ที่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 75.02
ซึง่ อยูใ นระดับมาก เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปน
รายขอพบวา สมาชิกในครอบครัวมีความมัน่ คง
ในทีอ่ าศัย มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน
มีอปุ กรณพน้ื ฐาน เชน ทีน่ อน หมอน มุง ผาหม
มากที ่ ส ุ ด ร อ ยละ 81.40 รองลงมาได แ ก
มีครอบครัวทีอ่ บอุน รอยละ 76.60 และผูส งู อายุ
ในครอบครัวไดรบั การดูแลและใหความเคารพ
และเปนแบบทีด่ ใี นการรักษาวิถชี วี ติ ของชุมชน
รอยละ 75.60 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองกำแพงเพชร
พบวามีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
68.96 ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา ประชาชนในพื้นที่
มีความรูส กึ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของ
คนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว มากทีส่ ดุ รอยละ
72.40 รองลงมาไดแก มีการปองกันอุบัติภัย
แกคนในชุมชนและนักทองเที่ยวอยางถูกวิธี
รอยละ 68.40 และคนในชุมชนมีความสามัคคี
และรวมมือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคี
การพัฒนาดานการทองเที่ยว รอยละ 67.80
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการมีสภาพแวดลอมทีด่ ี
ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ี ทศบาลเมืองกำแพงเพชร
พบวามีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
67.02 ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา ชุมชนมีกจิ กรรมทีใ่ ห
นักทองเทีย่ วไดเรียนรูเ รือ่ งการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม
เชน การปลูกปาชายเลน ปลูกตนไม ฯลฯ
มากทีส่ ดุ รอยละ 68.00 รองลงมาไดแก ไมถกู
รบกวนจากมลพิษทางอากาศ ทางเสียง และ
มลพิษดานอืน่ ๆ มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ในชุมชนมีกลุม หรือองคกรดานสิง่ แวดลอมทีใ่ ห
ความรูด า นการทองเทีย่ วทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
รอยละ 67.80 และในชุมชนมีการใชพลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานทางเลือก เชน ใชจกั รยาน
เตาชีวมวล ถังไบโอแกส ไปโอดีเซล ฯลฯ รอยละ
67.40 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ
ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองกำแพงเพชร
พบวามีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
72.32 ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา ประชาชนในพื้นที่
เขารวมกิจกรรมสาธารณะดานการทองเที่ยว
เชน งานประเพณี งานบุญตางๆ ในชุมชน มากทีส่ ดุ
รอยละ 73.80 รองลงมาไดแก ไปใชสทิ ธิเลือกตัง้
ผูน ำชุมชน ประธานชมรมการทองเทีย่ ว หรือคณะ
กรรมการตางๆ ทีม่ ใี นชุมชน รอยละ 73.60
และยึดมัน่ ในหลักการประชาธิปไตย ในการให
สิทธิในการเสนอแนวทางการพัฒนาการทองเทีย่ ว
ชุมชน เคารพสิทธิหรือความคิดเห็นของผูอ น่ื ใน
การประชุมกลุม ตางๆ เชน กลุม ทองเทีย่ วกลุม
แมบา น ฯลฯ รอยละ 73.40 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ผลการประเมิน
ระดับความอยูดีมีสุขของประชนชน

พื้นที่พิเศษเลย
ผลการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในพืน้ ทีพ
่ เิ ศษ
เลย จากจำนวนกลุม ตัวอยาง 3,589 คน ใน 9 องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พบวามีระดับความอยูด มี สี ขุ เฉลีย่ รอยละ 76.73 โดยชุมชนที่
มีระดับความอยูด มี สี ขุ สูงสุดไดแก เทศบาลตำบลนาออ รอยละ 92.60
รองลงมาไดแก เทศบาลตำบลดานซาย รอยละ 84.80 และเทศบาล
ตำบลเชียงคาน รอยละ 79.80 ตามลำดับ สรุปไดดงั รูป
40

50

60

20

80

0

100

ระดับความอยูดีมีสุขเฉลี่ยรอยละ

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชน
พื้นที่พิเศษเลย
72.37

76.00

82.00

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

ดานครอบครัวอบอุน

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ดานการมีสุขภาวะ

67.58

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

79.37

ดานบริหารจัดการชุมชนที่ดี

82.00

เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว
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76.73

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กลุมตัวอยาง
(คน)

ระดับความอยูดีมีสุข
ในพื้นที่เฉลี่ย (รอยละ)

อบต. ปวนพุ
เทศบาลตำบลนาออ
เทศบาลตำบลดานซาย
เทศบาลตำบลเชียงคาน
อบต. ชัยพฤกษ
อบต. แสงภา
อบต. นาแหว
เทศบาลตำบลภูเรือ
อบต. ภูหอ

395
400
394
400
400
400
400
400
400

68.00
92.60
84.80
79.80
78.00
71.80
77.00
69.40
69.20

3,589

76.73

รวม

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

อบต. ปวนพุ

100

71.40
63.60

ดานครอบครัวอบอุน

ดานบริหารจัดการชุมชนที่ดี

56.40

65.40

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

80.00

75.20

80

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

90

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
อบต. ปวนพุ จำแนกตามองคประกอบของความอยูด ี
มีสขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพืน้ ที่ มีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะมากทีส่ ดุ รอยละ 80.00
รองลงมาไดแก ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย และมี
ธรรมาภิบาล รอยละ 75.20 และดานครอบครัวอบอุน
รอยละ 71.40 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ

ระดับความอยูดีมีสุข
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลปวนพุ ทีม่ อี ายุตา งกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยกลุม
ประชาชนทีม่ อี ายุ 20-29 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่
3.63 หรือรอยละ 72.60) รองลงมาไดแก กลุม อายุ 50 - 59 ป (คาเฉลีย่
3.38 หรือรอยละ 67.60) และกลุม อายุ 60 ปขน้ึ ไป (คาเฉลีย่ 3.34 หรือ
รอยละ 66.80) ตามลำดับ

DASTA FORUM 2016
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการมีสุขภาวะของประชาชน
ในพืน้ ทีอ่ บต. ปวนพุ พบวา มีระดับความอยูด ี
มีสขุ ในภาพรวมรอยละ 80.00 ซึง่ อยูใ นระดับมาก
เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอพบวา บุตร
หลานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ 6-15 ป
อยางปกติ (รอยละ87.00) บุตรหลานของทาน
ไดรบั การฉีดวัคซีนปองกันโรค (รอยละ 86.80)
และรับประทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะ
(รอยละ 85.80) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพืน้ ที่ อบต. ปวนพุ พบวามีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 67.02 ซึง่
อยูใ นระดับนอย เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปน
รายขอพบวา ชุมชนของทานมีผลิตภัณฑทม่ี าจาก
วัตถุดบิ และภูมปิ ญ
 ญาทีม่ ใี นทองถิน่ จำหนายให
แกนกั ทองเทีย่ ว (รอยละ 61.00) มีกลุม วิสาหกิจ
ชุมชน (รอยละ 59.20) และการรวมกลุม พัฒนา
อาชีพ เพื่อพัฒนาสินคาและบริการในชุมชน
(รอยละ 59.00) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานครอบครัวอบอุนของ
ประชาชนในพืน้ ที่ อบต. ปวนพุ พบวา มีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 71.40 ซึง่ อยูใ น
ระดับมาก เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา มีครอบครัวทีอ่ บอุน (รอยละ 87.80) มี
ความมัน่ คงในทีอ่ าศัย มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้
เปนสัดสวน มีอปุ กรณพน้ื ฐาน (รอยละ 85.00)
และผูส งู อายุในครอบครัวไดรบั การดูแลและให
ความเคารพ และเปนแบบทีด่ ใี นการรักษาวิถี
ชีวติ ของชุมชน (รอยละ 75.20) ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
ของประชาชนในพืน้ ที่ อบต. ปวนพุ พบวามีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 63.60 ซึง่
อยูใ นระดับมาก เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปน
รายขอพบวา ประชาชนในพื้นที่มีความรูสึก
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของคนในชุมชน
และนักทองเที่ยว (รอยละ 78.80) มีความ
สามัคคีและรวมมือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือ
ขายภาคีการพัฒนาดานการทองเทีย่ ว (รอยละ
68.80) และมีการปองกันอุบัติภัยแกคนใน
ชุมชนและนักทองเที่ยวอยางถูกวิธี (รอยละ
65.60) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการมีสภาพแวดลอมทีด่ ี
ของประชาชนในพืน้ ที่ี อบต. ปวนพุ พบวามีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 65.40 ซึง่ อยู
ในระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปน
รายขอพบวา ไมถกู รบกวนจากมลพิษทางอากาศ
ทางเสียง และมลพิษดานอืน่ ๆ (รอยละ 72.00)
มีกจิ กรรมทีใ่ หนกั ทองเทีย่ วไดเรียนรูเ รือ่ งการ
อนุรกั ษสง่ิ แวดลอม (รอยละ 71.40) และ มีการ
สรางมูลคาเพิม่ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดลอมในชุมชนในดานการทองเทีย่ ว (รอยละ
70.60) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ
ของประชาชนในพืน้ ที่ อบต. ปวนพุ พบวามีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 75.20 ซึง่ อยู
ในระดับมาก เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปน
รายขอพบวา ไมเห็นดวยกับการทุจริตคอรรปั ชัน่
(รอยละ 85.00) ไดรบั ฟงขาวสารการกระจาย
เสียงในชุมชน (รอยละ 81.40) และยอมรับ
ในมติเสียงขางมาก (รอยละ 80.00) ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

เทศบาลตำบลนาออ

92.00

100

93.40

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

91.40

90
80

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

92.40

ดานบริหารจัดการชุมชนทีด
่ ี

92.00

ดานครอบครัวอบอุน

94.90

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลนาออ จำแนกตามองคประกอบของความอยูดี
มีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพืน้ ทีม่ รี ะดับ
ความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะมากทีส่ ดุ รอยละ 92.60
รองลงมาไดแก ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย และมี
ธรรมาภิบาล รอยละ 75.20 และดานครอบครัวอบอุน
รอยละ 71.40 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ

ระดับความอยูดีมีสุข
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กลุมอายุ 50 - 59 ป

กลุมอายุ 30 - 39 ป

ระดับความอยูดีมีสุข

0

20

40

กลุมอายุ 40 - 49 ป
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลนาออ ทีม่ อี ายุตา งกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยกลุม
ประชาชนทีม่ อี ายุ 50-59 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่
4.73 หรือรอยละ 94.60) รองลงมาไดแก กลุม อายุ 30 - 39 ป (คา
เฉลีย่ 4.66 หรือรอยละ 93.20) และกลุม อายุ 20 – 29 ป (คาเฉลีย่
4.64 หรือรอยละ 92.80) ตามลำดับ
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ระดับความอยูดีมีสุข
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กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการมีสุขภาวะของประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลตำบล นาออ พบวา มีระดับ
ความอยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 94.40 ซึ่ง
อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา บุตรหลานของทานไดรบั การ
ฉีดวัคซีนปองกันโรค (รอยละ 95.80) รับประทาน
อาหารอยางถูกสุขลักษณะ เชน สวนประกอบ
ของอาหารทำมาจากวัตถุดบิ ในทองถิน่ (รอยละ
95.40) และบุตรหลานของทานมีการเจริญ
เติบโตในชวงอายุ 6-15 ปอยางปกติ (รอยละ
94.80) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบล นาออ
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 92.20
ซึง่ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีอาชีพและมีรายไดทเ่ี พียงพอ
ตอการเลีย้ งชีพ หรือมีรายไดเสริมจากการทองเทีย่ ว
(รอยละ 93.00) มีผลิตภัณฑทม่ ี าจากวัตถุดบิ และ
ภูมปิ ญ
 ญาทีม่ ใี นทองถิน่ จำหนายใหแกนกั ทองเทีย่ ว
และการจัดสรรพืน้ ทีใ่ หชาวบานหรือกลุม องคกร
ชุมชนตางๆ ในชุมชนจำหนายสินคาทีผ่ ลิตใหแก
นักทองเทีย่ ว (รอยละ 92.80 ) และมีการประชา
สัมพันธและทำการตลาดดานการทองเทีย่ วชุมชน
(รอยละ 92.20) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานครอบครัวอบอุนของ
ประชาชนในพื้นที่ ทต. นาออ พบวา มีระดับ
ความอยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 92.40 ซึ่ง
อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา บุตรหลานของทานไดแลก
เปลี่ยนเรียนรูกับครอบครัว ตลอดจนนักทอง
เที่ยวหรือแขกผูมาเยือน (รอยละ 93.40) มี
ความมั่นคงในที่อาศัย มีหองนอนหรือมีฉาก
กัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณพน้ื ฐานและผูส งู อายุ
ในครอบครัวไดรบั การดูแลและใหความเคารพ
และเปนแบบทีด่ ใี นการรักษาวิถชี วี ติ ของชุมชน
(รอยละ 92.80) และมีครอบครัวทีอ่ บอุน และ
เยาวชนไดรบั การฝกอบรมอาชีพ (รอยละ 92.40)
ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
ของประชาชนในพืน้ ที่ ทต. นาออ พบวา มีระดับ
ความอยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 91.60 ซึ่ง
อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีการปองกันอุบตั ภิ ยั แกคน
ในชุมชนและนักทองเทีย่ วอยางถูกวิธ(ี รอยละ
92.20) มีความสามัคคีและรวมมือกัน รวมทัง้
มีการสรางเครือขายภาคีการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวและมีขอปฏิบัติของชุมชนเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว (รอยละ 92.00) และมีความ
รูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนใน
ชุมชนและนักทองเทีย่ ว มีการจัดตัง้ ศูนยเรียนรู
ดานการทองเทีย่ วในชุมชน (รอยละ 91.40)
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการมีสภาพแวดลอมที่ดีของ
ประชาชนในพื้นที่ ทต. นาออ พบวา มีระดับ
ความอยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 92.00 ซึ่ง
อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีการสรางมูลคาเพิ่มจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
ในดานการทองเทีย่ ว (รอยละ 92.80) ชุมชน
มีกจิ กรรมทีใ่ หนกั ทองเทีย่ วไดเรียนรูเ รือ่ งการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม (รอยละ 92.40) และมี
ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รอยละ 92.60)
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ
ของประชาชนในพืน้ ที่ ทต. นาออ พบวา มีระดับ
ความอยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 93.40 ซึ่ง
อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ไดรบั ฟงขาวสารการกระจาย
เสียงในชุมชน (รอยละ 94.40) ยึดมัน่ ในหลัก
การประชาธิปไตย ในการใหสทิ ธิในการเสนอ
แนวทางการพัฒนาการทองเทีย่ วชุมชน ไมเห็น
ดวยกับการทุจริตคอรรปั ชัน่ และ ยอมรับในมติ
เสียงขางมาก เชน มติหรือขอตกลงตางๆ ของ
ชมรมการทองเทีย่ ว (รอยละ 94.00) เขารวม
กิจกรรมสาธารณะดานการทองเทีย่ วและเคารพ
สิทธิหรือความคิดเห็นของผูอื่นในการประชุม
กลุมตางๆ (รอยละ 93.60) ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

เทศบาลตำบลดานซาย

84.60

86.20

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

83.40

ดานการมีสภาพแวดลอมทีด
่ ี

86.00

ดานบริหารจัดการชุมชนทีด
่ ี

82.20

ดานครอบครัวอบอุน

86.80

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลด า นซ า ย จำแนกตามองค ป ระกอบ
ของความอยูด มี สี ขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชน
ในพื้นที่ มีระดับความอยูดีมีสุข ดานการมีสุขภาวะ
มากทีส่ ดุ รอยละ 86.60 รองลงมาไดแก ดานการเปน
ชุมชนประชาธิปไตย และมีธรรมาภิบาล รอยละ 86.20
และดานครอบครัวอบอุน รอยละ 86.00 ตามลำดับ
ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลดานซาย
ทีม่ อี ายุตา งกัน มีระดับความอยูด มี สี ขุ ไมแตกตางกัน

ระดับความอยูดีมีสุข ไมแตกตางกัน

กลุมอายุ 20 - 29 ป

กลุมอายุ 50 - 59 ป
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กลุมอายุ 40 - 49 ป

กลุมอายุ 30 - 39 ป

กลุมอายุ 60 ป ขึ้นไป

วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานการมีสุขภาวะ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากผลการสำรวจพบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการมีสุขภาวะของประชาชน
ในพืน้ ที่ เทศบาลตำบลดานซาย พบวา มีระดับ
ความอยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 86.60 ซึ่ง
อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา รับประทานอาหารอยางถูกสุข
ลักษณะ (รอยละ 91.60) บุตรหลานของทาน
ไดรบั การฉีดวัคซีนปองกันโรค (รอยละ 88.60)
และมีประกันสุขภาพ (รอยละ 86.40) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพืน้ ที่ เทศบาลตำบลดานซาย
พบวามีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
82.20 ซึง่ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา . มีการจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห
ชาวบานหรือกลุม องคกรชุมชนตางๆ ในชุมชน
จำหนายสินคาทีผ่ ลิตใหแกนกั ทองเทีย่ ว (รอยละ
84.20) ชุมชนของทานมีผลิตภัณฑที่มาจาก
วัตถุดิบและภูมิปญญาที่มีในทองถิ่นจำหนาย
ใหแกนกั ทองเทีย่ ว (รอยละ 83.60) และกลุม
วิสาหกิจชุมชน (รอยละ 83.40) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
ของประชาชนในพืน้ ที่ เทศบาลตำบลดานซาย
พบวามีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
83.40 ซึง่ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา มีความรูส กึ ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชนและนัก
ทองเทีย่ วและความสามัคคีและรวมมือกัน รวม
ทัง้ มีการสรางเครือขายภาคีการพัฒนาดานการ
ทองเทีย่ ว (รอยละ 85.40) มีการแบงเขตพืน้ ที่
ทั้งการใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวและการ
อนุรกั ษ (รอยละ 84.20) และมีขอ ปฏิบตั ขิ อง
ชุมชนเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว (รอยละ 83.80)
ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
ของประชาชนในพืน้ ที่ เทศบาลตำบลดานซาย
พบวามีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
83.40 ซึง่ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา มีความรูส กึ ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชนและนัก
ทองเทีย่ วและความสามัคคีและรวมมือกัน รวม
ทัง้ มีการสรางเครือขายภาคีการพัฒนาดานการ
ทองเทีย่ ว (รอยละ 85.40) มีการแบงเขตพืน้ ที่
ทัง้ การใชประโยชนเพือ่ การทองเทีย่ วและการ
อนุรักษ (รอยละ 84.20) และมีขอปฏิบัติ
ของชุมชนเกี่ยวกับการทองเที่ยว (รอยละ
83.80) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการมีสภาพแวดลอมที่ดีของ
ประชาชนในพืน้ ที่ เทศบาลตำบลดานซาย พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 84.60
ซึง่ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีแหลงน้ำกินน้ำใชทส่ี ะอาด
เพียงพอตอความตองการ และสามารถใชรอง
รับบริการนักทองเทีย่ วได และมีการสรางมูลคา
เพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในชุมชนในดานการทองเทีย่ ว (รอยละ 86.00)
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (รอยละ 85.40) มีการใช
พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก มีกลุม
หรือองคกรดานสิง่ แวดลอมทีใ่ หความรูด า นการ
ทองเทีย่ วทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมและมีแผนงาน
หรือกิจกรรมการจัดการเพื่อปองกันน้ำเสีย
(รอยละ 85.00) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิป
ไตยฯ ของประชาชนในพืน้ ที่ เทศบาลตำบลดานซาย
พบวา มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ
86.20 ซึง่ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอพบวา เคารพสิทธิหรือ
ความคิดเห็นของผูอ น่ื ในการประชุมกลุม ตางๆ
(รอยละ 88.40) ยอมรับในมติเสียงขางมาก
(รอยละ 88.00) และไดรับฟงขาวสารการ
กระจายเสี ย งในชุ ม ชน (ร อ ยละ 87.80)
ตามลำดับ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

เทศบาลตำบลเชียงคาน
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ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ
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ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

80.31

ดานบริหารจัดการชุมชนทีด
่ ี

77.07

ดานครอบครัวอบอุน

79.42

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลเชียงคาน จำแนกตามองคประกอบของความ
อยูดีมีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพื้นที่
มีระดับความอยูดีมีสุข ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาล มากที่สุด รอยละ 83.78 รองลงมา
ไดแก ดานครอบครัวอบอุนรอยละ 80.31 และดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดี รอยละ 87.50 ตามลำดับ ซึ่งสรุป
ไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลเชียงคาน ทีม่ อี ายุตา งกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยกลุม
ประชาชนทีม่ อี ายุ 20 - 29 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่
4.20 หรือรอยละ 84.00) รองลงมาไดแก กลุม อายุ 50 – 59 ป (คาเฉลีย่
4.14 หรือรอยละ 82.80) และกลุม อายุ 30 - 39 ป (คาเฉลีย่ 4.05 หรือ
รอยละ 81.00) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานการมีสุขภาวะ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจแบบสอบถามดานการมีสขุ ภาวะ
ของพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคาน พบวา ใน
ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานการมี
สุขภาวะอยูใ นระดับมาก คิดเปนรอยละ 79.42
เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ พบวา
บุตรหลานของทานไดรบั การฉีดวัคซีนปองกันโรค
บุตรหลานของทานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ
6-15 ปอยางปกติ มากที่สุด รอยละ 82.80
รองลงมาไดแก รับประทานอาหารอยางถูกสุข
ลักษณะ เชน สวนประกอบของอาหารทำมาจาก
วัตถุดบิ ในทองถิน่ รอยละ 79.60 และมีประกัน
สุขภาพ รอยละ 79.00 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของพืน้ ที่ ทต.เชียงคาน
พบวา ประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ใน
ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 77.07 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอ พบวาประชาชนในพืน้ ที่ ทต.เชียงคาน
ชุมชนมีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย เชน
กลุม ออมทรัพย หรือบัญชีเงินฝากอืน่ ๆของกลุม
ทองเที่ยวชุมชน มากที่สุด รอยละ 79.40
รองลงมาไดแก ชุมชนมีกลุมวิสาหกิจชุมชน
เชน กลุมแปรรูปสินคาในชุมชนเพื่อจำหนาย
แกนกั ทองเทีย่ ว เชน กลุม ออมทรัพย หรือบัญชี
เงินฝากอืน่ ๆของกลุม ทองเทีย่ วชุมชน รอยละ
78.80 และมีการจัดสรรผลประโยชนทเ่ ี ปนธรรม
เชน การจัดสรรรายไดจากการทองเที่ยวเพื่อ
กิจกรรมสาธารณะในชุมชน ฯลฯ รอยละ 77.60
ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุน ของพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลเชียงคาน
พบวาภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
ครอบครัวอบอุนในระดับมาก คิดเปนรอยละ
80.31 เมือ่ วิเคราะหเปนรายขอ พบวาประชาชน
ในพื้นที่มีครอบครัวที่อบอุน รอยละ 81.68
รองลงมาไดแก ผูส งู อายุในครอบครัวไดรบั การ
ดูแลและใหความเคารพ และเปนแบบที่ดีใน
การรักษาวิถชี วี ติ ของชุมชน สมาชิกในครอบครัว
มีความประพฤติดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตอนักทองเที่ยวและแขกผูมาเยือน รอยละ
81.60 และบุตรหลานของทานไดแลกเปลีย่ น
เรียนรูกับครอบครัว ตลอดจนนักทองเที่ยว
หรือแขกผูม าเยือน รอยละ 80.40 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
บริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบล
เชียงคาน พบวา ภาพรวมประชาชนมีความ
อยูดีมีสุขดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดีอยู
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 78.39 เมือ่ จำแนก
การวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนใน
พืน้ ทีม่ ขี อ ปฏิบตั ขิ องชุมชนเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว
เชน การออกกฎระเบียบชุมชนการกำหนด
จำนวนนักทองเที่ยว ฯลฯ มากที่สุด รอยละ
80.00 รองลงมาไดแก เปนสมาชิกของชมรม
หรือกลุมตางๆในชุมชน เชน การเปนสมาชิก
ชมรมการทองเที่ยว กลุมทอผา ทำอาหาร
งานฝมอื ฯลฯ รอยละ 79.00 และคนในชุมชน
มีความสามัคคีและรวมมือกัน รวมทั้งมีการ
สรางเครือขายภาคีการพัฒนาดานการทองเทีย่ ว
มีการจัดตัง้ ศูนยเรียนรูด า นการทองเทีย่ วในชุมชน
รอยละ 78.60 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีของพื้นที่ ทต.เชียงคาน
พบวา ประชาชนมีความอยูดีมีสุขในดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 79.53 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพืน้ ที่ ทต.เชียงคาน ชุมชน
มีกจิ กรรมทีใ่ หนกั ทองเทีย่ วไดเรียนรูเ รือ่ งการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม เชน การปลูกปาชายเลน
ปลูกตนไม ฯลฯ ชุมชนมีการนำขยะกลับมา
ใชใหม หรือนำขยะไปรีไซเคิล มากทีส่ ดุ รอยละ
81.40 รองลงมาไดแก ชุมชนมีแผนงานหรือ
กิจกรรมการจัดการเพือ่ ปองกันน้ำเสีย รอยละ
81.00 และในชุมชนของทานมีกลุม หรือองคกร
ดานสิง่ แวดลอมทีใ่ หความรูด า นการทองเทีย่ ว
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม รอยละ 80.20 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลเชียงคาน พบวาภาพรวม
ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลอยูใ นระดับมาก
คิดเปนรอยละ 83.78 เมื่อจำแนกวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนเคารพสิทธิหรือ
ความคิดเห็นของผูอ น่ื ในการประชุมกลุม ตางๆ
เชน กลุม ทองเทีย่ วกลุม แมบา น ฯลฯ มากทีส่ ดุ
รอยละ 85.60 รองลงมาไดแก ไมเห็นดวยกับ
การทุจริตคอรรัปชั่น เชน การนำเงินกองทุน
การทองเที่ยวไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
ยอมรับรับในมติเสียงขางมาก เชน มติ หรือขอตกลง
ตางๆ ของชมรมการทองเทีย่ ว รอยละ 84.60
และไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ ผูน ำชุมชนประธานชมรม
การทองเทีย่ ว หรือคณะกรรมการตางๆ ทีม่ ใี น
ชุ ม ชน ยึ ด มั ่ น ในหลั ก การประชาธิ ป ไตย
ในการใหสทิ ธิในการเสนอแนวทางการพัฒนา
การทองเทีย่ วชุมชน รอยละ 84.40 ตามลำดับ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
อบต. ชัยพฤกษ จำแนกตามองคประกอบของความอยูด ี
มีสขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพืน้ ที่ มีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัวอบอุน มากทีส่ ดุ รอยละ 84.85
รองลงมาไดแก ดานการมีสุขภาวะรอยละ 81.45 และ
ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย และมีธรรมาภิบาล
รอยละ 80.70 ตามลำดับ ซึ่งสรุปไดดังรูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจแบบสอบถามดานการมีสขุ ภาวะ
ของพื้นที่ อบต.ชัยพฤกษ พบวา ภาพรวม
ประชาชนมีระดับความอยูดีมีสุขดานการมี
สุขภาวะอยูใ นระดับมาก คิดเปนรอยละ 81.45
เมื่อจำแนกการวิเคราะหรายขอ พบวา บุตร
หลานของทานไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
บุตรหลานของทานมีการเจริญเติบโตในชวงอาย
6-15 ป อยางปกติมากที่สุด รอยละ 87.40
รองลงมาไดแก มีประกันสุขภาพ รอยละ 85.20
และรับประทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะ
เชน สวนประกอบของอาหารทำมาจากวัตถุดบิ
ในทองถิ่น รอยละ 81.40 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของพืน้ ที่ อบต.ชัยพฤกษ
พบวา ภาพรวมประชาชนมีระดับความอยูดี
มีสุขดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 72.12 เมื่อจำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่
มีอาชีพและมีรายไดทเ่ี พียงพอตอการเลีย้ งชีพ
หรือมีรายไดเสริมจากการทองเทีย่ ว มากทีส่ ดุ
รอยละ 76.00 รองลงมาไดแก ชุมชนมีการ
รวมกลุมพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนาสินคาและ
บริการในชุมชน เชน ทอผา งานฝมือ ฯลฯ
รอยละ 75.60 และมีการเก็บออมเงินบางสวน
ที ่ ไ ด จ ากกิ จ กรรมการท อ งเที ่ ย วในชุ ม ชน
รอยละ 75.20 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุนของพื้นที่ อบต. ชัยพฤกษ
พบวาภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
ครอบครัวอบอุนในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 84.85 เมือ่ วิเคราะหเปนรายขอ พบวา
สมาชิกในครอบครัวมีความมั่นคงในที่อาศัย
มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณ
พืน้ ฐาน เชน ทีน่ อน หมอน มุง ผาหม มากทีส่ ดุ
รอยละ 90.40 รองลงมาไดแกการมีครอบครัว
ทีอ่ บอุน รอยละ 89.00 และบุตรหลานของทาน
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครอบครัว ตลอดจน
นักทองเทีย่ วหรือแขกผูม าเยือน รอยละ 87.60
ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
บริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องพืน้ ที่ อบต.ชัยพฤกษ
พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
การบริหารจัดการชุมชนที่ดีอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 75.74 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามรูส กึ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของคนในชุมชน
และนักทองเที่ยว มากที่สุด รอยละ 79.80
รองลงมาไดแก เปนสมาชิกของชมรมหรือกลุม
ตางๆในชุมชน เชน การเปนสมาชิกชมรมการ
ทองเทีย่ ว กลุม ทอผา ทำอาหาร งานฝมอื ฯลฯ
รอยละ 77.80 และคนในชุมชนมีความสามัคคี
และรวมมือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคี
การพัฒนาดานการทองเทีย่ ว 77.20 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีของพื้นที่ อบต.ชัยพฤกษ
พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
การมีสภาพแวดลอมทีด่ อี ยูใ นระดับมาก คิดเปน
รอยละ 73.39 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ กี ารสรางมูลคาเพิม่
จากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม
ในชุมชนในดานการทองเทีย่ ว เชน การพัฒนา
ผลิตภัณฑทอ งถิน่ จากวัสดุธรรมชาติ มากทีส่ ดุ
รอยละ 76.80 รองลงมาไดแก ชุมชนมีแผนงาน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
รอยละ 75.20 และชุมชนมีกิจกรรมที่ใหนัก
ทองเทีย่ วไดเรียนรูเ รือ่ งการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม
เชน การปลูกปาชายเลน ปลูกตนไม ฯลฯ รอยละ
75.60 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพื ้ น ที ่ อบต.ชั ย พฤกษ พบว า ภาพรวม
ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลอยูใ นระดับมาก
คิดเปนรอยละ 80.70 เมื่อจำแนกวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีไ่ มเห็นดวย
กับการทุจริตคอรรปั ชัน่ เชน การนำเงินกองทุน
การทองเที่ยวไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
มากทีส่ ดุ รอยละ 86.00 รองลงมาไดแก ไปใช
สิทธิเลือกตั้ง ผูนำชุมชน ประธานชมรมการ
ทองเทีย่ ว หรือคณะกรรมการตางๆ ทีม่ ใี นชุมชน
รอยละ 85.40 และยึดมัน่ ในหลักการประชาธิปไตย
ในการใหสทิ ธิในการเสนอแนวทางการพัฒนา
การทองเทีย่ วชุมชน รอยละ 85.20 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
อบต. แสงภา จำแนกตามองคประกอบของความอยูดี
มีสขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพืน้ ที่ มีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะมากทีส่ ดุ รอย 73.80
รองลงมาไดแก ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย และมี
ธรรมาภิบาลรอยละ 73.60 และดานการมีครอบครัวอบอุน
รอยละ 72.78 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
ระดับความอยูดีมีสุข
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพื้นที่ อบต. แสงภา ที่มีอายุตางกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยกลุม
ประชาชนทีม่ อี ายุ 20 - 29 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่
3.96 หรือรอยละ 79.20) รองลงมาไดแก กลุม อายุ 60 ปขน้ึ ไป (คาเฉลีย่
3.72 หรือรอยละ 74.40) และกลุม อายุ 50 - 59 ป (คาเฉลีย่ 3.61 หรือ
รอยละ 72.20) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานการมีสุขภาวะ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะ
ของพืน้ ที่ อบต.แสงภา พบวาภาพรวมประชาชน
มีความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะอยูใ นระดับมาก
คิดเปนรอยละ 73.81 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
รายขอ พบวา บุตรหลานของทานไดรบั การฉีด
วัคซีนปองกันโรค มากที่สุด รอยละ 75.20
รองลงมาไดแก มีความรูในการใชยา หรือใช
สมุนไพรในทองถิน่ เพือ่ รักษาโรคทีถ่ กู ตองเหมาะสม
บุตรหลานของทานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ
6-15 ปอยางปกติ รอยละ 74.20 และมีประกัน
สุขภาพ รอยละ 73.60 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของพืน้ ที่ อบต.แสงภา
พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ใน
ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 68.93 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพื้นที่ มีการ
จัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรม เชน การจัด
สรรรายไดจากการทองเที่ยวเพื่อกิจกรรม
สาธารณะในชุมชน ฯลฯ มากที่สุด รอยละ
71.20 รองลงมาไดแก ชุมชนมีกิจกรรมการ
ออมที่หลากหลาย เชน กลุมออมทรัพย หรือ
บัญชีเงินฝากอื่นๆ ของกลุมทองเที่ยวชุมชน
รอยละ 70.80 และชุมชนของทานมีการรวม
กลุม พัฒนาอาชีพ เพือ่ พัฒนาสินคาและบริการ
ในชุมชน เชน ทอผา งานฝมือ ฯลฯ รอยละ
69.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุน ของพืน้ ที่ อบต. แสงภา พบวา
ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัว
อบอุนในระดับมาก คิดเปนรอยละ 72.78
เมือ่ วิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้
ทีม่ คี รอบครัวทีอ่ บอุน มากทีส่ ดุ รอยละ 75.60
รองลงมาไดแก มีความมัน่ คงในทีอ่ าศัย มีหอ ง
นอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณพน้ื ฐาน
เชน ที่นอน หมอน มุง ผาหม รอยละ 73.20
และสมาชิกในครอบครัวมีความประพฤติดี
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ตอนักทองเทีย่ วและ
แขกผูมาเยือน รอยละ 72.80 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
บริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องพืน้ ที่ อบต.แสงภา
พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
การบริหารจัดการชุมชนที่ดีอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 69.75 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ปนสมาชิก
ของชมรมหรือกลุม ตางๆในชุมชน เชน การเปน
สมาชิกชมรมการทองเทีย่ ว กลุม ทอผา ทำอาหาร
งานฝมอื ฯลฯ มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 72.00
รองลงมาไดแก คนในชุมชนมีความสามัคคีและ
รวมมือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคีการ
พัฒนาดานการทองเทีย่ วรอยละ 71.00 และมี
การปองกันอุบตั ภิ ยั แกคนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว
อยางถูกวิธี ชุมชนมีการแบงเขตพืน้ ทีท่ ง้ั การใช
ประโยชนเพื่อการทองเที่ยวและการอนุรักษ
รอยละ 70.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีของพื้นที่ อบต.แสงภา
พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
การมี ส ภาพแวดล อ มที ่ ด ี อ ยู  ใ นระดั บ มาก
คิดเปนรอยละ 72.21 เมื่อจำแนกวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว นรวม
ในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เชน การจัดการคัดแยกขยะชุมชน มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มากที่สุด รอยละ
74.60 รองลงมาไดแก ในชุมชนมีกลุมหรือ
องคกรดานสิ่งแวดลอมที่ใหความรูดานการ
ทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รอยละ
74.00 และในชุมชนมีการใชพลังงานทดแทน
หรื อ พลั ง งานทางเลือก เชน ใชจัก รยาน
เตาชีวมวล ถังไบโอแกส ไปโอดีเซล ฯลฯ
รอยละ 73.00 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพืน้ ที่ อบต.แสงภา พบวา ภาพรวมประชาชน
มีความอยูด มี สี ขุ ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก รอยละ
73.60 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ พบวา
ประชาชนในพื้นที่มีสวนชวยตัดสินใจในการ
กิจกรรมการทองเที่ยวที่สำคัญในชุมชน เชน
การจัดงานประเพณี มากทีส่ ดุ รอยละ 75.20
รองลงมาได แ ก ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ การทุ จ ริ ต
คอรรปั ชัน่ เชน การนำเงินกองทุนการทองเทีย่ ว
ไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว รอยละ 75.00
และเขารวมกิจกรรมสาธารณะดานการทองเทีย่ ว
เชน งานประเพณี งานบุญตางๆ ในชุมชน
รอยละ 74.80 ตามลำดับ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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อบต. นาแหว

78.73

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

ดานครอบครัวอบอุน

73.07

82.27

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

75.87
66.79

ดานบริหารจัดการชุมชนที่ดี

80.09

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
อบต. นาแหว จำแนกตามองคประกอบของความอยูดี
มีสขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพืน้ ที่ มีระดับ
ความอยูดีมีสุข ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย และมี
ธรรมาภิบาล รอยละ 87.27 รองลงมาไดแก ดานการ
มีสขุ ภาวะ รอยละ 80.07 และดานการมีสภาพแวดลอมทีด่ ี
รอยละ 78.73 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
ระดับความอยูดีมีสุข
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพื้นที่ อบต. นาแหว ที่มีอายุตางกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยกลุม
กลุมประชาชนที่มีอายุต่ำกวา 20 ป มีระดับความอยูดีมีสุขมากที่สุด
(คาเฉลีย่ 3.97 หรือรอยละ 79.40) รองลงมาไดแก กลุม อายุ 30 - 39 ป
(คาเฉลีย่ 3.91 หรือรอยละ 78.20) และกลุม อายุ 50 - 59 ป (คาเฉลีย่
3.89 หรือรอยละ 77.80) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะ
ของพืน้ ที่ อบต.นาแหว พบวา ภาพรวมประชาชน
สวนใหญมีความอยูดีมีสุขดานการมีสุขภาวะ
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 80.86 เมื่อ
จำแนกการวิเคราะหรายขอ พบวา บุตรหลาน
ของทานไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค บุตร
หลานของทานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ
6-15 ป อยางปกติ มากทีส่ ดุ รอยละ 88.80
รองลงมาไดแก มีประกันสุขภาพ รอยละ 78.00
และตรวจสุขภาพเปนประจำ รอยละ 76.80
ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของพืน้ ที่ อบต.นาแหว
พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูใ นระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 66.79 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ชุมชนมีกลุม วิสาหกิจชุมชน
เชน กลุมแปรรูปสินคาในชุมชนเพื่อจำหนาย
แกนักทองเที่ยว มากที่สุด รอยละ 72.20
รองลงมาไดแก ชุมชนมีผลิตภัณฑที่มาจาก
วัตถุดิบและภูมิปญญาที่มีในทองถิ่นจำหนาย
ใหแกนกั ทองเทีย่ ว รอยละ 72.00 และมีการ
จัดสรรพืน้ ทีใ่ หชาวบานหรือกลุม องคกรชุมชน
ตางๆ ในชุมชนจำหนายสินคาที่ผลิตใหแก
นักทองเที่ยว รอยละ 71.00 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุน ของพืน้ ที่ อบต. นาแหว พบวา
ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัว
อบอุนในระดับมาก คิดเปนรอยละ 75.87
เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนใน
พื้นที่มีครอบครัวที่อบอุน มากที่สุด รอยละ
83.00 รองลงมาไดแก ผูส งู อายุในครอบครัว
ไดรับการดูแลและใหความเคารพ และเปน
แบบทีด่ ใี นการรักษาวิถชี วี ติ ของชุมชน รอยละ
78.80 และมีความมัน่ คงในทีอ่ าศัย มีหอ งนอน
หรือมีฉากกั้นเปนสัดสวน มีอุปกรณพื้นฐาน
เชน ที่นอน หมอน มุง ผาหม รอยละ 76.40
ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
บริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องพืน้ ที่ อบต.นาแหว
พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
การบริหารจัดการชุมชนที่ดีอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 73.07 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ชุมชนมีการแบงเขตพื้นที่
ทั้งการใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวและการ
อนุรกั ษ มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 78.60 รองลง
มาไดแก คนในชุมชนมีความสามัคคีและรวม
มือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคีการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว รอยละ 75.20 และมีขอ
ปฏิบัติของชุมชนเกี่ยวกับการทองเที่ยว เชน
การออกกฎระเบียบชุมชนการกำหนดจำนวน
นักทองเที่ยว ฯลฯ รอยละ 74.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีของพื้นที่ อบต.นาแหว
พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
การมีสภาพแวดลอมทีด่ อี ยูใ นระดับมาก คิดเปน
รอยละ 78.73 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ชุมชนมีแหลงน้ำกินน้ำใชทส่ี ะอาด และ
เพียงพอตอความตองการ และสามารถใชรองรับ
บริการนักทองเทีย่ วได มากทีส่ ดุ รอยละ 83.20
รองลงมาไดแก มีสว นรวมในการอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เชน การจัดการคัดแยก
ขยะชุมชน รอยละ 83.00 และในชุมชนของทาน
มีกลุม หรือองคกรดานสิง่ แวดลอมทีใ่ หความรู
ดานการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ชุมชนมีการนำขยะกลับมาใชใหม หรือนำขยะ
ไปรีไซเคิล รอยละ81.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพืน้ ที่ อบต.นาแหว พบวา ภาพรวมประชาชน
มีความอยูด มี สี ขุ ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาลอยูใ นระดับ มากทีส่ ดุ รอยละ
87.27 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ พบวา
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ คารพสิทธิหรือความคิดเห็น
ของผูอื่นในการประชุมกลุมตางๆ เชน กลุม
ทองเที่ยวกลุมแมบาน ฯลฯ รอยละ 90.00
รองลงมาไดแก ไมเห็นดวยกับการทุจริตคอรรปั ชัน่
เชน การนำเงินกองทุนการทองเทีย่ วไปใชเพือ่
ผลประโยชนสว นตัว รอยละ 88.80 และยอมรับ
ในมติเสียงขางมาก เชน มติหรือขอตกลงตางๆ
ของชมรมการทองเทีย่ ว รอยละ 88.60 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”

143

ระดับความ
อยูดีมีสุข

เทศบาลตำบลภูเรือ

82.47

81.14

78.21

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

65.04

ดานบริหารจัดการชุมชนที่ดี

ดานครอบครัวอบอุน

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

57.32

51.96

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลภูเรือ จำแนกตามองคประกอบของความ
อยูด มี สี ขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพืน้ ที่ มีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะมากทีส่ ดุ รอยละ 82.47
รองลงมาได แ ก ด า นการเป น ชุ ม ชนประชาธิ ป ไตย
และมีธรรมาภิบาล รอยละ 81.14 และดานครอบครัวอบอุน
รอยละ 78.21 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข

69.35
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
ระดับความอยูดีมีสุข
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลภูเรือ ที่มีอายุตางกัน
มีระดับความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
โดยกลุม ประชาชนทีม่ อี ายุ 60 ป ขึน้ ไป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ
(คาเฉลีย่ 3.92 หรือรอยละ 78.40) รองลงมาไดแก กลุม อายุ 20 - 29 ป
(คาเฉลีย่ 3.59 หรือรอยละ 71.80) และกลุม อายุ 30 - 39 ป (คาเฉลีย่
3.49 หรือรอยละ 69.80) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจแบบสอบถามดานการมีสขุ ภาวะ
ของพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลภูเรือ พบวา ภาพรวม
ประชาชนมีความอยูดีมีสุขดานการมีสุขภาวะ
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.47 เมื่อ
จำแนกการวิเคราะหรายขอ พบวา บุตรหลาน
ของทานไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค บุตร
หลานของทานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ
6-15 ปอยางปกติ มากที่สุด รอยละ 88.40
รองลงมาไดแก มีประกันสุขภาพ รอยละ 85.40
และมีประกันสุขภาพ รอยละ 80.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบล
ภูเรือ พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูดี
มีสขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูใ นระดับ
นอย คิดเปนรอยละ 51.96 เมื่อจำแนกการ
วิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่
มีอาชีพและมีรายไดทเ่ี พียงพอตอการเลีย้ งชีพ
หรือมีรายไดเสริมจากการทองเทีย่ ว มากทีส่ ดุ
รอยละ 64.00 รองลงมาไดแก มีการเก็บออม
เงินบางสวนทีไ่ ดจากกิจกรรมการทองเทีย่ วใน
ชุมชน รอยละ 62.60 และมีการทำบัญชีครัว
เรือน รอยละ 62.00 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุน ของพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลภูเรือ
พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
ครอบครัวอบอุนในระดับมาก คิดเปนรอยละ
78.21 เมือ่ วิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชน
ในพืน้ ที่ ทต.ภูเรือ มีครอบครัวทีอ่ บอุน รอยละ
86.20 รองลงมาไดแก มีความมัน่ คงในทีอ่ าศัย
มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณ
พืน้ ฐาน เชน ทีน่ อน หมอน มุง ผาหม รอยละ
85.20 และผูส งู อายุในครอบครัวไดรบั การดูแล
และใหความเคารพ และเปนแบบที่ดีในการ
รักษาวิถชี วี ติ ของชุมชน รอยละ 78.80 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
บริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบล
ภูเรือ พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูดี
มีสุขดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดีอยูใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 57.32 เมื่อ
จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ พบวาประชาชน
ในพืน้ ทีม่ คี วามรูส กึ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
ของคนในชุมชนและนักทองเที่ยว มากที่สุด
รอยละ 65.60 รองลงมาไดแก เปนสมาชิกของ
ชมรมหรือกลุมตางๆในชุมชน เชน การเปน
สมาชิกชมรมการทองเทีย่ ว กลุม ทอผา ทำอาหาร
งานฝมอื ฯลฯ รอยละ 63.40 และมีการปองกัน
อุบตั ภิ ยั แกคนในชุมชนและนักทองเทีย่ วอยาง
ถูกวิธี รอยละ 61.00ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสภาพแวดลอมทีด่ ขี องพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลภูเรือ
พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
การมีสภาพแวดลอมทีด่ อี ยูใ นระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 65.03 เมื่อจำแนกวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ชุมชนมีการนำขยะกลับมา
ใชใหม หรือนำขยะไปรีไซเคิลมากทีส่ ดุ รอยละ
72.40 รองลงมาไดแก ชุมชนมีกิจกรรมที่ให
นักทองเทีย่ วไดเรียนรูเ รือ่ งการอนุรกั ษสง่ิ แวด
ลอม เชน การปลูกปาชายเลน ปลูกตนไม ฯลฯ
รอยละ 72.20 และชุมชนมีแผนงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
รอยละ 71.20 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลภูเรือ พบวา ภาพรวม
ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลอยูใ นระดับมาก
คิดเปนรอยละ 81.14 เมื่อจำแนกวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ปใชสทิ ธิ
เลือกตัง้ ผูน ำชุมชน ประธานชมรมการทองเทีย่ ว
หรือคณะกรรมการตางๆ ทีม่ ใี นชุมชน มากทีส่ ดุ
รอยละ 89.00 รองลงมาไดแก ยึดมัน่ ในหลัก
การประชาธิปไตย ในการใหสทิ ธิในการเสนอ
แนวทางการพัฒนาการทองเทีย่ วชุมชน รอยละ
87.20 และไมเห็นดวยกับการทุจริตคอรรปั ชัน่
เชน การนำเงินกองทุนการทองเทีย่ วไปใชเพือ่
ผลประโยชนสว นตัว รอยละ 86.80 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

อบต. ภูหอ

81.05

72.52

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

72.90
58.64

ดานบริหารจัดการชุมชนที่ดี

ดานครอบครัวอบอุน

51.68

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

78.98

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลภูหอ จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูด มี สี ขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนใน
พืน้ ที่ มีระดับความอยูด มี สี ขุ ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาล มากทีส่ ดุ รอยละ 81.05 รองลงมาไดแก
ดานการมีสขุ ภาวะ รอยละ 78.98 ดานการมีสภาพแวดลอม
ที่ดี รอยละ 72.90 ตามลำดับ ซึ่งสรุปไดดังรูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
ระดับความอยูดีมีสุข

กลุมอายุ ต่ำกวา 20 ป
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71.40
80

100

66.33
80

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพื้นที่ อบต. ภูหอ ที่มีอายุตางกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยกลุม
ประชาชนทีม่ อี ายุตำ่ กวา 20 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่
3.57 หรือรอยละ 71.40) รองลงมาไดแก กลุม อายุ 60 ปขน้ึ ไป (คาเฉลีย่
3.54 หรือรอยละ 70.80) และกลุม อายุ 50 - 59 ป (คาเฉลีย่ 3.51
หรือรอยละ 70.20) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจแบบสอบถามดานการมีสขุ ภาวะ
ของพืน้ ที่ อบต.ภูหอ พบวา ภาพรวมประชาชน
มีความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะอยูใ นระดับมาก
คิดเปนรอยละ 78.99 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
รายขอ พบวา บุตรหลานของทานมีการเจริญ
เติบโตในชวงอายุ 6-15 ปอยางปกติ มากทีส่ ดุ
รอยละ 87.20 รองลงมาไดแก บุตรหลานของ
ทานไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค รอยละ
86.60 และรับประทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะ
เชน สวนประกอบของอาหารทำมาจากวัตถุดบิ
ในทองถิ่น รอยละ 80.40 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของพื้นที่ อบต.ภูหอ
พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูในระดับนอย คิด
เปนรอยละ 51.68 เมื่อจำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ
และมีรายไดที่เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ หรือมี
รายไดเสริมจากการทองเทีย่ ว มากทีส่ ดุ รอยละ
58.40 รองลงมาไดแก มีการเก็บออมเงินบาง
สวนที่ไดจากกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชน
รอยละ 56.40 และมีการทำบัญชีครัวเรือน
รอยละ 56.20 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุนของพื้นที่ อบต. ภูหอ พบวา
ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัว
อบอุนในระดับมาก คิดเปนรอยละ 72.52
เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนใน
พื้นที่มีครอบครัวที่อบอุน มากที่สุด รอยละ
81.00 รองลงมาไดแก ผูสูงอายุในครอบครัว
ไดรบั การดูแลและใหความเคารพ และเปนแบบ
ทีด่ ใี นการรักษาวิถชี วี ติ ของชุมชน รอยละ 78.20
และมีความมั่นคงในที่อาศัย มีหองนอนหรือ
มีฉากกั้นเปนสัดสวน มีอุปกรณพื้นฐาน เชน
ที ่ น อน หมอน มุ  ง ผ า ห ม ร อ ยละ 77.40
ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
บริหารจัดการชุมชนที่ดีของพื้นที่ อบต.ภูหอ
พบวา ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
การบริหารจัดการชุมชนทีด่ อี ยูใ นระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 58.64 เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามรูส กึ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของคนในชุมชน
และนักทองเที่ยว มากที่สุด รอยละ 60.80
รองลงมาไดแก คนในชุมชนมีความสามัคคี
และรวมมือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคี
การพัฒนาดานการทองเที่ยว รอยละ 59.80
และเปนสมาชิกของชมรมหรือกลุม ตางๆในชุมชน
เชน การเปนสมาชิกชมรมการทองเทีย่ ว กลุม
ทอผา ทำอาหาร งานฝมอื ฯลฯ รอยละ 59.00
ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสภาพแวดลอมทีด่ ขี องพืน้ ที่ อบต.ภูหอ พบวา
ภาพรวมประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานการมี
สภาพแวดลอมที่ดีอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 72.90 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เชน การจัดการคัดแยกขยะชุมชน มากที่สุด
รอยละ 75.20 รองลงมาไดแก ชุมชนมีแผนงาน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
รอยละ 74.80 และมีการสรางมูลคาเพิม่ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในชุมชน
ในดานการทองเทีย่ ว เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ
ทองถิ่นจากวัสดุธรรมชาติ รอยละ 74.40
ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพืน้ ที่ อบต.ภูหอ พบวา ภาพรวมประชาชน
มีความอยูด มี สี ขุ ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาลอยูในระดับ มาก คิดเปน
รอยละ 81.05 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพื้นที่ไมเห็นดวยกับการ
ทุจริตคอรรัปชั่น เชน การนำเงินกองทุนการ
ทองเทีย่ วไปใชเพือ่ ผลประโยชนสว นตัว มากทีส่ ดุ
รอยละ 84.80 รองลงมาไดแก เขารวมกิจกรรม
สาธารณะดานการทองเทีย่ ว เชน งานประเพณี
งานบุญตางๆ ในชุมชน รอยละ 83.60 และ
เคารพสิทธิหรือความคิดเห็นของผูอื่นในการ
ประชุมกลุม ตางๆ เชน กลุม ทองเทีย่ วกลุม แมบา น
ฯลฯ รอยละ 83.20 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
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วัดมหาโพธิ์
ต.ในเวียง อ.เมืองนาน จ.นาน

ผลการประเมิน
ระดับความอยูดีมีสุขของประชนชน

พื้นที่พิเศษเมืองเกานาน
ผลการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ มืองเกา
นาน จากจำนวนกลุมตัวอยาง 1,600 คน ใน 4 องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ พบวามีระดับความอยูด มี สี ขุ เฉลีย่ รอยละ 66.85 โดยชุมชน
ที่มีระดับความอยูดีมีสุขสูงสุดไดแก อบต. บอสวก รอยละ 71.00
รองลงมาไดแก อบต. มวงตึด๊ รอยละ 67.80 และเทศบาลตำบลดูใ ต
รอยละ 64.60 ตามลำดับ สรุปไดดังรูป
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ดานการมีสุขภาวะ
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

อบต. บอสวก

66.80

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี
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ดานบริหารจัดการชุมชนที่ดี
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่ อบต. บอสวก
ทีม่ อี ายุตา งกัน มีระดับความอยูด มี สี ขุ ไมแตกตางกัน

ระดับความอยูดีมีสุข ไมแตกตางกัน

กลุมอายุ 20 - 29 ป

กลุมอายุ 50 - 59 ป
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ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
เขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลบ อ สวก จำแนกตาม
องคประกอบของความอยูด มี สี ขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวม
ประชาชนในพื้นที่มีระดับความอยูดีมีสุข ดานการมี
สุขภาวะมากทีส่ ดุ รอยละ 80.20 รองลงมาไดแก
ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย และมีธรรมาภิบาล
และดานครอบครัวอบอุน รอยละ 76.80 ตามลำดับ
ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข

71.00

กลุมอายุ 40 - 49 ป

กลุมอายุ 30 - 39 ป

กลุมอายุ 60 ป ขึ้นไป
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ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการมีสุขภาวะของประชาชน
ในพืน้ ที่ อบต. บอสวก พบวา มีระดับความอยู
ดีมสี ขุ ในภาพรวมรอยละ 80.20 ซึง่ อยูใ นระดับ
มากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา บุตรหลานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ
6-15 ปอยางปกติ (รอยละ88.00) บุตรหลาน
ของทานไดรบั การฉีดวัคซีนปองกันโรค (รอยละ
87.00) และมีประกันสุขภาพ (รอยละ 81.60)
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. บอสวก พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 61.20
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีกจิ กรรมการออมทีห่ ลากหลาย
(รอยละ 71.60) มีผลิตภัณฑทม่ี าจากวัตถุดบิ
และภูมิปญญาที่มีในทองถิ่นจำหนายใหแก
นักทองเที่ยว (รอยละ 62.80) และมีการจัด
สรรพืน้ ทีใ่ หชาวบานหรือกลุม องคกรชุมชนตางๆ
ในชุมชนจำหนายสินคาทีผ่ ลิตใหแกนกั ทองเทีย่ ว
(รอยละ 62.00) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานครอบครัวอบอุน ของประชาชน
ในพืน้ ที่ ทต. บอสวก พบวา มีระดับความอยูด ี
มีสขุ ในภาพรวมรอยละ 76.80 ซึง่ อยูใ นระดับ
มาก เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอพบวา
มีความมัน่ คงในทีอ่ าศัย มีหอ งนอนหรือมีฉาก
กัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณพน้ ื ฐาน (รอยละ 91.60)
มีครอบครัวที่อบอุน (รอยละ 89.20) และ
มี ค วามประพฤติ ด ี มี ค ุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ตอนักทองเที่ยวและแขกผูมาเยือน (รอยละ
81.40) ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. บอสวก พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 68.40
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีความสามัคคีและรวมมือกัน
รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคีการพัฒนาดาน
การทองเที่ยว (รอยละ 76.00) มีความรูสึก
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของคนในชุมชน
และนักทองเทีย่ ว (รอยละ 75.00) และมีการ
ปองกันอุบตั ภิ ยั แกคนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว
อยางถูกวิธี(รอยละ 70.80) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูดีมีสุขในดานการมีสภาพแวดลอมที่ดีของ
ประชาชนในพืน้ ที่ อบต. บอสวก พบวา มีระดับ
ความอยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 66.80 ซึ่ง
อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(รอยละ 77.60) ไมถกู รบกวนจากมลพิษทาง
อากาศ ทางเสียง และมลพิษดานอืน่ ๆ (รอยละ
74.80) และมีสว นรวมในการอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เชน การจัดการคัด
แยกขยะชุมชน (รอยละ 72.60) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ
ของประชาชนในพื้นที่ อบต. บอสวก พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 76.80
ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ไมเห็นดวยกับการทุจริต
คอรรปั ชัน่ เชน การนำเงินกองทุนการทองเทีย่ ว
ไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตัวและเคารพสิทธิ
หรือความคิดเห็นของผูอื่นในการประชุมกลุม
ตางๆ (รอยละ84.00) ยอมรับในมติเสียง
ขางมาก เชน มติหรือขอตกลงตางๆ ของชมรม
การทองเทีย่ ว (รอยละ 81.60) และยึดมัน่ ใน
หลักการประชาธิปไตย ในการใหสิทธิในการ
เสนอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน
(รอยละ 79.80 ) ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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เทศบาลตำบลดูใต
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64.89

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

64.82

63.29

ดานบริหารจัดการชุมชนทีด่ ี

61.74

65.88

ดานครอบครัวอบอุน

67.20

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลดูใต จำแนกตามองคประกอบของความ
อยูดีมีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพืน้ ทีม่ ี
ระดับความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะมากทีส่ ดุ รอยละ
67.20 รองลงมาไดแก ดานครอบครัวอบอุน รอยละ
65.88 และดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยและมี
ธรรมาภิบาล รอยละ 64.89 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข

64.64
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
ระดับความอยูดีมีสุข

กลุมอายุ ต่ำกวา 20 ป
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลดูใต ที่มีอายุตางกัน
มีระดับความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
โดยกลุม ประชาชนทีม่ อี ายุตำ่ กวา 20 ป และ 60 ปขน้ึ ไป มีระดับความอยูด ี
มีสขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 3.45 หรือรอยละ 69.00) รองลงมาไดแก กลุม
อายุ 20 - 29 ป (คาเฉลีย่ 3.39 หรือรอยละ 67.80) และกลุม อายุ 50
- 59 ป (คาเฉลีย่ 3.19 หรือรอยละ 63.80) ตามลำดับ
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ดานการมีสุขภาวะ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
มีสขุ ภาวะของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบล
ดูใ ต พบวาประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานการ
มีสขุ ภาวะอยูใ นระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
67.20 เมือ่ จำแนกการวิเคราะหรายขอ พบวา
บุตรหลานของทานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ
6-15 ปอยางปกติ มากที่สุด รอยละ 70.20
รองลงมาไดแก ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ
รอยละ 69.20 และบุตรหลานของทานไดรับ
การฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรค ร อ ยละ 68.20
ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบล
ดูใต พบวา ประชาชนสวนใหญมีความอยูดีมี
สุขดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 61.74 เมือ่ จำแนก
การวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ชุมชนมีกจิ กรรม
การออมที่หลากหลาย เชน กลุมออมทรัพย
หรือบัญชีเงินฝากอืน่ ๆของกลุม ทองเทีย่ วชุมชน
มากทีส่ ดุ รอยละ 62.80 รองลงมาไดแก มีการ
ทำบัญชีครัวเรือน รอยละ 62.40 และมีอาชีพ
และมีรายไดที่เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ หรือมี
รายไดเสริมจากการทองเทีย่ ว รอยละ 62.20
ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุนของพื้นที่เทศบาลตำบลดูใต
พบวาประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ดาน
ครอบครัวอบอุนในระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 65.88 เมือ่ วิเคราะหเปนรายขอ พบวา
ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคงในที่อาศัย
มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณ
พืน้ ฐาน เชน ทีน่ อน หมอน มุง ผาหม มากทีส่ ดุ
รอยละ 70.80 รองลงมาไดแก ผูสูงอายุใน
ครอบครัวไดรับการดูแลและใหความเคารพ
และเปนแบบทีด่ ใี นการรักษาวิถชี วี ติ ของชุมชน
รอยละ 68.20 และสมาชิกในครอบครัวมีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ตอนัก
ทองเที่ยวและแขกผูมาเยือน รอยละ 67.20
ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
บริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบล
ดูใ ต พบวา ประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ
ดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดีอยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 63.29 เมือ่ จำแนก
การวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนใน
พืน้ ทีม่ กี ารจัดตัง้ ศูนยเรียนรูด า นการทองเทีย่ ว
ในชุมชน มากทีส่ ดุ รอยละ 70.00 รองลงมา
ไดแก ความรูส กึ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
ของคนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว รอยละ 68.80
และมีการปองกันอุบัติภัยแกคนในชุมชนและ
นักทองเที่ยวอยางถูกวิธี รอยละ 65.40
ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีของพื้นที่เทศบาลตำบล
ดูใ ต พบวา ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีอยูในระดับ ปานกลาง
คิดเปนรอยละ 64.89 เมื่อจำแนกวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ชุมชนมีแหลงน้ำกิน
น้ำใชที่สะอาดและเพียงพอตอความตองการ
และสามารถใชรองรับบริการนักทองเที่ยวได
มากที ่ สุ ด ร อ ยละ 67.00 รองลงมาไดแ ก
ไมถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ ทางเสียง
และมลพิษดานอืน่ ๆ รอยละ 66.80 และชุมชน
มีแผนงานหรือกิจกรรมการจัดการเพือ่ ปองกัน
น้ำเสียรอยละ 66.40 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพื้นที่เทศบาลตำบลดูใต พบวาประชาชน
มีความอยูด มี สี ขุ ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย
และมี ธ รรมาภิ บ าลอยู  ใ นระดั บ ปานกลาง
คิดเปนรอยละ 64.89 เมื่อจำแนกวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีเ่ คารพสิทธิ
หรือความคิดเห็นของผูอื่นในการประชุมกลุม
ตางๆ เชน กลุมทองเที่ยวกลุมแมบาน ฯลฯ
มากที ่ ส ุ ด ร อ ยละ 67.40 รองลงมาได แ ก
ไมเห็นดวยกับการทุจริตคอรรัปชั่น เชน การ
นำเงินกองทุนการทองเทีย่ วไปใชเพือ่ ผลประโยชน
สวนตัว รอยละ 67.20 และไดรับฟงขาวสาร
การกระจายเสียงในชุมชน เชน สารจากผูนำ
ชุมชน ประธานชมรมนำเที่ยว อยางตอเนื่อง
รอยละ 64.89 ตามลำดับ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

อบต. มวงตึ๊ด

76.64

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

73.21

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

66.61

ดานบริหารจัดการชุมชนที่ดี

64.95

67.64

ดานครอบครัวอบอุน

67.30

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลมวงตึด๊ จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชน
ในพืน้ ทีม่ รี ะดับความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสภาพแวดลอม
ที่ดีมากที่สุด รอยละ 76.64 รองลงมาไดแก ดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตย และมีธรรมาภิบาล รอยละ 73.21
และดานครอบครัวอบอุน รอยละ 67.64 ตามลำดับ
ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพื้นที่ อบต. มวงตึ๊ด ที่มีอายุตางกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยกลุม
ประชาชนทีม่ อี ายุ 40 – 49 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่
3.57 หรือรอยละ 71.40) รองลงมาไดแก กลุม อายุ 30 - 39 ป (คาเฉลีย่
3.56 หรือรอยละ 71.20) และกลุม อายุตำ่ กวา 20 ป (คาเฉลีย่ 3.50 หรือ
รอยละ 70.00) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ในดานการ
มีสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ อบต.มวงตึ๊ด
พบวาประชาชนมีความอยูดีมีสุขดานการมี
สุขภาวะอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
67.30 เมือ่ จำแนกการวิเคราะหรายขอ พบวา
ประชาชนในพื้นที่รับประทานอาหารอยางถูก
สุ ข ลั ก ษณะ เช น ส ว นประกอบของอาหาร
ทำมาจากวัตถุดบิ ในทองถิน่ มากทีส่ ดุ รอยละ
69.40 รองลงมาไดแก ตรวจสุขภาพเปนประจำ
รอยละ 68.60และมีความรูในการใชยา หรือ
ใชสมุนไพรในทองถิ่นเพื่อรักษาโรคที่ถูกตอง
เหมาะสม รอยละ 67.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของประชาชนในพืน้ ที่
อบต.มวงตึด๊ พบวา ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ
ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 64.95 เมือ่ จำแนก
การวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนใน
พืน้ ทีม่ กี ารทำบัญชีครัวเรือน มากทีส่ ดุ รอยละ
67.60 รองลงมาไดแก มีการเก็บออมเงินบาง
สวนที่ไดจากกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชน
รอยละ 66.40 และมีอาชีพและมีรายไดที่
เพียงพอตอการเลีย้ งชีพ หรือมีรายไดเสริมจาก
การทองเที่ยว รอยละ 66.20 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุนของประชาชนในพื้นที่ อบต.
มวงตึด๊ พบวาประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดาน
ครอบครัวอบอุนในระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 67.64 เมือ่ วิเคราะหเปนรายขอ พบวา
ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคงในที่อาศัย
มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณ
พืน้ ฐาน เชน ทีน่ อน หมอน มุง ผาหม มากทีส่ ดุ
รอยละ 73.00 รองลงมาไดแกการมีครอบครัว
ทีอ่ บอุน รอยละ 71.00 และสมาชิกในครอบครัว
มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตอนักทองเที่ยวและแขกผูมาเยือน รอยละ
68.00 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
บริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องประชาชนในพืน้ ที่
อบต.มวงตึด๊ พบวา ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ
ดานการบริหารจัดการชุมชนที่ดีอยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.61 เมือ่ จำแนก
การวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนใน
พืน้ ทีม่ คี วามรูส กึ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
ของคนในชุมชนและนักทองเที่ยว มากที่สุด
รอยละ 69.40 รองลงมาไดแก เปนสมาชิก
ของชมรมหรือกลุมตางๆในชุมชน เชน การ
เปนสมาชิกชมรมการทองเที่ยว กลุมทอผา
ทำอาหาร งานฝมือ ฯลฯ รอยละ 68.40 คน
ในชุมชนมีความสามัคคีและรวมมือกัน รวมทัง้
มีการสรางเครือขายภาคีการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว รอยละ 67.60 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีของประชาชนในพื้นที่
อบต.มวงตึด๊ พบวา ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ
ดานการมีสภาพแวดลอมทีด่ อี ยูใ นระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 67.66 เมื่อจำแนกวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ชุมชนมีการนำขยะกลับมา
ใชใหม หรือนำขยะไปรีไซเคิล มากทีส่ ดุ รอยละ
72.80 รองลงมาไดแก ชุมชนมีกิจกรรมที่ให
นักทองเทีย่ วไดเรียนรูเ รือ่ งการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม
เชน การปลูกปาชายเลน ปลูกตนไม ฯลฯ รอยละ
68.40 และชุมชนมีแผนงานหรือกิจกรรมการ
จัดการเพื่อปองกันน้ำเสีย รอยละ 68.00
ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของประชาชนในพื้นที่ อบต.มวงตึ๊ด พบวา
ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลอยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 73.21 เมือ่ จำแนกวิเคราะห
เปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีไ่ มเห็นดวย
กับการทุจริตคอรรปั ชัน่ เชน การนำเงินกองทุน
การทองเที่ยวไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
มากทีส่ ดุ รอยละ 76.40 รองลงมาไดแก ไปใช
สิทธิเลือกตั้ง ผูนำชุมชน ประธานชมรมการ
ทองเทีย่ ว หรือคณะกรรมการตางๆ ทีม่ ใี นชุมชน
รอยละ 75.40 และยึดมัน่ ในหลักการประชาธิปไตย
ในการใหสทิ ธิในการเสนอแนวทางการพัฒนา
การทองเทีย่ วชุมชน รอยละ 74.80 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

อบต. นาซาว

67.16

63.23

ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

ดานครอบครัวอบอุน

59.85
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65.69

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

65.83

ดานบริหารจัดการชุมชนทีด่ ี

62.35

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลนาซาว จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชน
ในพืน้ ทีม่ รี ะดับความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสภาพแวดลอม
ทีด่ มี ากทีส่ ดุ รอยละ 67.16 รองลงมาไดแก
ดานครอบครัวอบอุน รอยละ 65.83 และดานการบริหาร
จัดการชุมชนทีด่ ี รอยละ 65.69 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข

69.30

70
60
50
40
30
20
10
0

เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
ระดับความอยูดีมีสุข

กลุมอายุ ต่ำกวา 20 ป
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพื้นที่ อบต. นาซาว ที่มีอายุตางกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยกลุม
ประชาชนทีม่ อี ายุ 40 – 49 ป และ 20 – 29 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ
มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 3.41 หรือรอยละ 68.20) รองลงมาไดแก กลุม อายุ
30 - 39 ป (คาเฉลีย่ 3.26 หรือรอยละ 65.20) และกลุม อายุตำ่ กวา
20 ป (คาเฉลีย่ 3.25 หรือรอยละ 65.00) ตามลำดับ
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วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ดานการมี
สุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ อบต.นาซาว
พบวาประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ในดานการมี
สุขภาวะอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
62.35 เมือ่ จำแนกการวิเคราะหรายขอ พบวา
ประชาชนในพื้นที่ อบต.นาซาว รับประทาน
อาหารอยางถูกสุขลักษณะ เชน สวนประกอบ
ของอาหารทำมาจากวัตถุดบิ ในทองถิน่ มากทีส่ ดุ
รอยละ 63.80 รองลงมาไดแก ออกกำลังกาย
อยางสม่ำเสมอ รอยละ 63.00 และบุตรหลาน
ของทานไดรบั การฉีดวัคซีนปองกันโรค บุตรหลาน
ของทานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ 6-15 ป
อยางปกติ รอยละ 62.40 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ดานเศรษฐกิจ
ชุมชนเขมแข็งของพื้นที่ อบต.นาซาว พบวา
ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็งอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
59.85 เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพื้นที่มีการเก็บออมเงิน
บางสวนทีไ่ ดจากกิจกรรมการทองเทีย่ วในชุมชน
มากที่สุด รอยละ 60.80 รองลงมาไดแก มี
อาชีพและมีรายไดที่เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ
หรือมีรายไดเสริมจากการทองเที่ยว รอยละ
60.60 และชุมชนมีกจิ กรรมการออมทีห่ ลากหลาย
เชน กลุมออมทรัพย หรือบัญชีเงินฝากอื่นๆ
ของกลุม ทองเทีย่ วชุมชน รอยละ 60.20 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขในดาน
ครอบครัวอบอุน ของพืน้ ที่ อบต. นาซาว พบวา
ประชาชนสวนใหญมคี วามอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัว
อบอุน ในระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ 65.83
เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนใน
พืน้ ที่ อบต. นาซาว มีครอบครัวทีอ่ บอุน มากทีส่ ดุ
รอยละ 69.60 รองลงมาไดแก มีความมั่นคง
ในทีอ่ าศัย มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน
มีอปุ กรณพน้ื ฐาน เชน ทีน่ อน หมอน มุง ผาหม
รอยละ 69.00 และสมาชิกในครอบครัวมีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ตอนัก
ทองเที่ยวและแขกผูมาเยือน รอยละ 65.80
ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
บริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องพืน้ ที่ อบต.นาซาว
พบวา ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานการบริหาร
จัดการชุมชนทีด่ อี ยูใ นระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 65.70 เมื่อจำแนกการวิเคราะหเปน
รายขอ พบวา ประชาชนในพื้นที่มีความรูสึก
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของคนในชุมชน
และนักทองเที่ยว มากที่สุด รอยละ 68.60
รองลงมาไดแก ชุมชนมีการแบงเขตพืน้ ทีท่ ง้ั การ
ใชประโยชนเพือ่ การทองเทีย่ วและการอนุรกั ษ
รอยละ 66.20 และมีการปองกันอุบัติภัยแก
คนในชุมชนและนักทองเทีย่ วอยางถูกวิธี รอยละ
67.80 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีของพื้นที่ อบต.นาซาว
พบวา ประชาชนมีความอยูดีมีสุขดานการมี
สภาพแวดลอมทีด่ อี ยูใ นระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 67.16 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพืน้ ทีไ่ มถกู รบกวนจากมลพิษ
ทางอากาศ ทางเสียง และมลพิษดานอืน่ ๆ มาก
ทีส่ ดุ รอยละ 69.60 รองลงมาไดแก ในชุมชน
มีกลุม หรือองคกรดานสิง่ แวดลอมทีใ่ หความรู
ดานการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รอยละ 69.20 และชุมชนมีแหลงน้ำกินน้ำใช
ที่สะอาดและเพียงพอตอความตองการ และ
สามารถใชรองรับบริการนักทองเทีย่ วได รอยละ
68.20 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของพืน้ ที่ อบต.นาซาว พบวาประชาชนมีความ
อยูด มี สี ขุ ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยและ
มีธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 63.23 เมือ่ จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ประชาชนในพื้นที่ยอมรับในมติเสียง
ขางมาก เชน มติหรือขอตกลงตางๆ ของชมรม
การทองเทีย่ ว มากทีส่ ดุ รอยละ 75.40 รองลง
มาไดแก ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย
ในการใหสทิ ธิในการเสนอแนวทางการพัฒนา
การทองเที่ยวชุมชน รอยละ 73.40 และไม
เห็นดวยกับการทุจริตคอรรัปชั่น เชน การนำ
เงินกองทุนการทองเทีย่ วไปใชเพือ่ ผลประโยชน
สวนตัว รอยละ 71.60 ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ผลการประเมิน
ระดับความอยูดีมีสุขของประชนชน

พื้นที่พิเศษ
เมืองโบราณอูทอง
ผลการสำรวจระดับความอยูด ีมีสุขของประชาชนในพื ้ นที ่
เมืองโบราณอูท อง จากจำนวนกลุม ตัวอยาง 800 คน ใน 2 องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พบวามีระดับความอยูด มี สี ขุ เฉลีย่ รอยละ 69.37
โดยชุมชนทีม่ รี ะดับความอยูด มี สี ขุ สูงสุดไดแก เทศบาลตำบลทาวอูท อง
รอยละ 70.40 รองลงมาไดแก เทศบาลตำบลอูท อง รอยละ 68.35
ตามลำดับ สรุปไดดงั รูป
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ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชน
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทอง

0
100

74.94
65.20

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

ดานบริหารจัดการชุมชนที่ดี
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ดานการมีสุขภาวะ
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ระดับความอยูดีมีสุขเฉลี่ยรอยละ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กลุมตัวอยาง
(คน)

ระดับความอยูดีมีสุข
ในพื้นที่เฉลี่ย (รอยละ)

เทศบาลตำบลทาวอูทอง
เทศบาลตำบลอูทอง
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มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว
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ระดับความ
อยูดีมีสุข

เทศบาลตำบลทาวอูทอง
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ดานเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ

ดานครอบครัวอบอุน

57.80

ดานบริหารจัดการชุมชนที่ดี

64.60

69.20

ดานการมีสภาพแวดลอมที่ดี

75.60

77.00

ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลทาวอูทอง จำแนกตามองคประกอบของ
ความอยูด มี สี ขุ 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพืน้ ที่
มีระดับความอยูดีมีสุข ดานการมีสุขภาวะมากที่สุด
รอยละ 80.20 รองลงมาไดแก ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตย และมีธรรมาภิบาล และดานครอบครัว
อบอุน รอยละ 76.80 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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เกณฑผานการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ อพท. กำหนดที่รอยละ 60

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามกลุมอายุ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม อายุ พบวาประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลทาวอูท อง
ทีม่ อี ายุตา งกัน มีระดับความอยูด มี สี ขุ ไมแตกตางกัน

ระดับความอยูดีมีสุข ไมแตกตางกัน

กลุมอายุ 20 - 29 ป

กลุมอายุ 50 - 59 ป
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กลุมอายุ 40 - 49 ป

กลุมอายุ 30 - 39 ป

กลุมอายุ 60 ป ขึ้นไป

วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานการมีสุขภาวะ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการมีสขุ ภาวะของประชาชน
ในพื้นที่ ทต. ทาวอูทอง พบวา มีระดับความ
อยูดีมีสุขในภาพรวมรอยละ 77.00 ซึ่งอยูใน
ระดับมาก เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา บุตรหลานของทานไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรค (รอยละ 84.40) บุตรหลานของ
ทานมีการเจริญเติบโตในชวงอายุ 6-15 ป
อยางปกติ (รอยละ 83.00) และรับประทาน
อาหารอยางถูกสุขลักษณะ (รอยละ 80.60)
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
ของประชาชนในพื้นที่ ทต. ทาวอูทอง พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 57.80
ซึ่งอยูในระดับนอย เมื่อจำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีผลิตภัณฑทม่ี าจากวัตถุดบิ
และภูมิปญญาที่มีในทองถิ่นจำหนายใหแก
นักทองเทีย่ ว (รอยละ 65.60) มีการประชาสัมพันธ
และทำการตลาดดานการทองเทีย่ วชุมชน (รอยละ
63.80) และมีการจัดสรรพืน้ ทีใ่ หชาวบานหรือ
กลุมองคกรชุมชนตางๆ ในชุมชนจำหนาย
สินคาทีผ่ ลิตใหแกนกั ทองเทีย่ ว (รอยละ 61.20)
ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูดีมีสุขในดานครอบครัวอบอุนของ
ประชาชนในพืน้ ที่ อบต. ปวนพุ พบวา มีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 71.40 ซึง่ อยูใ น
ระดับมาก เมือ่ จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา มีครอบครัวทีอ่ บอุน (รอยละ 87.80) มี
ความมัน่ คงในทีอ่ าศัย มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้
เปนสัดสวน มีอปุ กรณพน้ื ฐาน (รอยละ 85.00)
และผูส งู อายุในครอบครัวไดรบั การดูแลและให
ความเคารพ และเปนแบบทีด่ ใี นการรักษาวิถี
ชีวติ ของชุมชน (รอยละ 75.20) ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการบริหารจัดการชุมชน
ทีด่ ขี องประชาชนในพืน้ ที่ ทต. ทาวอูท อง พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 64.63
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีความสามัคคีและรวมมือกัน
รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคีการพัฒนาดาน
การทองเที่ยว (รอยละ 72.60) มีความรูสึก
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของคนในชุมชน
และนักทองเทีย่ ว (รอยละ 71.40) และมีการ
ปองกันอุบตั ภิ ยั แกคนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว
อยางถูกวิธี (รอยละ 67.80) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับ
ความอยูด มี สี ขุ ในดานการมีสภาพแวดลอมทีด่ ี
ของประชาชนในพื้นที่ ทต. ทาวอูทอง พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 69.20
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา มีแหลงน้ำกินน้ำใชทส่ี ะอาด
และเพียงพอตอความตองการ และสามารถใช
รองรับบริการนักทองเทีย่ วได (รอยละ 80.20)
มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รอยละ 76.40)
และมีสว นรวมในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม (รอยละ 72.80) ตามลำดับ

จากผลการสำรวจ พบวาในภาพรวมระดับความ
อยูด มี สี ขุ ในดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยฯ
ของประชาชนในพืน้ ที่ ทต. น้ำทาวอูท อง พบวา
มีระดับความอยูด มี สี ขุ ในภาพรวมรอยละ 80.20
ซึง่ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ จำแนกการวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ไมเห็นดวยกับการทุจริต
คอรรปั ชัน่ (รอยละ 92.20) เคารพสิทธิ หรือ
ความคิดเห็นของผูอ น่ื ในการประชุมกลุม ตางๆ
(รอยละ 86.80) และยอมรับในมติเสียงขางมาก
(รอยละ 86.60) ตามลำดับ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ผลการประเมินระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลอูท อง จำแนกตามองคประกอบของความอยูด ี
มีสุข 6 ดาน พบวาในภาพรวมประชาชนในพืน้ ทีม่ รี ะดับ
ความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะมากทีส่ ดุ รอยละ 80.66
รองลงมาไดแก ดานครอบครัวอบอุน รอยละ 74.29
และดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย และมีธรรมาภิบาล
รอยละ 71.74 ตามลำดับ ซึง่ สรุปไดดงั รูป

ระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่

ดานการมีสุขภาวะ

เปรียบเทียบระดับความอยูดีมีสุข
จำแนกตามองคประกอบ
ของความอยูดีมีสุข
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความอยูด มี สี ขุ จำแนกตามกลุม
อายุ พบวา ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลนาออ ทีม่ อี ายุตา งกันมีระดับ
ความอยูด มี สี ขุ แตกตางกัน อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยกลุม
ประชาชนทีม่ อี ายุ 40 – 49 ป และ 20 – 29 ป มีระดับความอยูด มี สี ขุ
มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 3.41 หรือรอยละ 68.20) รองลงมาไดแก กลุม อายุ
30 - 39 ป (คาเฉลีย่ 3.26 หรือรอยละ 65.20) และกลุม อายุตำ่ กวา
20 ป (คาเฉลีย่ 3.25 หรือรอยละ 65.00) ตามลำดับ

100

ระดับความอยูดีมีสุข

65.20

0
0

20

40

60

80

100

กลุมอายุ 30 - 39 ป

ระดับความอยูดีมีสุข

0

20

40

กลุมอายุ 40 - 49 ป

162

DASTA FORUM 2016

รอยละ
60

100

40

60

69.64
80

100

กลุมอายุ 50 - 59 ป

68.20
80

20

รอยละ

ระดับความอยูดีมีสุข

0

กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป

20

40

รอยละ
60

77.16
80

100

วิเคราะหระดับความอยูดีมีสุข จำแนกตามองคประกอบ

ดานเศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง

ดานครอบครัวอบอุน

จากการสำรวจความอยูด มี สี ขุ ดานการมีสขุ ภาวะ
ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอูทอง
พบวาประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ในดานการมี
สุขภาวะอยูใ นระดับมาก คิดเปนรอยละ 80.66
เมือ่ จำแนกการวิเคราะหรายขอ พบวา บุตรหลาน
ของทานไดรบั การฉีดวัคซีนปองกันโรค มากทีส่ ดุ
รอยละ 84.20 รองลงมาไดแก รับประทาน
อาหารอยางถูกสุขลักษณะ เชน สวนประกอบ
ของอาหารทำมาจากวัตถุดบิ ในทองถิน่ รอยละ
84.00 และบุตรหลานของทานมีการเจริญเติบโต
ในชวงอายุ 6-15 ปอยางปกติ รอยละ 83.40
ตามลำดับ

จากการสำรวจระดั บ ความอยู  ด ี ม ี ส ุ ข ด า น
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งของประชาชนในพืน้ ที่
เทศบาลตำบลอูท อง พบวา ประชาชนมีความ
อยูด มี สี ขุ ในดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยูใ น
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 57.76 เมื่อ
จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชน
ในพืน้ ทีม่ อี าชีพและมีรายไดทเ่ี พียงพอตอการ
เลี้ยงชีพ หรือมีรายไดเสริมจากการทองเที่ยว
มากทีส่ ดุ รอยละ 71.00 รองลงมาไดแก มีการ
เก็บออมเงินบางสวนที่ไดจากกิจกรรมการ
ทองเทีย่ วในชุมชน รอยละ 68.60 และมีกี าร
ทำบัญชีครัวเรือน รอยละ 66.20 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัว
อบอุนของพื้นที่เทศบาลตำบลอูทอง พบวา
ประชาชนมีความอยูด มี สี ขุ ดานครอบครัวอบอุน
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 74.31 เมือ่ วิเคราะห
เปนรายขอ พบวา มีครอบครัวทีอ่ บอุน รอยละ
91.80 รองลงมาไดแก มีความมัน่ คงในทีอ่ าศัย
มีหอ งนอนหรือมีฉากกัน้ เปนสัดสวน มีอปุ กรณ
พืน้ ฐาน เชน ทีน่ อน หมอน มุง ผาหม รอยละ
91.60 และสมาชิกในครอบครัวมีความประพฤติดี
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ตอนักทองเทีย่ วและ
แขกผูมาเยือน รอยละ 86.60 ตามลำดับ

ดานบริหารจัดการ
ชุมชนที่ดี

ดานการมีสภาพ
แวดลอมที่ดี

ดานการเปนชุมชน
ประชาธิปไตยฯ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
บริหารจัดการชุมชนทีด่ ขี องประชาชนในพืน้ ที่
เทศบาลตำบลอูทองพบวา ประชาชนมีความ
อยูด มี สี ขุ ดานการบริหารจัดการชุมชนทีด่ อี ยูใ น
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 64.62 เมื่อ
จำแนกการวิเคราะหเปนรายขอ พบวาประชาชน
ในพื้นที่มีการปองกันอุบัติภัยแกคนในชุมชน
และนักทองเทีย่ วอยางถูกวิธี มากทีส่ ดุ รอยละ
74.60 รองลงมาไดแก ความรูส กึ ปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพยสนิ ของคนในชุมชนและนักทองเทีย่ ว
รอยละ 73.40 และคนในชุมชนมีความสามัคคี
และรวมมือกัน รวมทัง้ มีการสรางเครือขายภาคี
การพัฒนาดานการทองเที่ยว รอยละ 72.00
ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
มีสภาพแวดลอมที่ดีของประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลอูท อง พบวา ประชาชนมีความ
อยูดีมีสุขดานการมีสภาพแวดลอมที่ดีอยูใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 61.20 เมื่อ
จำแนกวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชน
ในพืน้ ทีม่ คี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มากทีส่ ดุ
รอยละ 73.40 รองลงมาไดแก มีสวนรวมใน
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เชน การจัดการคัดแยกขยะชุมชน รอยละ 71.40
และ รอยละ 70.40 ตามลำดับ

จากการสำรวจระดับความอยูดีมีสุขดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอูทอง
พบวาประชาชนมีความอยูดีมีสุขในดานการ
เปนชุมชนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
อยูใ นระดับมาก คิดเปนรอยละ 71.74 เมือ่ จำแนก
วิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประชาชนในพืน้ ที่
ไมเห็นดวยกับการทุจริตคอรรปั ชัน่ เชน การนำ
เงินกองทุนการทองเทีย่ วไปใชเพือ่ ผลประโยชน
สวนตัว ยอมรับรับในมติเสียงขางมาก เชน มติ
หรือขอตกลงตางๆ ของชมรมการทองเที่ยว
มากทีส่ ดุ รอยละ 80.80รองลงมาไดแก ยึดมัน่
ในหลักการประชาธิปไตย ในการใหสทิ ธิในการ
เสนอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน
รอยละ 80.40 และเคารพสิทธิหรือความคิดเห็น
ของผูอื่นในการประชุมกลุมตางๆ เชน กลุม
ทองเที่ยวกลุมแมบาน ฯลฯ รอยละ 79.60
ตามลำดับ

ดานการมีสุขภาวะ

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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6

บทวิเคราะห “รัฐขาดทุนหรือกำไร”
เมือ่ จำเปนตองพัฒนาการทองเทีย่ ว
ใหเกิดความอยูด
 ม
ี ส
ี ขุ แกประชาชน
โดยงานแผนยุทธศาสตรองคกรฯ สำนักบริหารยุทธศาสตร

จากปญหาและความทาทายของสถานการณอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโลกที่มีจำนวนนักทองเที่ยวสูงขึ้นทุกป สงผลให
ประเทศไทยมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นกวาในอดีตไปดวย
และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะมีบทบาทความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก
ทุกภาคสวนควรหันกลับมาใหความสำคัญและตระหนักกับทรัพยากรการทองเทีย่ วทีย่ งั คงหลงเหลืออยูใ นประเทศใหมากขึน้
เพราะทุกวันนี้ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวสวยงาม แตมิไดดูแล บำรุงรักษา สรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหกับแหลงทองเที่ยว
และทรัพยากรที่มีคุณคาใหเกิดความยั่งยืนเลย ดังจะเห็นไดจากสภาพสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่เริ่มจะเสื่อมถอย
ในปจจุบนั ตามแหลงทองเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงอยูห ลายแหง ทัง้ นีก้ เ็ ปนเพราะการพัฒนาการทองเทีย่ วทีม่ งุ แตจำนวนนักทองเทีย่ ว
และรายไดจากการทองเทีย่ วทีม่ งุ เนนแตการพัฒนาในฝง ของ Demand เพียงดานเดียว แตในดานศักยภาพในการรองรับของ
แหลงทองเทีย่ ว ในดาน Supply เราไดละเลยกันมาโดยตลอด สงผลใหปจ จัยดาน Demand โตตอเนือ่ ง แตปจ จัยดาน Supply
ไมมน่ั คง พอสรุปออกมาเปนประเด็นสำคัญไดดังนี้

ทรัพยากรพื้นฐานดานการ
ทองเที่ยวหลากหลาย
และมีความสวยงามติดระดับโลก
แตไมไดรับการพัฒนา
อยางจริงจังและจริงใจ

ประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวไดนาสนใจ
ทัดเทียมกับประเทศไทยเชนกัน

ขาดการเชื่อมโยง
และสอดประสานกันระหวาง
หนวยงานตางๆ
หรือหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของประเทศไทย
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เปาหมายขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานการทองเที่ยว
ลำดับที่ 1-7 ของทวีปเอเชีย
แตในปจจุบัน (2015)
ขีดความสามารถฯ
อยูอันดับที่ 35 ของโลก
และอยูในลำดับที่ 9 ของทวีปเอเชีย

การกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC
และการเตรียมความพรอม
ในการรองรับนักทองเที่ยว
ในชวงฤดูกาลทองเที่ยว
(High Season) ยังไมเพียงพอ

ปญหาดานความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยว
ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
สุขอนามัย และการบังคับใชกฎหมาย

ดังนัน้ ประเทศไทยจึงตองมีหนวยงานทีท่ ำหนาทีพ่ ฒ
ั นาการ
ทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน เพือ่ สรางตัวอยางการพัฒนาการทองเทีย่ ว
ใหเกิดความสมดุลใน 3 มิติ ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการมีสวนรวม เนื่องจากการ
ทองเที่ยวเปนที่มาของรายได การทองเที่ยว เปนเครื่องมือ
ในการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตอันดีงาม และ
เปนเครื่องมือในรักษาสิ่งแวดลอม
โดยผูที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิด
ความยัง่ ยืนนัน้ ไดแก นักทองเทีย่ ว เจาของแหลงทองเทีย่ ว
และผูป ระกอบการ แตทง้ั นี้ การบริหารการพัฒนาควรเกิดจาก
ความร ว มมื อ ของทุ ก ภาคส ว น ทั ้ ง หน ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทัง้ ในระดับชาติ ระดับจังหวัด
ระดับทองถิ่น และระดับชุมชน การพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยัง่ ยืนจึงมีความจำเปนกับประเทศไทย เพือ่ ใหสามารถ
รองรับปจจัยการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในภูมภิ าคและสากล
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยัง่ ยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. มีบทบาทภารกิจ
ที่สำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยัง่ ยืน เพือ่ ใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวติ
ความเปนอยูข องประชาชนในทองถิน่ ใหดขี น้ ึ จึงมีความพยายาม
ทีจ่ ะผลักดันการทองเทีย่ วกระแสรองในรูปแบบของ Communities
Beneﬁtting Through Tourism: CBTT ทีม่ งุ เนนการกระจาย
รายไดใหแกคนในชุมชน ใหมีรายไดจากการทองเที่ยว
บนพืน้ ฐานของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทด่ี งี าม โดยสราง
ความเขมแข็งใหแกคนในชุมชน ใหรจู กั การสรางมูลคา (Value
Added) ดานการทองเทีย่ ว เพือ่ ยกระดับฐานะความเปนอยู
ทีด่ ขี น้ึ และมีความสุข อยูด กี นิ ดีในแบบวิถพี อเพียง

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

Small is Beautiful: A Study of Economics as if People
Mattered หรือการศึกษาเศรษฐศาสตรที่ใหความสำคัญ
กั บ ผู  ค น เป น หนั ง สื อ ที ่ เ ขี ย นโดย E. F. Schumacher
ไดใหขอคิดที่แตกตางกันไป แตสำหรับมุมมองของการ
พัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนแลว กลับยิง่ ทำใหตระหนัก
และเห็นความสำคัญของการทองเทีย่ วกระแสรองมากยิง่ ขึน้
เพราะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศกำลั ง พั ฒ นา
สวนใหญนั้น มีเปาหมายหลักเพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิต
และความเปนอยูข องประชาชนใหดขี น้ึ ขณะทีก่ ารพัฒนาดาน
การทองเทีย่ วในประเทศไทยทีผ่ า นมาไดมงุ เนนในเรือ่ งของ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปนหลัก ซึง่ ขัดกับหลักการพัฒนา
อยางยัง่ ยืนทีต่ อ งใหเกิดความสมดุลทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอม ฉะนัน้ หากเรายิง่ พัฒนาเศรษฐกิจและความ
เปนอุตสาหกรรมไปมากเทาไหร ความยากจน ความเหลือ่ มล้ำ
ในเรือ่ งของรายได ความเสือ่ มถอยของวัฒนธรรม และการ
อพยพเขาสูเ มืองก็ยง่ิ มีมากขึน้ เทานัน้ เพราะ

“ใครตอใครก็ทำแตเรือ่ งเศรษฐกิจ
เพราะมันจับตองได ของบประมาณไดงา ย
วัดผลไดงา ย ทำใหการพัฒนาในมิตเิ ศรษฐกิจ
โตขึน
้ เรือ่ ยๆ มากกวามิตท
ิ างสังคม
และสิง่ แวดลอม ทายทีส
่ ด
ุ แลวอุตสาหกรรม
การทองเทีย่ วไทยก็จะลมลง
เพราะความไมสมดุล”

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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6.1 “ขาดทุน คือ กำไร” แนวคิดหลักการทรงงานที่สามารถ
นำมาปรับใชกับการพัฒนาการทองเที่ยว ใหเกิดความอยูดีมีสุข
แกประชาชน
จากหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคลอง
กับสิ่งที่อยูรอบตัว และสามารถปฏิบัติไดจริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดคนแนวทางพัฒนาเพื่อมุงสู
ประโยชนตอประชาชนสูงสุด มีคุณคาและควรยึดเปนแบบอยางในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท นำมาปฏิบัติ
เพื่อใหบังเกิดผลตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยเฉพาะหลักการทรงงานที่วา

“...ขาดทุน คือ กำไร Our loss is our gain...การเสียคือ
การได ประเทศชาติก็จะกาวหนา และการที่คนอยูดีมีสุขนั้น
เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได...”
จากพระราชดำรัสดังกลาว คือ หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทีม่ ตี อ พสกนิกรชาวไทย “การให” และ “การเสียสละ”
เปนการกระทำอันมีผลเปนกำไร ทรงถือเปนการลงทุนเพือ่ ความอยูด มี สี ขุ ของราษฎร ตามหลักการดังนี้
1. การให และการเสียสละ เปนการกระทำอันมีผลเปนกำไร
คือ ความอยูดีมีสุขของราษฎร ดังจะเห็นไดจากการสละทั้ง
พระราชทรัพย พระวรกายและสติปญญา และเวลาเกือบ
ทัง้ หมดในการเสด็จพระราชดำเนินเพือ่ ทรงชวยเหลือราษฎร
ตามถิน่ ทุรกันดารทัว่ ประเทศ ทรงใหความสำคัญกับผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอันจะชวยแกไขปญหาและกอให
เกิดประโยชนสขุ แกปวงประชาชาวไทย
2. การดำเนินการใดๆ แมจะตองเสียคาใชจายมาก หรือ
ตองขาดทุน หากเปนการแกไขปญหาและกอใหเกิดประโยชนสขุ
แกประชาชน ก็เทากับพระองคไดกำไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การดำเนินโครงการเพือ่ แกไขปญหาใหประชาชน และประเทศชาติ
ซึง่ ไมอาจประเมินคาไดหากผลทีไ่ ดนน้ั คือความสุขของประชาชน
3. การลงทุ น เพื ่ อ ประโยชน ข องประชาชนและส ว นรวม
พระองคทรงเห็นวาการลงทุนบางอยางแมจะตองใชทนุ ทรัพย
มหาศาล แต ห ากผลที ่ ไ ด ค ื อ ความอยู  ด ี ม ี ส ุ ข ของราษฎร
อยางยั่งยืน นับเปนผลกำไรของประชาชน
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4. การ “ขาดทุน” เพื่อการได “กำไร” อันเปนความอยูดี
มีสขุ ของประชาชนนัน้ ประมาณคาไมได โดยมีแนวพระราช
ดำริวา การลงทุนเพื่อการใดแลวชวยกอใหความอยูดีมีสุข
แกราษฎรนัน้ ไมอาจประเมินมูลคาได หรือหากจะประเมิน
มูลคาแลวยอมกระทำได เชน การขาดทุนเพื่อลดจำนวน
ราษฎรที่ทุกขยาก ยอมสงผลใหรัฐบาลสามารถลดภาระ
การสงเคราะหหรือการชวยเหลือนั้นไดอันเปนประโยชน
ตอประเทศชาติโดยสวนรวม
5. การลงทุนในชวงที่เหมาะสมยอมสงผลคุมคามากกวา
การที่จะปลอยใหเสียโอกาสการพัฒนานั้นไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากเปนการลงทุนเพื่อใหมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
หรือชวยใหเกิดประโยชนสขุ ตอสวนรวมและประเทศ ถือเปน
สิ่งที่คุมคากับการลงทุน หากปลอยไวใหเนิ่นนานอาจจะ
ทำใหเสียโอกาสการพัฒนาหรือการลงทุนตามหลักวิชา
เศรษฐศาสตรได

“แมวาการพัฒนาการทองเที่ยวดานสังคมและสิ่งแวดลอม
มักจะถูกมองวาเปนการลงทุนที่ขาดทุนและไมคุมคากับงบประมาณ
แตแทจริงแลวสิ่งเหลานั้นกลับคือกำไรที่สามารถแปลงออกมาเปน
มูลคาทางเศรษฐศาสตร (Economics value) ไดมากมายมหาศาล”
จากการใชงบประมาณของ อพท. ในแตละปอยูที่ประมาณ
450 – 500 ลานบาทตอป และแมวาแนวทางการดำเนิน
งานของ อพท. อาจคลายคลึงกับสวนราชการ ในเรื่องการ
ประสาน สงเสริม และสนับสนุน แตในแงของการใชเงิน
งบประมาณแลว อพท. มีคาใชจายดานบุคลากรต่ำเพียง
19 % และค า ใช จ  า ยในการดำเนิ น งานต่ ำ เพี ย ง 12 %
จึงทำให อพท. มี “งบพัฒนา” แหลงทองเทีย่ วทีส่ งู ถึง 69 %
หรือประมาณ 310 – 345 ลานบาทตอป และจากการ
ประเมินและวิเคราะหผลกระทบเชิงบวกในมิติดานสังคม
วัฒนธรรม และมิติดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่พิเศษใหออกมา
เปนรูปตัวเงิน (money value) ดวยวิธีสมมติสถานการณ
ใหประเมินคา (Contingent Value Method: CVM) ในการ
ประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของแหลงหรือทรัพยากร
ทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษนำรอง พบวา
1) พื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง มีผลกระทบ
เชิ ง บวกที ่ ป ระเมิ น ออกมาเป น มู ล ค า ทางเศรษฐศาสตร
ในภาพรวมสูงถึง 163,962.73 ลานบาท จำแนกเปนมูลคา
ดานสังคมวัฒนธรรม 81,431.88 ลานบาท และมูลคา
ดานสิ่งแวดลอม 80,165.30 ลานบาท
2) พื้นที่พิเศษเมืองเกานาน มีผลกระทบเชิงบวกที่ประเมิน
ออกมาเป น มู ล ค า ทางเศรษฐศาสตร ใ นภาพรวมสู ง ถึ ง
123,829.62 ล า นบาท จำแนกเป น มู ล ค า ด า นสั ง คม
วัฒนธรรม 71,982.05 ลานบาท และมูลคาดานสิง่ แวดลอม
51,847.58 ลานบาท

นอกจากนีผ้ ลการประเมินระดับความอยูด มี สี ขุ ของประชาชน
ในพื้นที่พิเศษ พบวา มีระดับความอยูดีมีสุขผานเกณฑการ
ประเมินของ อพท. คิดเปนรอยละ 83.59 จากกลุม ตัวอยาง
ทั้งหมด 12,385 ตัวอยาง และประชาชนในพื้นที่พิเศษ
มีระดับความอยูดีมีสุขเฉลี่ยรอยละ 72.19
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ของ อพท. ที่มุงเนนดานสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เปนสวนใหญมักจะถูกมองวาเปนการใชเงินงบประมาณไป
แบบไมคุมคา ไมเห็นผลงานที่เปนรูปธรรมนั้น แตเมื่อลอง
ประเมินและวิเคราะหผลกระทบเชิงบวกในมิติดานสังคม
วัฒนธรรม และมิติดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่พิเศษใหออกมา
เปนรูปตัวเงิน (money value) ดวยวิธีสมมติสถานการณ
ใหประเมินคา (contingent value method: CVM) แลว
กลับพบวามีมูลคาเศรษฐศาสตรที่สูงมาก เมื่อเทียบกับ
งบประมาณที่ใชในการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับหลักการ
ทรงงานที่วา
“...ขาดทุน คือ กำไร Our loss is our gain...การเสียคือ
การได ประเทศชาติกจ็ ะกาวหนา และการทีค่ นอยูด มี สี ขุ นัน้
เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได...”

การทำงานในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานหลายๆภาคสวนก็เชนกัน จะตองมองการพัฒนาที่สราง
ประโยชนสุขใหแกประชาชนในทองถิ่นเปนที่ตั้ง หนวยงานทุกฝายควรตองเปดใจรับฟงกันมากขึ้น เพราะปญหา
ของสังคมไทยในเกือบทุกๆดานไมสามารถแกปญหาไดอยางราบรื่นใหสูเปาหมายเดียวกัน เพราะทุกฝายในสังคม
มักจะใชโอกาสในการพูดมากกวาการรับฟงแลวลงมือปฏิบัติ ปญหาดานการทองเที่ยวก็เชนกัน ทุกฝายตองรับฟง
ใหมากยิ่งขึ้น ตองฟงชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยูในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ และรวมเสนอทางออกในแตละปญหา
เพื่อใหทุกฝายยอมรับและอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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6.2 รูปแบบการทำงานในเชิงบูรณาการพัฒนาการทองเทีย
่ ว 3 ฝาย
(ชุมชน+เอกชน+รัฐ) ใหเกิดความยั่งยืน
ในแตละพื้นที่ อพท. มีการขับเคลื่อนการทำงานการทำงานรวมกับภาคีเครือขายอยางหลากหลาย อาทิ ความรวมมือ
ผานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแมบทฯ การลงนาม MOU ความรวมมือ การสนับสนุนงบประมาณ เปนตน โดยในแตละพื้นที่
จะมีกลุมเปาหมายในการพัฒนาที่แตกตางกันตามบริบทของพื้นที่ และประเภทเจาภาพหลักของโครงการภายใตแผนแมบทฯ
ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว รูปแบบการทำงานเปนการพัฒนาเชิงพื้นที่หรือ Area based ในขณะที่องคการ
มหาชนอื่นๆสวนใหญทำงานแบบ Function based อพท. ทำงานเนนการบูรณาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ผูอาศัย
ในพื้นที่นั้นๆทุกระดับ ทั้งระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ นั่นคือการบูรณาการในแนวตั้ง และยังมีการบูรณาการแนวนอน
ทั้งหมด คือ งานพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดลอม การทองเที่ยว หรือแมแตการรักษาความสงบเรียบรอย
เพือ่ ใหเกิดการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน ทัง้ นี้ การประสานงานความรวมมือกับภาคีเครือขายการพัฒนาเปนไปตามวิสยั ทัศนหนวยงาน
คือ “เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเพื่อสรางชุมชนแหงความสุข”
ในแตละพืน้ ทีพ่ เิ ศษก็มตี วั ละครทีเ่ ขามีมสี ว นรวมในการพัฒนา
การทองเทีย่ วรวมกับ อพท. ทีต่ า งกัน เชน พืน้ ทีพ่ เิ ศษหมูเ กาะชาง
และพื้นที่เชื่อมโยง เรามุงเนนใหเปน Low Carbon Destination
กลุม เปาหมายก็จะเนนไปทีผ่ ปู ระกอบการภาคเอกชน พืน้ ทีพ่ เิ ศษ
เมืองพัทยาและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง กลุม เปาหมายก็เนนการทำงานรวม
กับองคกรปกครองสวนทองถิน่ พืน้ ทีพ่ เิ ศษอุทยานประวัตศิ าสตร
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษ
เมืองโบราณอูทอง เนนการทำงานรวมกับสวนราชการในพื้นที่
สวนพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองเกานาน เนนการพัฒนาในเชิงศิลปวัฒนธรรม
ก็เนนการทำงานรวมกับชุมชนในพื้นที่
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 มีมติ
รับทราบแผนแมบทบูรณาการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ และ
เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพืน้ ที่
พิเศษ 4 พื้นที่ ไดแก พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยศรีสชั นาลัย-กำแพงเพชร พืน้ ทีพ่ เิ ศษเลย พืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองเกานาน
และพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองโบราณอูท อง โดยใหจงั หวัดเลยเปนโครงการ
นำรอง และเพือ่ ใหการยกระดับการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษตางๆ มีการ
บูรณาการและมีความเชือ่ มโยงทุกพืน้ ที่ คณะรัฐมนตรีไดมอบหมาย
ใหหนวยงานตางๆ ประกอบดวย กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
คมนาคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา
รับไปดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ โดยมอบหมายใหหนวยงาน
ตางๆ รวมขับเคลื่อนการดำเนินงานของ อพท. ซึ่ง อพท. จะได
ประสาน สงเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานกับหนวยงานทั้ง
สวนกลางและระดับพื้นที่อยางใกลชิด ทั้งในพื้นที่พิเศษที่ไดรับ
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว และพื้นที่ที่ อพท. จะนำ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบในการประกาศเปน
พื้นที่พิเศษในอนาคตตอไป
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สำหรับการดำเนินงานรวมกับภาคประชาชนนัน้ อพท. ไดเปด
โอกาสใหประชาชนในพืน้ ทีพ่ เิ ศษไดเขามามีสว นรวมในการ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยใชนโยบาย “Co-Creation” คือ
ใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมคิด รวมวางแผน
รวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน ผาน
โครงการบริหารความรวมมือภาคีเครือขายระดับประเทศ
และโครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเทีย่ ว
โดยชุมชนอยางยัง่ ยืนในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ทัง้ นี้ อพท. ไดใชดชั นีชว้ี ดั
ความสำเร็จของการดำเนินงานในสวนนีค้ อื รอยละของชุมชน
ทีม่ ผี ลการประเมินการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑมาตรฐาน
การบริหารจัดการแหลงทองเทีย่ วชุมชน และเพือ่ ใหชมุ ชนได
รวมรับผลประโยชนจากการทองเทีย่ วอยางเปนรูปธรรม อพท.
ไดสานตอความสำเร็จจากการพัฒนาการทองเทีย่ วโดยชุมชน
ตามเปาประสงคขององคกรในการสรางรายไดใหกบั ประชาชน
ในพืน้ ทีแ่ หลงทองเทีย่ วตามนโยบาย CBTT หรือ Communities
Beneﬁtting Through Tourism เพือ่ มุง หวังใหชมุ ชนในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
ไดรบั ประโยชนจากการทองเทีย่ ว โดยชุมชนมีสว นรวมในการ
คิดวางแผนและไดรบั การเสริมสรางศักยภาพในการบริหาร
จัดการกิจกรรมทีก่ อ ใหเกิดรายไดจากการทองเทีย่ ว ซึง่ เปน
การชวยยกระดับคุณภาพชีวติ และความเปนอยูข องชุมชนใหดขี น้ึ
เกิดความเขมแข็งบนพื้นฐานของชุมชนเอง อันนำไปสูการ
สงเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมใหเขมแข็งมากยิ่งขึ้น

อพท. ยังสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นมีบทบาท
นำในการบำรุงรักษา อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น ผานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
(Creative Tourism) เปนการทองเที่ยวรูปแบบใหมที่ตองการ
ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสประสบการณวิถีชีวิตวัฒนธรรมของ
ชุมชนโดยตรง ซึ่ง อพท. ไดดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนตางๆ ทีม่ อี ตั ลักษณวฒ
ั นธรรมทองถิน่ เพือ่ ใหนกั ทองเทีย่ ว
ไดมีโอกาสเรียนรูวิถีชีวิต และสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นมีความ
ตระหนักในการรักษาศิลปวัฒนธรรมและสามารถสรางรายได
จากการทองเที่ยวโดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นได อาทิเชน
ผ า ทอมื อ บ า นชาวหลวง การทำตุ ง บู ช าวั ด พระเกิ ด จ.น า น
การเขียนลายสังคโลก การทอผาจกไทยพวน การทำเซรามิคสุโขทัย
การพิมพพระสุโขทัย บานพระพิมพลกั ษมณศิลป การทำผาสาด
ลอยเคราะห อ.เชียงคาน การเขียนลวดลายหนากากผีตาโขน
อ.ดานซาย จ.เลย และลูกปดแบบโบราณ เมืองอูทอง เปนตน

นอกจากนี้ ในมิตสิ ง่ิ แวดลอม อพท. ไดผลักดันใหมรี ปู แบบการ
จัดการทองเที่ยวทางธรรมชาติโดยภาคีในพื้นที่ เชน ชุมชน
กกสะทอน ในการบริหารจัดการนักทองเที่ยวจำนวนมากที่
เขาชมนางพญาเสือโครง ณ ภูลมโล จ.เลย หรือชุมชนแหลมกลัด
จ.ตราด ที่ใชวิถีชีวิตประมงพื้นบานเพื่อการทองเที่ยวที่ดูแล
รักษาระบบนิเวศใหคงอยู เปนตน นอกจากนี้ อพท. ไดรเิ ริม่
ในการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ในรูปของการทองเทีย่ วแบบคารบอนต่ำ (Low Carbon Tourism)
โดยเกาะหมาก จังหวัดตราด เปนพืน้ ทีต่ วั อยาง และมีการพัฒนา
ตอยอดในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองเกานาน ภายใตกจิ กรรม แอวมวนใจ
ไมเอาถาน และกิจกรรม Don’t Burn The Heritage ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
อุทยานประวัตศิ าสตรสโุ ขทัย - ศรีสชั นาลัย - กำแพงเพชร และ
ขยายผลการดำเนินงาน Low Carbon Tourism ในรุปแบบตางๆ
ในทุกพื้นที่พิเศษ เพื่อใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีสวนใน
การลดภาวะโลกรอน และดูแลรักษาสิ่งแวดลอม นำไปสูการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งทำให อพท. ไดรับรางวัล
PATA Gold Awards 2016 สาขา Environment จากสมาคม
Paciﬁc Asia Travel Association หรือ PATA ภายใตผลงาน
ชื่อ Low Carbon Holiday Initiative Project

6.3 เสียงสะทอนปจจัยทีเ่ ปนองคประกอบอันจะทำใหประชาชนในชุมชน
อยูด
 ม
ี ส
ี ขุ และไดรบ
ั ผลประโยชนจากการพัฒนาการทองเทีย
่ วของ อพท.
จากการสัมภาษณกลุมตัวแทนในแตละชุมชนเพื่อสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นความอยูดีมีสุขของชุมชน
ในพื้นที่พิเศษ อพท. ไดคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) อาทิ ผูนำองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูนำชุมชน เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนชมรมสงเสริมการทองเที่ยว และตัวแทนกลุมตางๆ ซึ่งถือวาบุคคลกลุมนี้
ถือเปนกลุม บุคคลทีเ่ ปนผูใ หขอ มูลสำคัญ (Key Information) พบวา ปจจัยทีเ่ ปนองคประกอบสำคัญทีจ่ ะทำใหคนในชุมชนอยูด มี สี ขุ เชน
1) การมีรายไดเพียงพอกับรายจายและมีรายไดเสริมจากการทองเที่ยวหรืออาชีพอื่นๆ มีทรัพยากรเพียงพอตอการดำรงชีพ
มีการฝกพัฒนาอาชีพ มีแหลงจำหนายสินคาชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น และมีการจัดสรรผลประโยชนที่เทาเทียมกัน
2) ครอบครัวมีความอบอุน บุตรหลานไดอยูพรอมหนา และไดเรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้น
3) มีสภาพแวดลอมในชุมชนดี การคมนาคมสะดวกสบาย ปราศจากมลพิษ ยาเสพติด และอาชญากรรม
4) คนในชุมชนมีความสามัคคี มีความเขาใจซึ่งกันและกัน ไมทะเลาะเบาะแวงระหวางสมาชิกในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมตางๆของชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน การจัดงานประเพณีของทองถิ่น เปนตน
5) คนในชุมชนมีความรู และไดรบั ความรูใ หมๆดานการทองเทีย่ ว การบริหารจัดการชุมชน ความรูด า นสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข
รวมทั้งการไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดำรงชีวิตประจำวัน
6) การดำรงชีพอยูอยางพอเพียง เรียบงาย ไมยึดติดการเมือง อยูในสังคมแบบเอื้ออาทร
7) การมีผูนำที่เขมแข็ง เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน มีความรูและมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนาชุมชนโดยให
คนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินการ
8) การที่ชุมชนไดรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามไดอยางตอเนื่องถึงลูกหลาน
9) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมมีการกออาชญากรรมและการลักเล็กขโมยนอย
10) การมีนักทองเที่ยวเขามาในชุมชนอยางตอเนื่อง
มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
“เมื่อจำเปนตองพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความอยูดีมีสุขแกประชาชน”
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สิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับจาก อพท. เกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวอันนำไปสูการพัฒนาชุมชน
ใหมีความอยูดีมีสุข อาทิ เชน
1) การไดรับองคความรูดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เชน การฝกอบรมตางๆ การบริหารจัดการชุมชนตามมาตรฐานการรับรอง
แหลงทองเที่ยวชุมชน ทำใหมีความรู แนวคิด วิธีการทำงานใหมๆในการบริหารจัดการทองเที่ยวชุมชนใหเปนรูปธรรม
2) การศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ ทำใหเปดโลกทัศนใหมและจุดประกายความคิดดานการทองเที่ยวชุมชน และเกิดการแลก
เปลีย่ นเรียนรูร ะหวางภาคีเครือขายการทองเทีย่ วชุมชน เปนการศึกษาดูงานทีไ่ ดประโยชนจริง และนำกลับมาปฏิบตั จิ ริงในชุมชน
3) การไดเขามาทำกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย โดยเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมเต็มที่ทุกกระบวนการ เชน การสงเสริม
รายไดจากการทองเที่ยว การจัดงานประเพณีทองถิ่น การประชาสัมพันธและการตลาดที่ทำใหคนในชุมชนมีชองทางในการ
จำหนายสินคาและบริการ ทำใหมีรายไดเสริมเพิ่มมากขึ้น
4) การจัดทำแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนที่ใหชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะหและจัดทำดวยตนเอง โดยมี อพท. คอยเปนพี่เลี้ยง
ในการใหคำแนะนำในการจัดทำแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน
5) การไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนในดานการทองเที่ยว
6) การบริหารจัดการชุมชนมีแบบแผนมากขึ้น สมาชิกรูหนาที่ในการดำเนินงานของแตละฝาย รวมทั้งไดรูจุดดีจุดเดนของชุมชน
ตนเอง มีมุมมองในการทำงานที่กวางมากขึ้น
7) ชุมชนมีกำลังใจในการดำเนินงานเพราะมีหนวยงานภาครัฐเขามาชวยเหลือ คอยเปนพี่เลี้ยงในการดำเนินกิจกรรม ไมปลอยให
ดำเนินการแบบลองผิดลองถูกแบบในอดีต
8) การมีชองทางและโอกาสในการจำหนายสินคาและบริการ โดยเฉพาะการรวมงานออกบูธจำหนายสินคาตางๆของทองถิ่น
9) การไดรับองคความรูดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ดวยการฟนฟูและการนำกลับมาแสดงใหคนรุนใหมไดเห็น
และการชักจูงใหมาตอยอดดานแนวคิดเชิงศิลปวัฒนธรรมของเมืองนาน
10) การไดรับแนวทางการบริหารชุมชนแบบ Co-Creation มีการทำงานเพื่อสวนรวมและประชนในชุมชนอยางแทจริง และทำงาน
แบบกัลยาณมิตร
11) การกระตุนใหชุมชนมีความตระหนักในเรื่องการบริหารทรัพยากรการทองเที่ยวมากขึ้น การรักษาสิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมที่ถูกละเลยจนเกือบจะสูญหาย ไดกลับมาใหความใสใจอีกครั้ง
12) การนำองคความรูดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัวมาประยุกตใช
13) การมีภาคีเครือขายประสานในการพัฒนาการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งในและนอกพื้นที่
14) การไดใชสถานทีข่ อง อพท. เปนศูนยการเรียนรูด า นการทองเทีย่ ว เชน การจัดกิจกรรมการใหขอ มูลดานการทองเทีย่ วทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม การฝกอบรมอาชีพตางๆ และเปดใหประชาชนเขามาศึกษา
15) การเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหแกชุมชน
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6.4 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
จากการสำรวจระดับความอยูด
 ม
ี ส
ี ขุ ของประชาชน
ในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ ประชาชนและภาคีเครือขายการพัฒนา
ของ อพท. ไดมขี อ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ
ทองเทีย่ วในแตละดาน สรุปไดดงั นี้
1. แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวดานเศรษฐกิจ
1.1 อพท. ควรกระตุน ใหภาคธุรกิจทองเทีย่ วสนับสนุนงานดานการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนใหมากขึ้น ควรบูรณาการการทำงานรวมกับ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานสาขา พัฒนาและยก
ระดับมาตรฐานทีพ่ กั แบบโฮมสเตย
1.2 การสงเสริมใหผปู ระกอบการในทองถิน่ มีโอกาสเขาถึงองคความรู
และหลักการของการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวของเพื่อจูงใจลูกคาให
เขามาพักอาศัยใหนานขึน้ เปนตน
1.3 การพัฒนาดานทีพ่ กั ทีเ่ นนความสะอาดและปลอดภัย รวมทัง้
พัฒนาคุณภาพของแหลงทองเทีย่ ว และคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
โดยสงเสริมใหมกี ารประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสมกับแหลงทองเทีย่ ว
1.4 การยกระดับคุณภาพสินคาของทีร่ ะลึก การนำสินคาของชุมชน
มาขาย การปรับปรุงสินคา ดานอุปโภคบริโภค ของฝากตางๆ
ในหมูบานและชุมชน และการนำวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบาน
มาเปนจุดขายเพือ่ สรางมูลคาเพิม่
1.5 การทำการตลาด ประชาสัมพันธ และการพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น และของที่ระลึก เชน อาหารทะเล
แปรรูป ผาทอ ฯลฯ ตลอดจนการทำบรรจุภณ
ั ฑเพือ่ ใหไดคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน แตยงั คงไวซง่ึ เอกลักษณเฉพาะ
1.6 การจัดกิจกรรมเกีย่ วกับวัฒนธรรมประเพณีใหมคี วามนาสนใจ
โดยมี ก ำหนดเวลาหรื อ ตารางให น ั ก ท อ งเที ่ ย วอย า งชั ด เจน
และมีระยะเวลาไมหางกันมากนัก ตลอดจนการพัฒนาเสนทาง
การทองเที่ยวเสนทางใหมๆ เชน การสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน
การสงเสริมโดยการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการกับ
กระบวนการตางๆทีส่ ำคัญ เปนตน
1.7 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในแหลงทองเที่ยว
เชน การจัดทำปายบอกทาง ถนน ถังขยะ หองน้ำ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในแหลงทองเที่ยวที่จำเปน เพื่อใหนักทองเที่ยว
สามารถเขาถึงแหลงทองเทีย่ วไดสะดวก

มูลคาทางเศรษฐศาสตร
จากการพัฒนาการทองเที่ยว

2. แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวดานสังคม
2.1 การใหประชาชนมีสวนรวมในการคิด และดำเนินกิจกรรม
อยางเปนรูปธรรม รวมทัง้ สนับสนุนประชาชน ชุมชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
และอนุรักษภูมิปญญา วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
2.2 การพัฒนาดานความเปนอยูในดานวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
การสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่นใหคงอยู รวมถึง
เอกลักษณของคนในชุมชน ตลอดจนการเนนการแตงกายดวย
ชุดพื้นเมือง รวมถึงการพูดภาษาพื้นเมือง เพื่อใหเกิดเอกลักษณ
เปนตน
2.3 การใหความรู การฝกอบรมใหกับคนในชุมชนใหมีความรู
ความเขาใจในการพัฒนาดานการทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน มีความเขาใจ
ในดานบริการ ดานขอมูลขาวสาร สามารถพัฒนาคน/ชุมชน
ในสังคมนั้น เกิดความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น
2.4 การพัฒนาคนและเยาวชนในหมูบานและชุมชนใหรูจักการ
รับผิดชอบในหนาทีแ่ ละดูแลดานการศึกษาดูงานในหมูบ า นเพือ่
นำกลับมาพัฒนาในหมูบานและชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานเทคโนโลยี และการเชื่อมโยงเครือขายทองถิ่นอื่นๆ
2.5 การสรางความเขาใจในกลไกพัฒนาการทองเทีย่ วทีด่ ตี อ ชุมชน
ดวยการมีสว นรวม เพือ่ ใหแนวทางการพัฒนาเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยไมทำลายหรือเกิดผลกระทบตอวีถชี วี ติ และวัฒนธรรม
ทองถิ่น
2.6 การสงเสริมใหความรูด า นภาษาตางประเทศใหแกคนในชุมชน
เพือ่ เตรียมความพรอมในประชาคมอาเซียน การพัฒนาเยาวชน
ใหรูจักตระหนักถึงความสำคัญในวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น
และทรัพยากรการทองเที่ยวในชุมชน
2.7 การบูรณาการการทำงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ภาคเอกชน ควรมีการเขาสูชุมชนใหมากขึ้น เพื่อใหชุมชนมี
สวนรวมและเกิดความเขาใจในการทองเที่ยวมากกวาที่เปนอยู
พรอมทั้งใหชุมชนไดคิดที่จะพัฒนาชุมชนตนเองมากกวารอรับ
จากสวนราชการ ตลอดจนการสรางเครือขายดานการทองเที่ยว
ระหวางชุมชนหรือระหวางพื้นที่
2.8 การใหความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของนักทองเที่ยว ตลอดจนการใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิต
ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม เพื่อเปนการสืบทอดวัฒนธรรม
และประเพณีตางๆของพื้นที่ตอไป

“รัฐขาดทุนหรือกำไร
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3. แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวดานสิ่งแวดลอม
3.1 การพัฒนาเสนทางในสวนภูมิทัศนใหดูรมรื่น สวยงาม
และเปนระเบียบตลอดเสนทาง และมีสิ่งดึงดูด และพักเหนื่อย
ไดอยางสบายตลอดเสนทาง การรักษาความสะอาด “กำจัด
ขยะทุกตารางพื้นที่” รวมทั้ง ลดการใชเครื่องมืออำนวยความ
สะดวกทีเ่ ปนผลกระทบตอสิง่ แวดลอมลง เชน การใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับชุมชน การมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากร
ของทองถิ่น
3.2 การสงเสริมใหทุกภาคสวน ภาครัฐเอกชน ประชาชนใน
ชุมชนรวมกันหารือหรือทำประชามติจากในชุมชนทำการสำรวจดู
ถึงขอดี ขอเสีย ผลพลอยไดตางๆ เปนตน โดยการใหคนใน
ชุมชนเขามารวมจัดการดานสิง่ แวดลอมตางๆ รวมกันกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
3.3 การสงเสริมการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่มี
ขอกำหนดแนวทางการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน และสามารถนำไปปฏิบตั ิ
ที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่องไดตลอดไป
3.4 การใหความรูแ กชมุ ชนในเรือ่ งการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีข่ องตนเอง เพือ่ สรางความรูค วามเขาใจ
และรักถิ่นกำเนิดของตนเอง การกระตุนใหเยาวชนและคนใน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และเปนการปลูกจิตสำนึกที่ดี
3.5 การใชวัสดุอุปกรณจากธรรมชาติ เชน ใบตอง ลำไมไผ
การใชถงุ ผาแทนการใชถงุ พลาสติก การปลูกปาทดแทน การปรับ
สภาพแวดลอมใหรมรื่น การมีวิธีการกำจัดขยะหรือจัดเก็บ
อยางมีระเบียบ
3.6 การดำเนินโครงการที่เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอม เชน
โครงการธนาคารขยะในชุมชน โครงการพลังงานทดแทนในชุมชน
โครงการธนาคารตนไม เปนตน
3.7 การปลูกจิตสำนึกเรื่องขยะแกชุมชนในทองที่เกี่ยวกับ
สิง่ แวดลอมทีย่ ง่ั ยืน ตลอดจนการประชาสัมพันธใหกบั นักทองเทีย่ ว
ใหเห็นถึงการทองเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดลอม และใหเจาของพื้นที่
เปนตนแบบในการรักษาสิ่งแวดลอม

จากขอคิดเห็นที่ไดจากประชาชน ผูประกอบการ และนักทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษขางตน
อพท. ไดนำไปประกอบการพิจารณากำหนดทิศทาง แนวทาง และกลยุทธ ในการพัฒนาการทองเทีย่ วในพืน้ ทีพ
่ เิ ศษ
เพื่อใหการทองเที่ยวเปนภาคเศราฐกิจหนึ่งที่ทำใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลตอไป
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บทสงทาย
จากกรอบแนวคิดและหลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่มี
หลั ก การสำคั ญ ดั ง นี ้ (1) การน อ มนำและประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (2) คนเป น ศู น ย ก ลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
ยุทธศาสตรหลักที่สำคัญสองในสิบประการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยมุงเนนไปที่การกระจายรายไดใหมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของ อพท. เปนอยางยิ่ง เพราะการพัฒนาการทองเที่ยวของ อพท.
ที่ผานมาตลอด 13 ป ไดมุงเนนการสรางรายไดจากการทองเที่ยวใหมีการกระจายไปในทุกพื้นที่พิเศษของ อพท. ดังจะเห็นได
จากผลการทวีคูณของรายไดจากการทองเที่ยวเขาสูระบบเศรษฐกิจของพื้นที่พิเศษถึง 2.09 เทา และมีการจางแรงงาน
ในทองถิ่นรอยละ 59 ซึ่งทั้ง 2 กรณีดังกลาวเปนผลพวงมาจากการเขารวมดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนรวมกับ อพท. ทั้งสิ้น
อยางไรก็ตาม การพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนจะตองคำนึงถึงสิง่ แวดลอม สังคมวัฒนธรรม และประโยชนสขุ ของคนในชุมชน
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความยั่งยืนมากที่สุดเทาที่จะทำได การใชงบประมาณในการพัฒนาการทองเที่ยวอาจจะตองยอม
ขาดทุนบางเพือ่ แลกกับความอยูด
 ม
ี ส
ี ขุ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของประชาชนในทองถิน
่ อพท. มีความภูมใิ จทีจ่ ะดำเนินงานพัฒนาการทองเทีย
่ ว
ให เ กิ ด ความยั ่ ง ยื น ต อ ไป เพื ่ อ ให บ รรลุ ว ิ ส ั ย ทั ศ น ย ุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป ที ่ ว  า “ประเทศมี ค วามมั ่ น คง มั ่ ง คั ่ ง ยั ่ ง ยื น
เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพียงเพราะ....

“การพัฒนาการทองเที่ยวไมไดมีเปาหมายไวเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง
แตเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนในชุมชนที่เปนเจาของแหลงทองเที่ยวนั่นเอง”
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