
บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีใช ้การวิจัยแบบผสม	 (Mixed	 

Methodology)	 เพื่อสร้างรูปแบบและพัฒนาตัวบ่งชี ้

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแนวปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้น ที่ปกครองพิ เศษ	 

(เมืองพัทยา)	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เชิงคุณภาพ	จ�านวน	 21	คน	 เชิงปริมาณ	จ�านวน	 400	คน	

เครื่องมือที่ใช ้ 	 คือ	 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร ้าง	 

และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	

วเิคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพโดยสรปุประเดน็ส�าคญั	และการ

ท� าประชาพิจารณ ์ 	 และวิ เคราะห ์ข ้อมูลเ ชิงปริมาณ 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติพ้ืนฐาน	

และโปรแกรมวิเคราะห์สถิติขั้นสูง	 เพื่อวิเคราะห์ตัวบ่งช้ี	 

และโมเดลการวัด

 สรุปผลการวิจัย

 1.	 รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ในเขตพืน้ทีป่กครอง

พิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 ประกอบด้วย	 1)	 การพัฒนาบุคลากร	 

2)	 การประชุมกับผู ้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	 

3)	การจดัเตรยีมข้อมลู	คูม่อืการบรกิารข่าวสาร	การท่องเทีย่ว	

4)	 ส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับ

ท้องถิน่	5)	รกัษาและส่งเสรมิความหลากหลายของธรรมชาติ	

สังคม	และวัฒนธรรม	6)	ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว	

7)	อนุรักษ์โดยการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี	8)	ลดการบริโภค

และใช้ทรัพยากรที่เกินความจ�าเป็นกับของเสีย	 9)	 น�าการ 

ท่องเทีย่วขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิน่และ	10)	ประเมนิผล	

ตรวจสอบและวิจัย

	 2.	 ตัวบ่งช้ีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ในเขตพืน้ทีป่กครอง

พิเศษ	(เมืองพัทยา)	ทุกตัวเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นไปตามหลักการ	

แนวคิด	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 3.	 ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการ

วัดรูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	

(เมอืงพทัยา)	พบว่า	มคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจักษ์

มีค่า	
 

χ2 

df

 =	.92,	df	=	27,	p	=	.58,	GFI	=	.99,	AGFI	=	.97,	

Standardized	RMR	=	.00,RMSEA	=	.01

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ (เมืองพัทยา)

Development of Sustainable Tourism Following the Philosophy  
of the Sufficiency Economy in a Special Administrative (Pattaya)

อดิศักดิ์	สมแสน*

*หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยปทุมธานี

df
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ค�าส�าคัญ	 :	 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน/ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
	 This	 research	 used	mixed	methodology	 

to	 create	 the	model	 and	develop	 the	 sustainable	

indicators	which	followed	the	sufficiency	economy	

in	 the	 special	 administrative	 (Pattaya).	 The	 

qualitative	 sampling	 was	 taken	 21	 persons	 

and	quantitative	sampling	was	taken	400	persons.	

The	semi–structured	questionnaires	and	the	rating	

scale	questionnaires	were	used	as	an	instrument.	

The	 statistics	 employed	 in	 the	 analysis	 of	 data	 

included	 percentage,	mean,	 standard	 deviation	 

and	lisrel	8.53.	

	 The	major	 results	 of	 the	 study	 revealed	 

the	following:

	 1.	 The	model	of	the	development	sustainable	

tourism	following	the	sufficiency	economy	in	special	

administrative	(Pattaya)	consisted	with	1)	Personal	

Development	2)	Steak	Holder	Discussion	3)	Informa-

tion	4)	Local	Tourism	5)	Promoting	Multi	–	Tourism	

6)	 Coorperatrion	 Tourism	 7)	 Saving	 Resources	 

8)	Reducing	of	using	9)	Supplying	Local	Tourism	

and	10)	Evaluation	Checking	and	Research.

	 2.	 The	development	of	sustainable	tourism	

indicators	 following	 the	philosophy	 of	 sufficiency	

economy	in	a	special	administrative	(Pattaya)	found	

that	every	indicators	was	according	to	the	concepts.

	 3.	 The	results	of	testing	the	model	of	the	

development	 of	 sustainable	 tourism	 indicators	 

following	 the	philosophy	 of	 sufficiency	 economy	 

in	a	special	administrative	 (Pattaya)	 found	that	 it	

was	related	to	the	empirical	data	at	
 

χ2 

df

=	.92,	df	=	

27,	 p	=	 .58,	GFI	=	 .99,	AGFI	=	 .97,	 Standardized	 

RMR	=	.00,RMSEA	=	.01

Keyword :	Development	Of	Sustainable	Tourism/	

Philosophy	Of	The	Sufficiency		Economy	

บทน�า
 การท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมที่มีความส�าคัญยิ่ง

ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมองค์การการท่องเทีย่วโลก

ได้พยากรณ์ว่าในปีพ.ศ.	2563	น่าจะมีนักท่องเที่ยวระหว่าง

ประเทศ	เป็นจ�านวนถงึ	1,600	ล้านคนการประมาณการอตัรา

การเตบิโตของการท่องเทีย่วในประเทศก�าลงัพฒันาคาดว่ามี

อตัราเพิม่ประมาณร้อยละ	4	ต่อปีโดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศ

อุตสาหกรรม	 มีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	 2.5	 ต่อป ี

นักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ	 

มากทีส่ดุได้แก่นกัท่องเทีย่วจากเยอรมนญีีปุ่น่สหรฐัอเมรกิา

และฝรั่งเศส	ส่วนประเทศใหม่ๆ	ที่จะมีจ�านวนนักท่องเที่ยว

เดนิทางท่องเทีย่วไปยงัต่างประเทศในระดบัสงูได้แก่ประเทศ

จีน	และรัสเซียทั้งนี้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ระยะไกล	 มีสัดส ่วนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	 24	 ซึ่ง 

นักท่องเที่ยวจะให้ความส�าคัญและสนใจแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนรวมทั้งการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ

เพิ่มมากขึ้น	 การด�าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงต้องเน้น 

ให้ความส�าคัญ	 กับกลุ ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจ

กจิกรรมการท่องเทีย่วเฉพาะด้านมากข้ึน(เทดิชาย,	2552	:	4)

	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ม ี

การขยายตัวสูงมีบทบาทความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศไทยอย่างมากเป็นแหล่งรายได้ที่

ส�าคัญน�ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ	 การสร้างงานและ 

การกระจายความเจรญิไปสูภ่มูภิาคนอกจากนีก้ารท่องเทีย่ว

ยังมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของ 

การคมนาคมขนส ่งรวมไปถึงการค ้าและการลงทุน 

df
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เม่ือประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

มีบทบาทส�าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถ

ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่า	 ภาคผลิต

และบริการอื่นๆ	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้ม 

การแข ่ง ขันรุนแรง ข้ึนตามล�าดับมีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเรว็และมคีวามอ่อนไหวง่ายจากปัจจยัลบทัง้ภายใน

และภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยง	 (กระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา,	2554:	1)

	 การท่องเทีย่วชุมชนจึงเป็นการท่องเทีย่วทีค่�านึงถงึ

ความยั่งยืนของท้องถิ่นวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนด 

โดยคนในชุมชนจัดการโดยคนในชุมชนและเกิดการเรียนรู้

ร่วมกันท้ังคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวลักษณะของการ 

บูรณาการดังกล ่าวจึงสอดคล้องกับแนวทางปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความส�าคัญของการท่องเที่ยว

และคุณค่าของแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังกล่าวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 11	

(พ.ศ.2555-2559)	 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

พ.ศ.	 2555-2559	แผนพัฒนาบริการท่องเที่ยว	 เพื่อรองรับ

การเปิดเสรบีริการท่องเท่ียว	ปีพ.ศ.	2555-2560	ยทุธศาสตร์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 พ.ศ.	 2555-2559	 และ 

วสิยัทศัน์ประเทศไทยสูปี่	2570	โดยน้อมน�าแนวคิด	“ปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 และ	 “คนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนา”	 แผนพัฒนาประเทศน�ามาเป็นนโยบายสนับสนุน 

และกระตุ ้น เอกลักษณ ์ความเป ็นไทยในชุมชนท้ัง 

ด ้ านประเพณีวัฒนธรรมวิถีชี วิตมาเป ็นจุดขายแก ่ 

นักท่องเที่ยวและให้ด�าเนินตามแนวพระราชด�ารัส	“ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 จึงเกิดการตื่นตัวในแต่ละท้องถิ่น	

เร่งพัฒนาตนเองเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าวทั้งระดับภาค

ระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นที่ต่างให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีอยู่เดิมและ

สร้างหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ทั้งแหล่งท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาตวิฒันธรรมประวัตศิาสตร์สขุภาพซึง่รูปแบบการ

จดัการท่องเท่ียวแต่ละประเภทจะแตกต่างกนัไปตามท้องถิน่

	 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัวทรงพระราชด�าริมานานกว่า	 30	 ป ีนั้น	 

เป ็นแนวคิดที่ตั้ งอยู ่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย 

เป็นแนวทางพัฒนาบนทางสายกลางด้วยความไม่ประมาท

ค�านงึถงึความพอประมาณความมเีหตผุลการสร้างภมิูคุม้กัน

ในตวัเองตลอดจนใช้ความรูแ้ละคณุธรรมเป็นพืน้ฐานในการ

ด�ารงชีวิตมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะน�าไปสู่ความสุข

ในการด�ารงชีวติอย่างแท้จรงิเป็นแนวคดิทีม่คีวามชัดเจนเห็น

แนวทางที่สามารถปฏิบัติตามได้มีตัวอย่างที่เป็นผลส�าเร็จ

แล้วจ�านวนมากแม้กระทั่งชาวต่างชาติก็ได้ศึกษา	 และน�าไป

ใช้อย่างกว้างขวางทัง้เป็นทีย่อมรบัขององค์การสหประชาชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถน�าไปสู่เป้าหมายของความ

มั่นคงในทางเศรษฐกิจได ้ ในทุกสาขาทุกระดับของ 

ภาคเศรษฐกจิผูศ้กึษาจงึได้ศกึษาวเิคราะห์แนวคดิเศรษฐกจิ

พอเพียงและเห็นว่าน่าจะนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหาร 

การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืได้โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของชุมชน

เป ็นส�าคัญจึงคาดว ่าการน�าแนวคิดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในการบรหิารการท่องเทีย่ว

ในชุมชนจะท�าให้คนในชุมชนได้เข้าใจตื่นตัวและตระหนัก 

ในคุณค่าของแนวคิดพระราชด�ารัสปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง	และสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการบรหิารการท่อง

เที่ยวในชุมชนของตนเองได้ทั้งนี้เพราะการท่องเที่ยวชุมชน

เป็นทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยวบนฐานความคิดที่ 

ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียจากการท่องเที่ยวในการน�าทรัพยากรท่ีมีอยู ่ใน 

ท้องถิ่นต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นตามธรรมชาติประวัติศาสตร์

วฒันธรรมประเพณวีถิชีีวิตและวิถกีารผลติของชมุชนใช้เป็น

ทนุหรอืปัจจยัในการจดัการท่องเทีย่วอย่างเหมาะสมรวมทัง้

พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ

ในการดาเนินงานตัง้แต่การคดิการตดัสนิใจการวางแผนการ

ดาเนินงานการสรุปบทเรียนโดยเน้นให้เกิดความยั่งยืน	

(ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,	2557	:	48)	
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	 หากประเมินการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของ 

เมอืงพัทยา	พบว่าในปี	2553	มนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืน

เมืองพัทยาประมาณ	6.9	ล้านคน	เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย	

ประมาณ1.7	ล้านคน	และชาวต่างชาติ	ประมาณ	5.2	ล้านคน

ซึ่งในกลุ่มของต่างชาติ	 คือ	 รัสเซีย	 จีน	 ตามล�าดับ	 ขณะท่ี 

ในปี	2554	มีนักท่องเที่ยวรวมประมาณ	7.8	ล้านคน	เป็นนัก

ท่องเทีย่วชาวไทย	ประมาณ	1.8	ล้านคน	ส่วนชาวต่างชาตอิยู่

ที่	6	ล้านคน	โดยกลุ่มหลักยังคงเป็นรัสเซียและจีน	เช่นเดิม	

ส่วนในปี	 2555	 (เดือนตุลาคม	 2555)	 อยู่ที่ประมาณ	 8.2	 

ล้านคน	 ในจ�านวนน้ีเป็นชาวไทย	 ประมาณ	 2.3	 ล้านคน 

เป็นชาวต่างชาติ	ประมาณ	5.8	ล้านคน	สามารถสร้างรายได้

ให้เมืองพัทยาแล้วกว่า	8.7	หมื่นล้านบาท	และถือว่ามีอัตรา

การเติบโตถึง	12%	ซึ่งสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพัก

ผ่อนในพื้นท่ีเมืองพัทยา	 อันดับท่ี	 1	 ยังคงเป็นกลุ่มรัสเซีย	 

ที่มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น	 22.19%	 จีนเพิ่มขึ้น	 0.27%	

ตะวันออกกลาง	เพิ่มขึ้น	66%	เกาหลี	เพิ่มขึ้น	41.48%	ยุโรป

ตะวันออก	 เพิ่มขึ้น	 49.78%	และเป็นที่คาดการณ์ว่ารายได้

รวมของภาคการท่องเที่ยวในปี	2556	จะท�ารายได้รวมสูงถึง	

1	แสนล้านบาท

	 จากความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น	

ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะท�าการศึกษา	 เรื่องการพัฒนาแหล่ง 

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	

ในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 เพื่อให้ผู้บริหาร	 

และผู้เกีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วใช้เป็นแนวทางในการบรหิาร

แหล่งท่องเท่ียวในเขตปกครองพเิศษ	(เมืองพทัยา)	และพืน้ที่

เชื่อมโยง	 และตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวทั้งคน

ไทยและคนต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ต่อไป	

วัตถุประสงค์การศึกษา
	 1.		เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในเขต

พื้นที่ปกครองพิเศษ	(เมืองพัทยา)

	 2.		เพื่อสร้างตัวบ่งช้ีรูปแบบการพัฒนาแหล่ง 

ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืนตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	

ในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	(เมืองพัทยา)

	 3.	 ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัด 

รูปแบบการพัฒนาแหล ่งท ่องเที่ยวอย ่างยั่ งยืนตาม 

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในเขตพื้นที่ปกครอง

พิเศษ	(เมืองพัทยา)	กับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีด�าเนินการศึกษา
 ขอบเขตการศึกษา

	 กลุ่มตัวอย่าง	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้	

 กลุ่มที่ 1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ

	 	 2.1	การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพ่ือสร้าง

รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	

(เมืองพัทยา)	 ผู้ศึกษาก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 

21	คน	ตามแนวทางของเทคนคิเดลฟาย	(Delphi	Technic)	

ประกอบด้วย

	 	 	 2.1.1	 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐได้แก ่

ผู ้บริหารหรือเจ ้าหน้าที่ ในหน่วยงานราชการในพ้ืนที ่

เขตปกครองพิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 และพื้นที่เชื่อมโยงกับ 

เมืองพัทยาจ�านวน	5	คน

	 	 	 2.1.2	 มัคคุเทศก์น�าเที่ยวในเขตปกครอง

พิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 และพื้นที่เช่ือมโยงกับเมืองพัทยา 

จากบริษัทน�าเที่ยวชั้นน�า	จ�านวน	3	คน

	 	 	 2.1.3		 บุคลากรในภาคธุรกิจได ้แก ่ผู ้

ประกอบกิจการท่องเท่ียวเจ้าหน้าที่ภาคธุรกิจการค้าการ

ขนส่งทางเรือ-ทางรถจ�านวน	2	คน

	 	 	 2.1.4	 ประชาชนท้องถิ่นได้แก่ประชาชน 

ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในเขตปกครองพิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 

และพื้นที่เชื่อมโยงกับเมืองพัทยา	 และประกอบอาชีพที่

เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวจ�านวน	7	คน

	 	 	 2.1.5	 นักท่องเที่ยวได้แก่นักท่องเที่ยว 
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ชาวไทยที่ เดินทางมาท่องเที่ยว	 ในเขตปกครองพิเศษ	 

(เมืองพัทยา)	และพื้นที่เชื่อมโยงกับเมืองพัทยาตั้งแต่	2	ครั้ง

ขึ้นไปจ�านวน	4	คน

	 	 2.2	การประชาพิจารณ์	 เพื่อสร ้างรูปแบบ 

การบริหารแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในเขตพื้นที่ปกครองพิ เศษ	 

(เมืองพัทยา)	จากกลุ่มตัวอย่างตามข้อ	2.1	จ�านวน	21	คน	

 กลุ่มที่ 2 ข้อมูลเชิงปริมาณ

	 	 1.	การพฒันาตัวชีว้ดัการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

อย ่างยั่ ง ยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ในเขตพ้ืนที่ปกครองพิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 โดยผู้เชี่ยวชาญ	

จ�านวน	17	คน

	 	 2.	 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล 

การวัดรูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ในเขตพืน้ทีป่กครอง

พิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ใช้แบบสอบถาม

ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 กับกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 400	 คน	

(นงลักษณ์	 วิรัชชัย,	 2542:	 311;	 อ้างอิงจาก	 Boomsma,	

1983)	 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 

Sampling)	 ดังนี้ 	 1) 	 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 

2)	มัคคุเทศก์	3)	บุคลากรในภาคธุรกิจ	4)	ประชาชนท้องถิ่น	

5)	นักท่องเที่ยวจ�านวน	150	คน,	70,	90,	50	และ	40	คน

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ผู้ศึกษาสังเคราะห์

แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการพฒันา

แหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 ในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 ดังน้ี 

1)	อนุรักษ์โดยการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี	2)	ลดการบริโภค

และใช้ทรัพยากรที่เกินความจ�าเป็นกับของเสีย	 3)	 รักษา 

และส ่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ 	 สังคม 

และ	 วัฒนธรรม	 4)	 ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว	 

5)	 น� าการท ่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท ้องถิ่น	 

6)	 ส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยว 

กับท้องถิ่น	 7)	การประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์

ร่วมกัน	 8)	 การพัฒนาบุคลากร	 9)	 การจัดเตรียมข้อมูล	 

คู่มือการบริการข่าวสาร	 การท่องเที่ยวและ10)ประเมินผล	

ตรวจสอบและวิจัย

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้ศึกษาใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับ 

การศึกษา	ดังต่อไปนี้

	 1.	 การสร้างรปูแบบ	ข้อมลูมลีกัษณะเป็นความคดิ

เห็นและข้อเสนอแนะ	น�าเสนอในลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพ	

สรุปประเดน็ส�าคัญและตรวจสอบความน่าเช่ือถือด้วยวธิกีาร

ประชาพิจารณ์

	 2.	 การพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในเขต

พื้นที่ปกครองพิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 โดยผู้เช่ียวชาญ	จ�านวน	

17	คน	โดยใช้ค่าเฉลี่ย	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 3.	 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการ 

วัดรูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตาม 

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในเขตพื้นที่ปกครอง

พิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 กับข้อมูลเชิงประจักษ์วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยวธิกีารทางสถติขิัน้สงูตรวจสอบความตรงระหว่างข้อมลู

เชงิประจกัษ์กบัโมเดลทางทฤษฎ	ีพจิารณาจากค่าไค-สแควร์	

ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ์	ค่าดชันวัีดความสอดคล้อง	(Goodness	

of	Fit	Index:	GFI)	ดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว	

(Adjust	Goodness	of	Fit	 Index:	AGFI)	ดัชนีวัดระดับ

ความสอดคล้องเปรียบเทียบ	 (Comparative	Fit	 Index:	

CFI)	 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(Standardized	Root	Mean	Square	Residual:	

Standardized	RMR)	และดัชนีความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์	 (Root	Mean	Square	 of	Error	

Approximation	:	RMSEA)	ดังนี้	(Joreskog&Sorbom.	

2001)

 ผลการศึกษา

	 1.	 รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
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ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในเขตพืน้ทีป่กครอง

พิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 ประกอบด้วย	 1)	 การพัฒนาบุคลากร	 

2)	 การประชุมกับผู ้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	 

3)	การจดัเตรยีมข้อมูล	คู่มือการบรกิารข่าวสาร	การท่องเทีย่ว 

4)	 ส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับ

ท้องถ่ิน	5)	รักษาและส่งเสรมิความหลากหลายของธรรมชาติ	

สังคม	และวัฒนธรรม	6)	ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว	

7)	อนุรักษ์โดยการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี	8)	ลดการบริโภค

และใช้ทรัพยากรที่เกินความจ�าเป็นกับของเสีย	 9)	 น�าการ 

ท่องเทีย่วขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิน่และ	10)	ประเมินผล	

ตรวจสอบและวิจัย

	 2.	 ตัวบ่งช้ีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบย่ังยืน

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในเขตพืน้ทีป่กครอง

พิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 ทุกตัวบ่งชี้เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นไปตาม 

หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	ที่เกี่ยวข้อง

	 3.	 ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดล 

การวัดรูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตาม 

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นท่ีปกครอง

พิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 พบว่า	 มีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์

อภิปรายผล
	 1.	 รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในเขตพืน้ทีป่กครอง

พิเศษ	(เมืองพัทยา)	ประกอบด้วย		 	

	 	 1.1	 การพัฒนาบุคลากรมีผลโดยตรงต่อการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	 (เมืองพัทยา)	

ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจากเมืองพัทยา	 มีแผนแม ่บทและ 

แผนยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างให้ประชาชนเมืองพัทยา 

ทุกคนได้รับการพัฒนาให้พร ้อมทั้งทางด้านร ่างกาย	 

สติปัญญา	คุณธรรม	 จริยธรรม	อารมณ์	 มีความสามารถ 

ในการแก้ไขปัญหา	 มีทักษะในการประกอบอาชีพ	 มีความ

มั่นคงในการด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี (แผนแม่บทการ 

พัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563)  

สอดคล้องกับ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	(2554	:	35)

สรปุว่า	แนวทางการด�าเนนิการการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร

ด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน	คือ	 

1)	พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน

ในสาขาท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	 2)	 พัฒนาและผลักดัน 

ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน	3)	ผลักดันให้มีการจัดตั้ง

สถาบันกลางเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่าง 

เป็นรูปธรรม	และ	4)	ส่งเสริมให้มีการจัดการฝึกอบรมและ

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการปฏิบัติงานเฉพาะทาง

วิชาชีพ	รวมทั้งหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้น

จนถึงระดับสูง

	 	 1.2	 การประชุมกบัผูท้ีเ่กีย่วข้องทีม่ผีลประโยชน์ 

ร่วมกันมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบ

ยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่

ปกครองพเิศษ	(เมอืงพทัยา)	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากเมอืงพทัยา

ให้มีแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ในการเพิ่มศักยภาพ

ของชุมชน	โดยให้ส�านักพัฒนาสงัคมมีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 การส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์

วิจัยปัญหาและแนวทางการด�าเนินงานการพัฒนาสังคม	 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง	 (แผนแม่บทการพัฒนา 

เมืองพัทยา 10 ปี, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563) 

สอดคล้องกับ	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 (2554	 :	 

39-40)	 สรุปแนวทางการด�าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 

ท่องเที่ยว	โดยการกระจายอ�านาจ	และจัดสรรผลประโยชน์

ด้านการท่องเทีย่วให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เพือ่ให้

ชมุชนได้รบัผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม	เพือ่ลดความขดัแย้ง 

และสามารถสร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการ

สภาพและก�าลังรองรับของชุมชนและระบบนิเวศในท้องถิ่น	
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยจัดตั้งคณะกรรมการในระดับ 

ท้องถิ่นขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มี 

การบริหารเป็นรูปธรรม	 ให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

อนุรกัษ์และฟ้ืนฟวูฒันธรรม	แหล่งท่องเทีย่วและสิง่แวดล้อม

ในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

	 	 1.3	 การจัดเตรียมข้อมูล	 คู ่มือการบริการ

ข่าวสารการท่องเที่ยวมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาแหล่ง 

ท่องเท่ียวแบบย่ังยืนตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 ทั้งนี้อาจเนื่อง 

มาจากเมืองพัทยาได้ให้ส�านักส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น 

ผู ้ด� า เ นินการหลักมีหน ้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การวางแผน	พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูด 

นักท่องเที่ยว	 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ	 แหล่งเรียนรู้ 

ทางศิลปะ	 วัฒนธรรม	 ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์	 

วิจัยปัญหาและแนวทางการด�าเนินงานและประสานความ

ร่วมมือกับต่างประเทศในกิจการการท่องเที่ยว	สอดคล้อง

กับกระทรวงการท ่อง เที่ ยวและกีฬา 	 (2554	 : 	 29) 

สรุปว่า	 แนวทางการด�าเนินการ	 พัฒนาและปรับปรุงสิ่ง 

อ�านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุง 

ภมูทัิศน์	ศนูย์ข้อมลูท่องเท่ียว	รวมถงึสิง่อ�านวยความสะดวก

ส�าหรบันกัท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐานตามหลกัสากล	สนับสนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 มีการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสาร	

โทรคมนาคม	 ระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว	 ส่งเสริม

การจัดท�าข้อมูลการท่องเที่ยวออนไลน์	น�าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ	

พัฒนาศูนย ์กลางให ้บริการข ้อมูลด ้านการท่องเที่ยว 

และอ�านวยความสะดวกแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จสะดวก	 

เข ้าถึงได้ง ่าย	 และกระจายให้ครอบคลุมตามสถานที ่

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	

	 	 1.4	 ส่วนร่วมโดยการสร้างเครอืข่ายพฒันาการ

ท่องเที่ยวกับท้องถ่ินมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาแหล่ง 

ท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 ทั้งนี้อาจเนื่อง 

มาจากเมืองพัทยาก�าหนดให ้มีแผนแม ่บทและแผน

ยุทธศาสตร์ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

เมอืงพทัยา	โดยประชาชนทีอ่าศยัอยูท่ีเ่มอืงพทัยามส่ีวนร่วม

ในการคิด	ด�าเนินการและพัฒนาเมืองพัทยา	สามารถตรวจ

สอบถ่วงดุลการบริหารจัดการเมืองพัทยาได้	 (แผนแม่บท

การพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-

2563) โดยให้ส�านักส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นผู้ด�าเนินการ

หลัก	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน	พัฒนา

และส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อดึงดูดนัก 

ท่องเที่ยว	 ส ่งเสริมและสนับสนุนการให ้บริการและ 

จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของเมืองพัทยา 

และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ	 กระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา	 (2554	 :	 36)	 สรุปว่าแนวทางการ 

ด�าเนินการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว	

ประกอบด้วย	 1)	ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพื่อสร้างภาพ

ลักษณ์	 และความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต	ิ 

และสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายทั้งใน

ภาพรวมและในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง	 เผยแพร่และสื่อสาร

ภาพลักษณ์	 ทางการท่องเที่ยวให้แพร่หลายในทุกช่องทาง	

และครอบคลมุทัว่ถงึอย่างต่อเนือ่ง	โดยจดักจิกรรมเพือ่สร้าง

ความรับรูแ้ละความตระหนกัในความส�าคญัของภาพลกัษณ์

ให้กับผู ้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	 และชุมชนท้องถิ่น	 

เพิม่บทบาท/	สถานะของไทยในเวทรีะหว่างประเทศด้านการ

ท่องเที่ยวให้โดดเด่นยิ่งข้ึน	 สร้างจิตส�านึกและค่านิยม 

ในความเป็นไทยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี	 พร้อมต้อนรับ 

ผู้มาเยือนและร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนัก 

ท่องเที่ยว

	 	 1.5	 รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของ

ธรรมชาต	ิสงัคม	และวฒันธรรมมผีลโดยตรงต่อการพฒันา

แหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 เนื่องมา
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จากผู้บริหารเมืองพัทยามีนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ตระหนัก	 และใช้ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลาย 

ทางชีวภาพให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด	 เคารพใน

สังคม	วัฒนธรรม	และประเพณีของประชาชนพื้นเมืองรวม

ไปถึงการรู ้จักปรับตัวและเข้าใจถึงความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชุมชน	สร้างความเจริญ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจให้ยั่งยืนการกระจายของรายได้อย่าง

เป็นธรรมและทั่วถึงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว

ซึ่งจะจะก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับ

ชมุชนท้องถ่ินรวมไปถงึการมีส่วนส�าคัญในการช่วยลดความ

ยากจนในท้องถิ่นด้วยมีการอนุรักษ์ประเพณีส�าคัญๆ	 ไว้ให้

คงอยู่	(อิทธิพล	คุณปลื้ม,	สัมภาษณ์)สอดคล้องกับ	บุญเลิศ	

จิตตั้งวัฒนา	 (2548:	 18)	 ที่กล่าวว่า	 ข้อควรค�านึงของการ

พัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต้องค�านึงถึงคุณค่าของ 

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้นว่าจะถูก

กระทบหรือถูกท�าลายหรือไม่	 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแล

รักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	 และด�ารงรักษา

วัฒนธรรม	ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ด้วย	

	 	 1.6	 ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวมีผล

โดยตรงต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	

(เมืองพัทยา)	 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเมืองพัทยาก�าหนดให้

ส�านักส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นผู้ด�าเนินการหลักมีหน้าที่

ความรับผิดชอบเก่ียวกับการวางแผน	พัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว	 

และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในกิจการการ 

ท่องเท่ียว	 การกีฬา	 และนันทนาการ	 การประชุมระดับ

นานาชาติ	 งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของเมืองพัทยา

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ	 กระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา	 (2554	 :	 23)	 สรุปว่า	 การส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 และ

องค์กรปกครอง	 ในการบริหารจัดการทรัพยากรการ 

ท่องเทีย่ว	โดยมุง่เน้นการสร้างและพฒันากลไกในการบรหิาร

จดัการการท่องเทีย่ว	เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านการท่องเทีย่ว

มีเอกภาพ	 มีการบูรณาการร่วมกัน	 ลดความซ�้าซ้อนของ

ภารกิจ	 และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการ

บริหารจัดการในทุกระดับ

	 	 1.7	 อนุรักษ์โดยการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี 

มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในเขตพืน้ทีป่กครอง

พิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมืองพัทยาได้

ก�าหนดแผนพัฒนาเมืองพัทยา	 น�าเมืองพัทยา-เกาะล้าน 

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน	 โดยก�าหนด 

วาระแห่งพัทยาภายใต้วาระพัทยาสมดุลสู ่พัทยายั่งยืน 

โดยการน ้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการพัฒนา

ผลักดันพัทยาขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก	 เป็นเครือข่ายของ 

เมืองสร ้างสรรค์เป ็นต ้นและก�าหนดแผนแม่บทและ 

แผนยุทธศาสตร์ในการเพิ่มศักยภาพของชุมชน	 เชื่อมโยง

เป ็นเครือข ่าย	 เป ็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ	 

คุณภาพชี วิต 	 และอนุ รั กษ ์ฟ ื ้ นฟูการใช ้ประโยชน ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 น�าไปสู่การ

พัฒนาตนเองและลดปัญหาความยากจน	 (แผนแม่บท 

การพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี, ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2554-2563) และก�าหนดแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ 

ในการเสริมสร ้างความอุดมสมบูรณ์และคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานของ 

การด�ารงชีวิตและความมั่นคงของการพัฒนาประเทศ	 

รวมท้ังสร้างกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและ

ประชาชนในประเทศสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	 ความพอประมาณ	ความมี	 และ 

การมีคุ้มกันท่ีดีโดยมีเง่ือนไขในการตัดสินใจ	 คือ	 เง่ือนไข 

ความรู ้ 	 และเง่ือนไขคุณธรรม	 (ประภาพร	 สุป ัญญา,	 

2550:	11)

	 	 1.8	 ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกิน 

ความจ�าเป็นกับของเสียมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาแหล่ง
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ท่องเท่ียวแบบย่ังยืนตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 ทั้งนี้อาจเนื่อง 

มาจากเมืองพัทยาก�าหนดให้มีส�านักสิ่งแวดล้อมเป็นผู ้ 

ด�าเนินการหลกัมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิาร

จัดการด้านสิ่งแวดล้อม	การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อแก้ไข	

ฟื ้นฟู	 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 จัดท�ารายงานสถานการณ ์

สิ่งแวดล้อม	การดูแลพ้ืนที่สีเขียว	การจัดการขยะ	ของเสีย

อนัตรายและสิง่ปฏกิลู	สอดคล้องกับ	กระทรวงการท่องเทีย่ว

และกีฬา	 (2554	 :	 22)สรุปว่าการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง 

ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูแหล่ง 

ท่องเที่ยวเส่ือมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม	 การพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน	 และยกระดับคุณภาพ 

และมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานในระดับ

สากล	ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของชมุชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในการพฒันาท่องเทีย่วเพือ่ให้แหล่งท่องเทีย่วได้

รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	 มีคุณภาพ	มาตรฐาน	 และ

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวได้

	 	 1.9	 น�าการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจใน 

ท้องถ่ินมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบ

ยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่

ปกครองพิ เศษ	 (เมืองพัทยา)	 ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจาก	 

เมอืงพทัยาได้ก�าหนดแผนพฒันาเมืองพทัยา	น�าเมืองพทัยา-

เกาะล ้านเป ็นศูนย ์กลางการท ่องเที่ยวแห ่งอาเซียน	 

โดยก�าหนดวาระแห่งพัทยาภายใต้วาระพัทยาสมดุลสู  ่

พัทยายั่งยืนโดยการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลัก 

ในการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู ่การเป็นชาติสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและก�าหนดนโยบายบริการ 

ด้านธรุกจิและการลงทนุจากนโยบายในการผลกัดันให้พทัยา

เป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ของคนทั้งโลก	 ท�าให้พัทยาได้รับ

ความสนใจในการด�าเนินธุรกิจและลงทุนเป็นอย่างมาก	 

ทั้งจากนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ	 โดยจัดเตรียม

ความพร้อมในการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์	 การขอ

อนุญาตก่อสร้าง	 การบริการข้อมูลและสถิติต่างๆ	 ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน	 (แผนแม่บทการพัฒนา

เมืองพัทยา 10 ปี, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563) 

สอดคล้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 (2554	 :	 22)

สรุปว่าการสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว	 

โดยมุ ่ ง เน ้นเผยแพร ่ภาพลักษณ์ด ้านการท ่องเที่ยว	 

สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาด

ท่องเที่ยว	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจในภาพลักษณ์

ที่ดีของประเทศ	 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาว 

ต่างชาต	ิสร้างกระแสการรบัรู	้เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าการ	

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

ในประเทศไทยมากขึน้มกีารใช้จ่ายมากขึน้	และสร้างกระแส

การท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น	 โดยมุ ่งเน้นการ 

ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

	 	 1.10	 ประเมินผล	 ตรวจสอบและวิจัยมีผล

โดยตรงต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	

(เมืองพัทยา)	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมืองพัทยาได้ก�าหนดให้

ส�านักยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นผู้ด�าเนินการโดยมี

อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก�าหนด	นโยบาย	

เป้าหมาย	 การจัดท�าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ 

เมืองพัทยา	 แปลงแผนยุทธศาสตร ์ ไปสู ่การปฏิบัต	ิ 

การประสานแผนปฏิบัติการ	 การติดตามและประเมินผล 

การด�าเนินการตามแผน	 งานวิจัยพัฒนาระบบบริหาร 

และบริการ	 และงานจัดท�างบประมาณ	 (แผนแม ่บท 

การพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี, ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2554-2563) สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 

ว่าด้วยการจดัท�าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

พ.ศ.	2548	ข้อ	28ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและ	 ข้อ	 29 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
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มีหน้าทีก่�าหนดแนวทางวิธกีารในการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู ้บริหารท้องถิ่น	 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น	คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น	และประกาศผลการ	ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

	 2.	2.	 ตวับ่งชีก้ารพฒันาแหล่งท่องเทีย่วแบบย่ังยนื

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในเขตพืน้ทีป่กครอง

พิเศษ	 (เมืองพัทยา)	 ประกอบด้วย	 1)	 การพัฒนาบุคลากร	 

2)	 การประชุมกับผู ้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	 

3)	การจดัเตรยีมข้อมูล	คู่มือการบรกิารข่าวสาร	การท่องเทีย่ว 

4)	 ส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับ

ท้องถ่ิน	5)	รักษาและส่งเสรมิความหลากหลายของธรรมชาติ	

สังคม	และวัฒนธรรม	6)	ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว	

7)	อนรัุกษ์โดยการใช้ทรพัยากรอย่างพอดี		8)		ลดการบรโิภค

และใช้ทรัพยากรที่เกินความจ�าเป็นกับของเสีย	 9)	 น�าการ 

ท่องเทีย่วขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิน่และ	10)	ประเมินผล	

ตรวจสอบและวิจัย	 โดยทุกตัวบ่งชี้เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นไป 

ตามหลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 ที่เก่ียวข้อง	 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

ผู้ศึกษาด�าเนินการ	 2	 ขั้นตอน	 คือ	 การศึกษาน�าร่องเพื่อ 

สร้างกรอบแนวคดิ	สร้างและพฒันาตัวบ่งชีก้ารพฒันาแหล่ง

ท่องเทีย่วแบบย่ังยืนตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในเขตพืน้ท่ีปกครองพิเศษ	(เมืองพทัยา)	มีประเด็นทีส่ามารถ

น�ามาอภิปรายได้	ดังนี้	

	 	 2.1	 การสร้างกรอบแนวคิด	 และการร่างตัว 

บ่งช้ีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้น ที่ปกครองพิ เศษ	 

(เมืองพัทยา)	 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร	 งานวิจัย	

ทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้อง	ก�าหนดกรอบแนวคิดการศึกษา	และน�าไป

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกลุ่มตัวอย่างตามที่ก�าหนดไว้	

การร ่างกรอบตัวบ่งชี้ในขั้นน้ีผู ้ ศึกษาท�าการนิยามเชิง 

ปฏิบัติการ	 ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ตัวแปรย่อยที่ เ ก่ียวข ้องกับตัวบ ่งชี้ 	 มีฐานข ้อมูลหรือ 

มีการสร้างตัวแปรประกอบจากตัวแปรย่อยหลายตัว	 

(วิลาวัลย์	 มาคุ้ม,2549:	 31)	 จากนั้นผู้ศึกษาได้ด�าเนินการ 

ร่างตวับ่งชีแ้ละผลการวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้างให้เป็นไปตามกรอบแนวคิดบนพ้ืนฐาน 

การสังเคราะห์เอกสาร	งานวิจัย	และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	

	 	 2.2	 การพัฒนาตัวบ ่ง ช้ีการพัฒนาแหล ่ง 

ท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	(เมืองพัทยา)	ผู้ศึกษาได้น�าเสนอ

ร ่างตัวบ ่ง ช้ีที่ ได ้จากการศึกษาน�าร ่องต ่อผู ้ เชี่ยวชาญ	 

จ�านวน	 17	 คน	 โดยผู้เชี่ยวให้ความเห็นเกี่ยวกับความ 

ตรงเชิงเนื้อหา	(Index	of	Item	Objective	Congruence:	

IOC)	ของตวับ่งชี	้ผูว้จิยัน�าความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญมาปรบั

ข้อความเพ่ือให้ผู ้ตอบแบบสอบถามเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 

และตรงประเด็นตามที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา

	 โดยสรุปแล้ว	ผู้ศึกษาด�าเนินการตามกระบวนการ

สร้างตัวบ่งชี้	ขั้นตอน	คือ	การก�าหนดวัตถุประสงค์ของการ

พัฒนาตัวบ่งชี้ 	 การนิยามตัวบ่งชี้ 	 การรวบรวมข้อมูล	 

การสร้างตัวบ ่งชี้ 	 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี	้ 

และการวเิคราะห์ตามบรบิททีต้่องการศกึษา	และการน�าเสนอ

รายงาน	 (วิลาวัลย์	 มาคุ้ม,	 2549:	 32-33)	 จึงท�าให้ตัวบ่งชี้ 

ทุกตัวที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดมีคุณภาพสามารถน�าไปใช้

ต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	 ตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	

(เมืองพัทยา)	มีข้อควรค�านึง	ดังนี้

	 1.	 ความต้องการของชุมชน	ว่าพร้อมที่จะต้อนรับ

นักท่องเที่ยวหรือไม่	ถ้ายังไม่พร้อมต้องชะลอไว้ก่อน	เพราะ

อาจท�าให้เกิดข้อขัดแย้งกับชุมชนได้

	 2.	 ความต้องการของนักท่องเที่ยว	 เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวให้นักท่องเที่ยว

เกิดความพึงพอใจ
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	 3.	 ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว	 เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพิจารณาจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกทั้ง 

ทางตรงและทางอ้อมให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ	 

พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ

	 4.	 คณุค่าของสิง่แวดล้อมและวฒันธรรมในแหล่ง

ท่องเทีย่ว	เพือ่เป็นแนวทางในการดูแลคุณค่าของสิง่แวดล้อม

ทางธรรมชาติ	 และด�ารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 

ของท้องถิ่นไว้

	 5.	 การมีส่วนร่วมของชุมชน	เพื่อเป็นแนวทางการ

พิจารณาคุณภาพชีวิต	การมีรายได้	และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 6.	 ขดีความสามารถในการรองรับของนักท่องเท่ียว	

เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาก�าหนดปริมาณ	 และ

มาตรฐานของการบริการด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกการ 

ท่องเที่ยว	 พร้อมก�าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	 

รวมทั้งการพิจารณามาตรการจ�ากัดนักท่องเที่ยว

 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการ

พัฒนาแหล ่งท ่องเที่ยวแบบยั่งยืน	 ตามแนวปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในเขตพื้นที่ปกครองพิ เศษ	 

(เมืองพัทยา)

	 2.	 ควรมกีารวิจยัเชงิคณุภาพเพือ่ศกึษาเฉพาะด้าน	

เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	 ตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ	

(เมอืงพทัยา)	เช่น	การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	การท่องเทีย่ว

เชิงเกษตร	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	เป็นต้น
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