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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประชาชน
ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลครั้งเดียว (cross-sectional
approach) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนสมาชิกครัวเรือน จานวน 250 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในบริเวณย่านเมือง
เก่าภูเก็ตและเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์ รวมทั้งสิ้น 250 คน โดยการใช้สูตรการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
Krejcie and Morgan (1970) ในการกาหนดขนาดตัว อย่าง และใช้วิธีการสุ่ มตัว อย่างแบบโควตา (Quota
Sampling) และการสุ่มตั วอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามใน
การเก็บ รวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ ผลการวิจั ยพบว่า ประชาชนในย่านเมืองเก่ามีส่ ว นร่ว มในการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในระดับมากในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือมาตรการของย่านเมืองเก่า ภูเก็ตเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อัตลักษณ์และความดั้งเดิมของย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีส่วน
ร่วมในระดับปานกลางในการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยว และในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมใน
ระดับน้อยในการติดตามและประเมินผลปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
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คาสาคัญ : 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน 2) การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3) ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

Abstract
This research aimed to analyze the participation in sustainable tourism management
of the locals in the area of Phuket Old Town. The study employed the quantitative study and
the cross-sectional approach. The samples of the study were the representatives of 250
households who live in the area of Phuket Old Town and Charter Bank Old Town with the
total of 250 samples by using the formula of Krejcie and Morgan (1970) to determine the
sample size. The techniques of quota sampling and convenience sampling were conducted to
get the study samples. The study revealed that the locals in the area of Phuket Old Town
participated in sustainable tourism management at high level in abiding by regulations or
measures of Phuket Old Town in order to promote tourism and conserving identity and
authenticity of Phuket Old Town, followed by the moderate level of participation in recognition
of tourism information and giving tourists information and the low level of participation in
following up and evaluating problems affected by tourism activities.
Keywords: 1) Local participation 2) Sustainable Tourism Management 3) Phuket Old Town

บทนา
การพัฒ นาชุมชนในปั จ จุ บั น มักจะพึ่งพิงอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ยวเป็นส าคัญ (Ruggieri & Calo,
2018) การท่องเที่ยวส่งผลทั้งในแง่ดีและแง่ลบแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีการท่องเที่ยวเข้าไป
(Andersson & Lundberg, 2013; Prayag, Hosany, Nunkoo & Alders, 2013) จากมุมมองด้านเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจ (Kim, Uysal & Sirgy,
2013) การจ้ า งงาน (Látková & Vogt, 2012) และโอกาสด้ า นการพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ การพั ฒ นาระบบ
สาธารณสุขและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Stylidis, Terzidou & Terzidis, 2007) ของชุมชน อย่างไรก็ตาม
การท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดการพึ่งพิงของระบบเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับสูง และธุรกิจการ
ท่องเที่ยวมักจะถูกควบคุมโดยนักลงทุนจากภายนอกชุมชน (Stylidis et al., 2007) ดังนั้นผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวจึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการพัฒนาและ
วงจรชีวิตของกิจกรรมการท่องเที่ยว (Kim et al, 2013) การรับรู้ในเชิงบวกของผลดีจากการท่องเที่ยวย่อม
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ส่งผลให้ประชาชนมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวผ่าน
กระบวนการการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Long, 2012)
ประเทศไทยประสบทั้งความสาเร็จในการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว และ
ความล้มเหลวเนื่องมาจากปัญหาในการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว รวมถึงผลกระทบต่อชุมชน ประเทศ
ไทยจึงได้กาหนดให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) จากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17
เมษายน พ.ศ. 2552 เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 โดยนาแนวคิดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา คณะรัฐมนตรี
ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (www.nesdb.go.th, 2018) ประเทศไทยได้นาแนวคิดการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่ างยั่งยืนเข้ามาใช้ในการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาการท่องเที่ยว การรักษา
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว โดยเน้นการเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชนด้านการ
จัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างจริงจัง รวมถึงกาหนดแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวจนนาไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด (พรพรรณ วีระปรียา
กรู, 2551)
ย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งอยู่ที่ถนนถลาง ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทิศเหนือจดถนนดีบุก
ทิศตะวันออกจดถนนเทพกษัตรี ทิศตะวันตกจดถนนเยาวราช ทิศใต้จดถนนพังงาบริเวณเมืองเก่าชาร์เตอร์
แบงค์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจและรับราชการ อาคารส่วนใหญ่ในย่านเมืองเก่าเป็น
สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิคเรเนสซองส์และนีโอคลาสสิคของยุโรป หรือที่เรียกว่าชิโนโปรตุกีสกับศิลปะแบบจีน
ผสมไทยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากปี นังและสิงคโปร์ ถนนถลางเป็นถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่มีความ
เก่าแก่ที่สุดสายหนึ่งในเขตอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ก่อนมีการจัดตั้งย่านเมืองเก่าภูเก็ตขึ้น ธุรกิจการค้าในย่าน
ดังกล่ าวโดยเฉพาะถนนถลาง เริ่ มเข้าสู่ ภ าวะซบเซา กิจกรรมหลั กของนักท่องเที่ยวคือการเดินชมอาคาร
บ้ านเรื อนเก่าๆและสถาปั ตยกรรมที่ ทรุ ดโทรมไปตามกาลเวลา ผู้ บริห ารเทศบาลนครภูเ ก็ต ได้เล็ งเห็ น ถึ ง
ความสาคัญในการจัดการการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าภูเก็ตและผลักดันการพัฒนาอย่างจริงจังตั้งแต่พ.ศ.2552
เป็นต้นมา อาทิ การปรับปรุงทัศนียภาพย่านเมืองเก่า การจัดกิจกรรมถนนคนเดินทุกๆวันอาทิตย์ และกิจกรรม
ตามประเพณีจีนท้องถิ่น ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ที่เน้น
การท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ลึกซึ้ง ส่งผลให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เมื่อการท่องเที่ยวในย่าน
เมืองเก่าภูเก็ตมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ประชาชนส่วนหนึ่งในชุมชนพร้อมใจกันเปิดประตูบ้านต้อนรับ
นักท่องเที่ยว บ้านบางหลังที่ถูกทิ้งร้าง เจ้าของบ้านก็กลับมาปัดฝุ่น บูรณะซ่อมแซมให้เกิดความสวยงามน่าชม
มีการปล่อยให้เช่าอาคารทั้งหลัง หรือบริเวณส่วนหน้าของบ้านเพื่อการค้าขาย และมีการขายอาคารบ้านเรือน
ให้แก่นักธุรกิจจากต่างถิ่นที่มาลงทุนในย่านเมืองเก่า ประชาชนทั้งในชุมชนและจากต่างถิ่น เริ่มมองเห็นช่อง
ทางการได้มาของรายได้ และการสร้างธุรกิจท่องเที่ยวในชุม ชนและอุปทานด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว
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พร้อมทั้งนาเสนอขายทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมออกไปสู่ตลาดท่องเที่ยวทั่วประเทศและทั่วโลก
เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตมากขึ้น นอกจากนี้ประชาชนจานวนหนึ่งที่อาศัยอยู่
ในถนนถลางก็ได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนและชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความยั่งยืนด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมตลอดไป (เทศบาลนครภูเ ก็ ต, 2561) ผู้ บริห ารเทศบาลนครภูเ ก็ ต ได้ พยายามหาแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งการจัดการการท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้นั้นจาเป็น
อย่ างยิ่ งที่ป ระชาชนที่ อาศั ย อยู่ ในชุ มชนต้ องมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาและการจัด การด้ านต่ างๆ เนื่องด้ว ย
ประชาชนเป็นเจ้าของชุมชนและทรัพยากรในพื้นที่ อีกทั้ งได้ใช้ประโยชน์พึ่งพิงทรัพยากรในชุมชนทั้งในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและการดารงชีวิตประจาวัน ปัญหาการจัดการการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต คือ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้ที่เข้ามาประกอบ
อาชีพและทาธุรกิจในย่านเมืองเก่ามากกว่าร้อยละ 50 เป็นคนจากต่างถิ่น บางคนไม่ใส่ใจในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของชุมชน มองหาแต่ผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนอง เช่น การไม่เคารพกฎจราจรเกี่ยวกัยการจอด
รถวันคู่-วันคี่ เพื่อขนถ่ายสินค้าไปยังร้านค้าของตนทาให้เกิดปัญหารถติด นอกจากนี้การกระตุ้นโดยผู้นาชุมชน
และภาครัฐให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวยังมีน้อย และประชาชนยังขาดความรู้ใน
เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวและการสื่อความหมายที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าในการมาเยือนแก่นักท่องเที่ยว
จากเหตุผ ลที่กล่ าวมาข้ างต้น ทาให้ ผู้ วิจัยสนใจศึกษาการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการจั ด การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งคาถามการวิจัยคือ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นอย่างไร เพื่อที่ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผน พัฒนา และจัดการการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ก ารท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าภูเก็ตได้รับการพัฒนา
และจัดการบนพื้นฐานของความยั่งยืนในอนาคตต่อไป
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบแก่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
และมีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Harun,
Chiciudean, Sirwan, Arion & Muresan, 2018) การตระหนักรู้ถึงปัญหาจากการท่อ งเที่ยวโดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวมวลชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกระตุ้นให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรระหว่าง
ประเทศน าเสนอแนวคิดและนโยบายในการนารูปแบบการท่องเที่ยวทางเลื อกมาทดแทนการมุ่งเน้นการ
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ท่องเที่ย วมวลชนเพื่ อลดผลกระทบเชิงลบต่ อสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม และเพื่อรั กษาผลประโยชน์ จากการ
ท่องเที่ยวของชุมชนเอาไว้ (Kilipiris & Zardava, 2012)
การพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือความยั่งยืนเป็นกรอบแนวคิดหลักที่ถูกนามาใช้ในการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1987 ซึ่งเป็นปีที่แนวคิดนี้เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น แม้ว่าบริบทของแนวคิดนี้จะสะท้อนในเรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเป็นหลัก (Lew, Ng, Ni & Wu, 2016) สืบเนื่องมาจากคณะกรรมาธิการโลก
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development –WCED)
ได้จัดทารายงานชื่อ Our Common Future หรือที่เรียกว่า รายงานบรันดท์แลนด์ (The Brundtland Report)
เพื่อเสนอแก่สหประชาชาติในปี ค.ศ. 1987 (World Commission on Environment and Development,
1987; Hardy, Beeton & Pearson, 2002) โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะกาหนดให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็น
วาระแห่งโลกที่ทุกคนตระหนักถึงการทาลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม (Butler, 1998; Hall & Lew, 2009; Hall, Gössling & Scott, 2015) ถึงแม้จะไม่มีการอ้างถึง
การท่องเที่ยวอยู่ในรายงาน
บรั น ดท์แลนด์ก็ตาม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้นาแนวคิดการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืนมาใช้ โดย
ประยุกต์การพัฒนาอย่างยืนเข้ากับกิจกรรมการท่องเที่ยว (Lew et al., 2016)
นอกจากนี้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) นาโดยประเทศ
สมาชิ ก จ านวน 193 ประเทศ ได้ รั บ รองวาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ค.ศ.2030 (The 2030 Agenda for
Sustainable Development) เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒ นา
อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นคน (people) โลก (planet) ความมั่งคั่ง (prosperity) เสรีภาพ (peace) และการมีส่วน
ร่ ว ม (partnership) (Cf, O. D. D. S., 2015) เช่น การสร้างเอกลั ก ษณ์ ท างการตลาดผ่ า นการพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยว (Pulido-Fernández, Andrades-Caldito & Sánchez-Rivero, 2015) หากมองลงไปที่ชุมชนความ
ยั่งยืนของการท่องเที่ยวจะมุ่งตอบคาถามว่า สิ่งใดที่ชุมชนต้องการอนุรักษ์แ ละปกป้องจากการเปลี่ยนแปลง
ผ่านตัวชี้วัด อาทิ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาทรัพยากรของชุมชน ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของประชาชนและการรักษาวัฒนธรรมประเพณี และระบบการสนับสนุนทางสังคม
เช่น สวัสดิการสังคมและความเสมอภาค (Lew et al., 2016) ดังนั้นชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Eshliki, & Kaboudi, 2012; Cañizares, Tabales & García, 2014;
Lo, Ramayah & Hui, 2014) จึงควรมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ
ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป (Kim, Park & Phandanouvong, 2014)
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การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทศวรรษที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากมุมมองของนักวิชาการใน
วรรณกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและหลากหลาย (Kim et al., 2014) โดยประชาชนในชุมชนถือเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญที่สุดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Eshliki
& Kaboudi, 2012; Zhang, Xiaoli & Bihu, 2012; Mohammadi, Khalifah & Hosseini, 2010; Lo et al.,
2014) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที่ยวจาแนกได้หลายประเภทและหลายระดับ อาทิ การมีส่วน
ร่ ว มที่ มี ผ ลมาจากการกระจายอ านาจ ได้ แ ก่ การมี อ านาจเหนื อ การมี ส่ ว นร่ ว มนั้ น (manipulative
participation) ประชาชนจึงมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลเท่านั้นซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในระดับต่าสุด การสร้าง
ภาพว่ามีความยุติธรรมต่อผู้ด้อยโอกาส (citizen tokenism) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในระดับกลาง และระดับ
สูงสุดคือการมีส่วนร่วมในการควบคุมการท่องเที่ยว (citizen control) ซึ่งเป็นการมีอานาจอย่างแท้จริ งของ
ประชาชน การมีส่วนร่วมในการควบคุมการท่องเที่ยวเป็นการรับรองว่าประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย วางระเบี ย บ บริ ห ารจั ด การและควบคุ ม รวมถึ ง สามารถต่ อ รองในเงื่ อ นไขต่ า งๆกั บ
บุคคลภายนอกชุมชน (Arnstein, 1969; 2015)
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถจาแนกเพิ่มเติมได้ดังนี้ การ
มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและผลักดันการพัฒนาอันเกิดจากความต้องการของประชาชนเอง (selfmobilization participation) ซึ่ ง เป็ น ระดั บ สู ง สุ ด ของการมี ส่ ว นร่ ว ม การมี ส่ ว นร่ ว มแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
(interactive participation) การมี ส่ ว นร่ ว มตามหน้ า ที่ ใ นการท างานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย (functional
participation) การมีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทน (participation for incentives) การมีส่วนร่วม
ในการให้ ค าปรึ ก ษา (participation by consultation) การมี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้ อ มู ล (participation in
giving information) และระดั บ ต่ าสุ ด คื อ การมี อ านาจเหนื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม (coercive participation)
(Pimbert & Pretty, 1997; Bass, Dalal-Layton & Pretty, 1995) การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน (spontaneous
participation) การมี ส่ ว นร่ ว มโดยการเชิ ญ ชวน (induced participation) และการมี ส่ ว นร่ ว มแบบบั ง คั บ
(manipulative participation) (Tosun, 1999; 2006; Zhang, Cole & Chancellor, 2013) หรือการมีส่วน
ร่วมจากประชาชนระดับล่างผลักดันขึ้นไปสู่ภาครัฐ (bottom-up participation) การมีส่วนร่วมจากการรั บ
นโยบายภาครัฐมาปฏิบัติ (top-down participation) และการมีส่วนร่วมที่ผสมผสานระหว่างการมีส่วนร่วม
จากประชาชนระดั บ ล่ า งผลั ก ดั น ขึ้ น ไปสู่ ภ าครั ฐ และการมี ส่ ว นร่ ว มจากการรั บ นโยบายภาครั ฐ มาปฏิ บั ติ
(divergence towards participation) (Zapata, Hall, Lindo & Vanderschaeghe, 2011)
การมีส่ ว นร่ว มที่เข้มแข็ง ของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเป็นสิ่ งที่จาเป็นอย่างยิ่งในการ
ผลักดันให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนประสบความสาเร็จ (Kim et al., 2014) ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะ
ถูกมองเป็นดาบสองคมที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อประชาชนในชุมชน (Wang & Pfister, 2008)
ดังนั้นระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการท่องเที่ยวจึงมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับการรับรู้
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ผลกระทบจากการท่องเที่ยว (Eshliki & Kaboudi, 2012) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับผลประโยชน์ส่วนบุคคล
จากการท่ อ งเที่ ย ว (Hanafiah, Jamaluddin & Zulkifly, 2013) ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมวั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อม หากผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยวที่เป็นต้นทุนของชุมชนสูงกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล ย่อม
ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนคัดค้านการท่องเที่ยวและไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว อย่างไรก็
ตามยั งมีการศึ ก ษาไม่ม ากนั ก ที่วิ เ คราะห์ การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนจากความสั น พันธ์ร ะหว่า งการรั บ รู้
ผลประโยชน์ การรับรู้ต้นทุน และการสนับสนุนการท่องเที่ยว (Lee, 2013)

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว (crosssectional approach) จากตัวแทนสมาชิกครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าชาร์
เตอร์แบงค์ จานวน 250 ครัวเรือน จากจานวนประชากรทั้งหมด 470 ครัวเรือน (เทศบาลนครภูเก็ต วันที่ 9
มีนาคม 2561) รวมกลุ่มตัวอย่ าง 250 คน โดยใช้สูตรการคานวณหาขนาดกลุ่มตัว อย่างของ Krejcie and
Morgan (1970) ในการก าหนดจ านวนตั ว อย่ า งการศึ ก ษานี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบโควตา ( Quota
Sampling) โดยกาหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างดังนี้ กลุ่มตัวอย่างชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตร้อยละ 60 และกลุ่ม
ตัวอย่างเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์ร้อยละ 40 จากนั้นใช้วิธี การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างและใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วข้อง เช่น แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว และแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert
Rating scale) กาหนดค่าเป็น 6 ระดับคือ 5 = การมีส่วนร่วมมากที่สุด, 4 = การมีส่วนร่วมมาก, 3 = การมี
ส่วนร่วมปานกลาง, 2 = การมีส่วนร่วมน้อย, 1 = การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด, และ 0 = ไม่มีส่วนร่วมเลย ผู้วิจัยได้
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยแบบสอบถามฉบับร่างโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้วิธีการหาดรรชนี ความสอดคล้ องระหว่า งข้ อค าถามและวัต ถุป ระสงค์
(Index of Item Objective Congruence-IOC) หลั ง จากที่ ไ ด้ ป รั บ แก้ แ บบสอบถามตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จริงจานวน 20 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง ( reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้การทดสอบ
ค่าสถิติสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากการวิเคราะห์ หาความ
เที่ยงของเครื่องมือ ได้ค่าครอนบาคแอลฟ่า เท่ากับ .781 และจัดทาแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง
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การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์คะแนนสาหรับการแปลค่าเฉลี่ยในการสรุปผลการศึกษาแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) เป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยในช่วง
4.18 - 5.00 =
การมีส่วนร่วมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยในช่วง
3.34 - 4.17 =
การมีส่วนร่วมมาก
คะแนนเฉลี่ยในช่วง
2.51 - 3.33 =
การมีส่วนร่วมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยในช่วง
1.68 - 2.50 =
การมีส่วนร่วมน้อย
คะแนนเฉลี่ยในช่วง
0.84 - 1.67 =
การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ยในช่วง
0.00 - 0.83 =
ไม่มีส่วนร่วมเลย

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากสารวจกลุ่มประชากรซึ่งเป็นตัวแทนจากครัวเรือน
จานวน 250 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 250 คน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 250 ชุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
100 โดยมีผลการวิจัยดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ
58.4 และเป็นเพศชายจานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 มีอายุน้อยกว่า 35 ปี มีจานวน 108 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.2 สถานสภาพโสดมีจานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมีจานวน 132
คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 รายได้ต่อเดือน
ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท มีจานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 แหล่งที่มาของรายได้หลักโดยตรงมาจาก
ธุรกิจที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นหลักมีจานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ระยะเวลาที่อาศัยหรือทางาน
ในย่านเมืองเก่าภูเก็ตมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป มีจานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์
ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์

จานวน
(250
คน)

ร้อยละ
(100.0)

1. เพศ
ชาย
หญิง

104
146

41.6
58.4

น้อยกว่า 35 ปี

108

43.2

2. อายุ
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

36-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
เคยสมรสและแยกกันอยู่
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
รับจ้างทั่วไป
พนักงานบริษัท
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานในร้าน
อื่นๆ.........
การศึกษา
น้อยกว่ามัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
แหล่งที่มาของรายได้
รายได้หลักโดยตรงมาจากธุรกิจที่ให้บริการแก่คนท้องถิ่นเป็นหลัก
รายได้หลักโดยตรงมาจากธุรกิจที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นหลัก
รายได้หลักโดยตรงมาจากอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
รายได้หลักโดยตรงมาจากธุรกิจที่ให้บริการแก่คนท้องถิ่นเป็นหลัก
และรายได้เสริมจากการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ระยะเวลาอยู่อาศัย
น้อยกว่า 5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี

98
44

39.2
17.6

121
115
14

48.4
46.0
5.6

5
11
21
36
132
10
31
4

2.0
4.4
8.4
14.4
52.8
4.0
12.4
1.6

92
138
20

36.8
55.2
8.0

82
83
27
27
31

32.8
33.2
10.8
10.8
12.4

74
112
41
23

29.6
44.8
16.4
9.2

74
51
27
98

29.6
20.4
10.8
39.2
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประชาชน
ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์ ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม
ทั้ง 5 ด้าน ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลในระดับปานกลาง
(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64) และมีส่วนร่วมในระดับน้อยในด้านการให้ข้อมูลหรือคาปรึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46)
ด้านการการติดตามและประเมิ นผล (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.41) และด้านการมีส่วนร่วมในการรับและแบ่งผลประโยชน์ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35) (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในภาพรวมทั้ง 5
ด้าน

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล

2.64

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.24

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลหรือคาปรึกษา
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับและแบ่งผลประโยชน์
5. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
รวม

2.46
2.41
2.35
2.45
2.46

1.41
1.28
1.55
1.32
1.36

การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
การมี
ส่วนร่วม
ปาน
กลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

การมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดับปาน
กลาง ในการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ ของย่านเมืองเก่าจากหน่วยงานภาครัฐ และสื่อต่างๆ
(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22) (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ข้อมูล
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล
1.1 การได้ร่วมรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยว และกิจกรรม
ต่างๆ ของย่านเมืองเก่าจากหน่วยงานภาครัฐ และสื่อต่างๆ

ค่าเฉลี่ย

3.22

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

0.98

ปาน
กลาง
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1.2 การได้เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการการท่องเที่ยวของย่านเมืองเก่าภูเก็ต
รวม

2.07

1.50

น้อย

2.64

1.24

ปาน
กลาง

การมีส่วนร่วมในด้านการให้ข้อมูลหรือคาปรึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมในระดับปานกลาง ในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15) รองลงมาคือ การให้ข้อมูล
แก่ผู้วิจัยจากสถาบันต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56) (ดังตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูลหรือคาปรึกษา
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลหรือคาปรึกษา
2.1 การได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้ อ มู ล แก่ ผู้ วิ จั ย จาก
สถาบันต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
2.2 การได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ความคิดเห็น แก่
ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด การท่ อ งเที่ ย วและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
2.3 การได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการจัดการ
การท่องเที่ยว ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
2.4 การได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว
2.5 การได้มีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษาแก่โครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวของย่านเมืองเก่า
รวม

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

2.56

1.38

2.37

1.41

ปาน
กลาง
น้อย

2.17

1.51

น้อย

3.15

1.22

2.04

1.49

ปาน
กลาง
น้อย

2.46

1.41

น้อย

ค่าเฉลี่ย

การมีส่วนร่วมในด้านการดาเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดับมาก
ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือมาตรการของย่านเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.68) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อัตลักษณ์และความดั้งเดิมของย่านเมืองเก่าภูเก็ต (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60) (ดังตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3.1 การได้ มี ส่ ว นร่ ว มสนั บ สนุ น เงิ น ทองเพื่ อ ใช้ ใ น
กิจกรรมการท่องเที่ยว ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
3.2 การได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
3.3 การได้ มี ส่ ว นร่ ว มเป็ น คณะกรรมการในการจั ด
กิจกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาย่านเมืองเก่าภูเก็ต
3.4 การได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของย่านเมืองเก่าภูเก็ต
3.5 การได้ มี ส่ ว นร่ว มในการปฏิบั ติ ตามกฎ ระเบี ยบ
หรือมาตรการของย่านเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.6 การได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อัตลักษณ์และความ
ดั้งเดิมของย่านเมืองเก่าภูเก็ต
รวม

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

2.10

1.43

น้อย

2.26

1.42

1.81

1.57

ปาน
กลาง
น้อย

3.41

1.16

3.68

1.06

ปาน
กลาง
มาก

3.60

1.06

มาก

2.41

1.28

น้อย

ค่าเฉลี่ย

การมีส่วนร่วมในด้านการรับและแบ่งผลประโยชน์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในระดับปานกลาง ในการใช้ประโยชน์จากย่านเมืองเก่าเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70)
รองลงมาคือ การรับผลประโยชน์จากการมีธุรกิจเป็นของตนเอง เช่น การบริการที่พัก การบริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม ร้านค้าเสื้อผ้าและของที่ระลึก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70) (ดังตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับและแบ่งผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับและแบ่งผลประโยชน์
4.1 การได้มีส่วนร่วมเข้าไปขายสินค้าในบริเวณย่ า น
เมืองเก่า เช่น งานถนนคนเดิน งานวัฒนธรรมตรุษจีน
4.2 การได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากย่านเมือง
เก่าเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

2.15

1.77

น้อย

2.70

1.36

ปาน
กลาง

ค่าเฉลี่ย
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4.3 การได้มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมี
ธุรกิจเป็นของตนเอง เช่น การบริการที่พัก การบริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม ร้านค้าเสื้อผ้าและของที่ระลึก
4.4 การได้มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการ
แบ่งรายได้จากเงินช่วยเหลือของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท่าน
รวม

2.70

1.52

ปาน
กลาง

1.86

1.57

น้อย

2.35

1.55

น้อย

การมีส่วนร่วมในด้านการติดตามและประเมินผล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
ในระดับน้อย ในการติดตามและประเมินผลปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48)
รองลงมาคือ การติดตามและประเมินผลข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น สถิตินักท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อการท่องเที่ยว ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45) (ดังตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
5. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
5.1 การได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการติด ตามและประเมินผล
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
5.2 การได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการติด ตามและประเมินผล
ความสาเร็จของกิจกรรมการท่องเที่ยว
5.3 การได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการติด ตามและประเมินผล
ข้ อ มู ล สถิ ติ ต่ า งๆ เช่ น สถิ ติ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยว ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
รวม

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

2.48

1.31

น้อย

2.42

1.30

น้อย

2.45

1.35

น้อย

2.45

1.32

น้อย

ค่าเฉลี่ย

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาข้างต้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ย่าน
เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับปาน
กลางในการรั บ รู้ ข้อมูล และมีส่ ว นร่ ว มในระดับน้อยในการให้ ข้ อ มูล หรือ คาปรึก ษา การมีส่ ว นร่ว มในการ
ดาเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับและแบ่งผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ทั้ง
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ที่กิจกรรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่ ใกล้กับบ้านเรือนที่อาศัย อภิปรายผลการศึกษาได้ว่า การมีส่วน
ร่วมในจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนย่านเมืองเก่าเป็นเรื่องที่ยังใหม่มากสาหรับประชาชนในชุมชน
จึงอาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวบริบทการจัดการการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม การขาดซึ่ง
ความรู้ เกี่ย วกับ การท่ องเที่ย วถือ เป็ น อุป สรรคที่ส าคัญ ที่ไ ม่เ พียงแต่จ ากั ดการมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังคงส่งผลไปยังอุปสรรคอื่นๆอีกด้วย เช่น การขาดภาวะผู้นาในการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ชุมชน และการถูกครอบงาจากพนักงานของรัฐ (Razzaq, Hadi, Mustafa, Hamzah, Khalifah & Mohamad,
2011) นอกจากนี้ประชาชนในย่านเมืองเก่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีที่จะให้มีการ
ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้แนวคิดดังกล่าวเพียงเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น
กล่าวได้ว่าการมีส่วนร่ว มของประชาชนส่ว นใหญ่ในย่านเมืองเก่าเป็นการมีส่วนร่ว มแบบเชิญชวนจากแรง
กระตุ้ น ในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว (Induced community participation) โดยเทศบาลนครภู เ ก็ ต การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนเป็นหลัก (Tosun, 1999) ซึ่งแม้ว่าประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่ประชาชนก็ไม่มีอานาจหรือการควบคุมเหนือการตัดสินใจของผู้มีอานาจ
(Tosun, 1999; 2006) และเป็นการมีส่วนร่วมที่ผสมผสานระหว่างการมีส่วนร่ว มจากประชาชนระดับล่ าง
ผลั ก ดั น ขึ้ น ไปสู่ ภ าครั ฐ และการมี ส่ ว นร่ ว มจากการรั บ นโยบายภาครั ฐ มาปฏิ บั ติ (divergence towards
participation) (Zapata et al., 2011) โดยทั่วไปประชาชนในกลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนาส่วนใหญ่ อาจจะมี
ส่วนร่วมในการนานโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวจากภาคเอกชนและ/ หรือภาครัฐไปปฏิบัติ และได้รับ
ผลประโยชน์ จ ากการท่องเที่ย ว แต่มักไม่ ต้องการมี ส่ ว นร่ว มในการตัดสิ น ใจวางแผน (Rasoolimanesh &
Jaafar, 2016) และมักจะไม่มีส่วนร่ว มในกระบวนการการจัดการของการพัฒนาการท่อ งเที่ยว (Nicholas,
Thapa & Ko, 2009; Lee, 2013) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประชาชนจะไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่
ยังคงต้องการมีส่ว นร่ว มในการพัฒนาเศรษฐกิจและการประชาสั มพันธ์ชุมชนของตน (Rasoolimanesh &
Jaafar, 2016) ในขณะที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่ ง ยื น (Matarrita-Cascante, Brennan & Luloff, 2010; Muganda, Sirima & Ezra, 2013) ทฤษฎี ป ระชา
นิยม (Neo-populist Theory) กล่าวว่า ประชาชนในชุมชนควรจะเป็นศูนย์กลางของการวางแผนและการ
พัฒนาการท่องเที่ยว เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวจะสะท้อนเสียงของประชาชนที่มีต่อผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน (Razzaq et al., 2011) การที่จะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ประชาชนควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนา โอกาสในการเข้ามีส่วน
ร่วมและผลกระทบจากการท่องเที่ยวทั้งทางบวกและทางลบแก่ชีวิต (Su & Wall, 2014)
ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ การมีส่วนร่วม
กระตุ้นให้ประชาชนได้ทางานร่วมกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน และตระหนักถึงผลประโยชน์ที่
ได้รับจากการมีส่วนร่วม พันธะทางสังคมและศาสนาที่สอนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประชาชน
มองเห็นโอกาสจากการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการได้รับเงินและสิ่งของเป็นค่าตอบแทน
นอกจากนี้การรับรู้ของประชาชนต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการการ
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ท่องเที่ยวหรือรู้สึกต่อต้านการท่องเที่ยวในชุมชนของตน ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ รวมถึงปัจจัยทางสังคม
และเศรษฐกิจ เช่น เพศ อายุ ระยะเวลาที่อาศัยในย่านเมืองเก่า รายได้ครัวเรือน อาชีพที่เกี่ยวข้องหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
เป็นสาคัญ (Eastering, 2005; Nunkoo & Ramkissoon, 2010; Simão & Môsso, 2013) หากการครองชีพ
ของประชาชนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับ ประชาชนย่อมมีการ
รับรู้และมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวมากขึ้น และประชาชนที่อาศัยในย่าน
เมืองเก่ามาเป็นระยะเวลานานย่อมมีแนวโน้มการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ไม่พึงประสงค์ และการรับรู้
ดังกล่าวย่อมส่งผลในเชิงลบต่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว (Simão & Môsso, 2013;
Meimand, Khalifah, Zavadskas, Mardani, Najafipour & Ahmad, 2017) นอกจากนี้ยังคงมีปัจจัยอื่น ๆ
ที่ลดทอนการมีส่วนร่วมของประชาชน อาทิ การกระจายผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมระหว่างกลุ่มประชาชนใน
ชุมชน ชุมชนมีความเป็นปัจเจกสูงและประชาชนขาดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ทัศนคติและการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ถือเป็นอุปสรรคที่สาคัญที่สุดในการลดทอนความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วมใน การ
ท่องเที่ย ว ดังนั้ น คุณภาพชีวิต ในย่ า นเมื องเก่ า ความเข้มแข็ งทางเศรษฐกิ จ การทานุรักษาทรั พยากรการ
ท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวกและการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงผลประโยชน์ของบุคคลและครอบครัวจาก
การท่องเที่ย วส่ งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจในชุมชนของตน (Ko & Stewart, 2002) และการมีส่ ว นร่ว ม
สนั บ สนุ น การจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว (Andereck & Nyaupane, 2011;Vargas-Sanchez, Plaza-Mejia &
Porras-Bueno, 2009; Uysal, Sirgy, Woo & Kim, 2016; Yu, Cole & Chancellor, 2016)

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ภาครั ฐ และผู้ น าชุ ม ชนย่ า นเมื อ งเก่ า ภู เ ก็ ต ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวให้กับประชาชนได้รับทราบ และควรกระตุ้น
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุม การพูดคุยกลุ่มเล็ก หรือการจัดอบรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึง
ความสาคัญของการท่องเที่ยว รวมถึงผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลหรือคาปรึกษา ประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ควรมีส่วน
ร่วมในการวางแผน กาหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา และเป้าหมายการท่องเที่ยวในชุมชนย่านเมืองเก่า
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนิ นงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าควรส่งเสริมและเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดกฎระเบียบในการ
จัดการการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน การ
สื่ อ ความหมาย รวมถึ ง การจั ด การน าเที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ ด้ ว ยชุ ม ชนเองอย่ า งเข้ ม แข็ ง มากขึ้ น โดยคิ ด ถึ ง
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ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตน ซึ่งจะทาให้ประชาชนมีความรู้สึกผูกพันกับชุมชน
และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาทรัพยากรของชุมชนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับและแบ่งผลประโยชน์ ผู้นาชุมชนย่านเมืองเก่าควรร่วมกับประชาชน
กาหนดกฎระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยใช้
รูปแบบกองทุนเพื่อที่จ ะน าค่าธรรมเนี ยมดังกล่ าวมาใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่ งแวดล้ อมในการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ควรเปืดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเข้าไปขายสินค้าในบริเวณย่าน
เมืองเก่า เช่น งานถนนคนเดิน งานวัฒนธรรมตรุษจีน และการมีธุรกิจเป็นของตนเองโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5.ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผู้นาชุมชนควรสร้างกลไกที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการติดตาม เข้าถึงข้อมูล และประเมินผลความสาเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
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