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ปีการศึกษา 2559 
  

บทคัดย่อ 
 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจ
ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน 
จ านวน 400 คนเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ 
ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนแบบทางเดียว 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การเปิดการค้าเสรีอาเซียนส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหินด้าน
การจัดการแหล่งท่องเท่ียวด้านการจัดการบริการท่องเท่ียวและด้านการจัดการตลาดการท่องเท่ียว 2) เพศ
และการศึกษาเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหินเกี่ยวกับผลกระทบ
การเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน 

 

ค าส าคัญ: การค้าเสรีอาเซียน ธุรกิจท่องเท่ียว ผลกระทบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลายมือช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก   



 

(2) 

Independent Study Title Impacts of ASEAN Free Trade onTourism Businesses in 
Huahin District, Prachuap Khiri Khan 

Researcher Miss Navarat Laoveerakul 
Degree Sought Master of Public Administration 
Advisor Assist.Prof.Col.Worasit Chareonput, Ph.D.  
Academic Year 2016 
  

Abstract 
 

 The objectives of this research were: (1) to study and impact of ASEAN Free Trade 
on tourism businesses in  Huahin District, Prachuap Khiri Khan Province, ( 2 )  to compare 
public opinion regarding an impact of ASEAN Free Trade on tourism businesses. 

This was quantitative research population were applied for sampling. 
Questionnaires were data collecting means. Descriptive statistics were means,  Standard 
duration and percentages. Inferential Statistics; were T – Test and ANOVA – F mean while 
pair comparison was LSD.   

 The research found that 1)  the impact of ASEAN Free Trade on tourism business 
in Huahin District could be seen in the sector of tourist attraction, tourist service and 
tourism marketing, 2)  gender and educational background were factor affecting public 
opinion regarding an impact of ASEAN Free Trade on tourism businesses. 

 
Keywords: ASEAN Free Trade, tourism businesses, impact 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศท่ีเต็มไปด้วยทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และ
หลากหลาย อีกท้ังยังมีเสน่ห์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละแหล่งท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ภูเขา 
แม่น้้า ทะเล ป่าไม้ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นต้น ซึ่งนโยบายด้านการท่องเท่ียวของรัฐบาลใน
ปัจจุบันท่ีสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้เกิดขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและท้ารายได้สูงสุดเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศซึ่ง
ก่อให้เกิดการสร้างงาน การสร้างรายได้ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท้ังในระดับชาติและระดับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงนับได้ว่ามีบทบาทส้าคัญต่อการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไทย (ชาญชัย ช่ืนร้าพันธ์, 2552, หน้า 1) 

 การท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูงในปัจจุบัน  ซึ่งมี
ความส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ท่ีส้าคัญน้ามาซึ่ง
เงินตราต่างประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน การกระจายรายได้ และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
นอกจากนี้การท่องเท่ียวยังมีส่วนส้าคัญในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน  รวมไปถึงการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมเป็นต้น  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็น
จ้านวนมากในการท่องเท่ียวแต่ละปีเนื่องจากมีความพร้อมและอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวจึงสร้างรายได้ให้แก่ประเทศจ้านวนไม่น้อยในแต่ละปี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2558 การเตรียมความพร้อมของไทยด้านการท่องเท่ียวเพื่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงเนื่องจากการเปิดเสรี ซึ่งจ้านวนประชากรนักท่องเท่ียวอาจมีจ้านวนเพิ่มขึ้นตามลาดับ ดังนั้น
ไทยจึงควรหันมาให้ความสนใจการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  โดยการก้าหนดแนวทางการใช้
ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว รวมท้ังปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเพื่อ
ตอบสนองความจ้าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของสังคมท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างชาญฉลาด และรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้ไห้นานท่ีสุด  

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีมีความส้าคัญซึ่งสามารถท้ารายได้ให้กับ
ประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่งจึงอาจกล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวมีความส้าคัญโดยตรงต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอันจะส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศดีขึ้นด้วย ดังนั้นรัฐบาลได้มี
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การพัฒนาองค์ประกอบหลายอย่างทางการท่องเท่ียวท้ังภาครัฐและภาคเอกชนควบคู่กันอีกท้ังการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก็มีส่วนส้าคัญในการประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักท้ังใน
ประเทศและในระดับนานาชาติส้าหรับส่ิงท่ีมีการพัฒนานั้นมีท้ังการปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว การพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานทางการท่องเท่ียว เช่นเส้นทางการคมนาคม ถนน และส่ิงปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ 
ในแหล่งท่องเท่ียว เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการท่องเท่ียวของภูมิภาคเอเชียตะวันออก       
เฉียงใต้ เพื่ออ้านวยความสะดวกและมีความพร้อมส้าหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

 สรุปสถำนกำรณ์ท่องเที่ยว ต้ังแต่เดือนมกรำคม พ.ศ.2558 ถึงเดือนสิงหำคม พ.ศ.2559          
มีนักท่องเท่ียวจ้านวน 2,874,420 คนขยายตัวร้อยละ 11.00 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมาจ้านวน
การขยายตัวของนักท่องเท่ียว ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกา เอเชียใต้ โอเชียเนีย ตะวันออก
กลาง และแอฟริกา ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียวจ้านวน 139,088.12 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
9.37 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 

แผนภาพที่ 1.1 สรุปเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบดา้นการท่องเที่ยว ตั้งแต่ ม.ค.2558-ส.ค.2559 

 

ที่มา: ดาริษา ศิริสมบัติ, (2549, หน้า 5) 
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สถิตินักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำประเทศไทย ปี 2559 (จ ำแนกตำมสัญชำติและถ่ินที่อยู่) 

ตำรำงที่ 1.1 จ้านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2559  

Country of Number %Change 
Nationality 2016 2015 2016/15 

East  Asia 21,664,430 19,908,785 +8.82 
ASEAN 8,658,051 7,920,481 +9.31 

Brunei 14,032 13,836 +1.42 
Cambodia 686,682 537,950 +27.65 
Indonesia 535,625 469,125 +14.18 
Laos 1,409,456 1,220,522 +15.48 
Malaysia 3,533,826 3,418,855 +3.36 
Myanmar 341,641 259,678 +31.56 
Philippines 339,486 310,968 +9.17 
Singapore 966,909 938,385 +3.04 
Vietnam 830,394 751,162 +10.55 

China 8,757,466 7,936,795 +10.34 
Hong Kong 749,694 669,617 +11.96 
Japan 1,439,629 1,381,702 +4.19 
Korea 1,464,218 1,373,045 +6.64 
Taiwan 522,231 552,699 -5.51 
Others 73,141 74,446 -1.75 
Europe 6,170,481 5,631,438 +9.57 
Austria 100,287 97,869 +2.47 
Belgium 110,997 106,090 +4.63 
Denmark 165,548 159,435 +3.83 
Finland 134,223 134,750 -0.39 
France 738,763 681,114 +8.46 
Germany 835,506 761,819 +9.67 
Italy 265,532 246,094 +7.90 
Netherlands 235,708 221,619 +6.36 
Norway 131,036 135,382 -3.21 
Russia 1,089,992 884,136 +23.28 
Spain 168,843 150,995 +11.82 
Sweden 332,866 321,690 +3.47 
Switzerland 208,967 206,480 +1.20 
United  Kingdom 1,003,386 947,568 +5.89 
East  Europe 409,521 365,064 +12.18 
Others 239,306 211,333 +13.24 
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The  Americas 1,405,611 1,235,468 +13.77 

Argentina 45,295 28,961 +56.40 

Brazil 67,418 48,608 +38.70 
Canada 244,268 227,601 +7.32 
USA 974,632 867,505 +12.35 
Others 73,998 62,793 +17.84 
South  Asia 1,522,873 1,404,271 +8.45 
Bangladesh 100,272 107,394 -6.63 
India 1,193,822 1,069,422 +11.63 
Nepal 42,486 32,678 +30.01 
Pakistan 75,307 78,635 -4.23 
Sri  Lanka 68,193 75,434 -9.60 
Others 42,793 40,708 +5.12 
Oceania 905,811 922,977 -1.86 
Australia 791,631 807,450 -1.96 
New  Zealand 111,246 112,411 -1.04 
Others 2,934 3,116 -5.84 
Middle  East 747,135 658,278 +13.50 
Egypt 28,114 25,216 +11.49 
Israel 161,502 141,031 +14.52 
Kuwait 61,562 66,779 -7.81 
Saudi  Arabia 24,830 19,168 +29.54 
U.A.E. 130,940 124,719 +4.99 
Others 340,187 281,365 +20.91 
Africa 171,962 161,968 +6.17 
S.Africa 78,943 75,911 +3.99 
Others 93,019 86,057 +8.09 
Grand  Total 32,588,303 29,923,185 +8.91 

 
หมายเหตุ: หมายถึง ข้อมูลเบ้ืองต้น     
ที่มำ: กรมการท่องเท่ียว (ณ วันท่ี 10 มกราคม 2560)     

 ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้ าว เข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 
Community : AEC) ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนจึงจ้าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวารสาร
การเมืองการปกครอง ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 ประเด็นปัญหาปัจจุบันในอาเซียน 
ท่องเท่ียวและบริการซึ่งแนวโน้มการแข่งขันของการท่องเท่ียวและบริการในอนาคตทวีความรุนแรง        
มากขึ้น เนื่องจากความสะดวกทางด้านกฎระเบียบในการเดินทางระหว่างประเทศของสมาชิกกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เช่น นักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถเดินทางไป
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ยังประเทศต่าง ๆ ภายในอาเซียนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งจะส่งผลต่อการท่องเท่ียวภายในอาเซียนด้วยกัน 
ประเทศไทยมีเป้าหมายท่ีจะเป็นศูนย์กลางของการท่องเท่ียว (Tourism Hub) ของภูมิภาคอาเซียนด้วย
ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ท่ีต้ังอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ท้าให้สะดวกในการเดินทางเช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศ ท้ังทางบกและทางอากาศ  

 ด้านการเตรียมความพร้อมของไทยด้านการท่องเท่ียวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความส้าคัญกับการท่องเท่ียว โดยมีมติให้การท่องเท่ียวเป็นวาระแห่งชาติ
และให้ความส้าคัญกับการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเท่ียว โดยก้าหนดแนวทางไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ 2560-2564) นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวท้ังท่ีพักแรม ร้านอาหาร การ
คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค มีการลงทุนภาคบริการของ
ภาคเอกชนไทยอยู่ในระดับสูง มีความหลากหลายในสินค้าและบริการท่องเท่ียว ซึ่งผลการประเมินของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติเปรียบเทียบกับอาเซียนพบว่าประเทศไทยเป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้น นอกจากนี้
ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเหมาะสมส้าหรับการพัฒนาการท่องเท่ียวกล่าวคือ ประเทศไทยต้ังอยู่
บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานท่ีต้ังประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของ
ภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประตูสู่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง คือ พม่า จีน ลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม จุดแข็งอีกจุดหนึ่งท่ีส้าคัญของไทยก็คือ จุดดึงดูดใจท่ีเป็นเอกลักษณ์และนวัตกรรม
ด้านการบริการใหม่ ๆ เช่น มวยไทย สปา การให้บริการด้านสุขภาพ ความงาม อีกท้ังยังมีภูมิปัญญา
ด้ังเดิมซึ่งสามารถน้ามาพัฒนาเป็นสินค้าท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นและน่าสนใจได้  รวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเท่ียว กระแสความนิยมท่องเท่ียวทางเลือกการขยายตัวของตลาดการ
ท่องเท่ียวเฉพาะทาง ท้าให้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
(Spiritual Tourism) การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
(Sports Tourism) มีแนวโน้มขยายตัวและประเทศไทยก็มีความพร้อม จึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทยสร้าง
นวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับแนวทางการท่องเท่ียวเฉพาะทางในอนาคต 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เมื่อวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 17 มิถุนายน 
พ.ศ. 2554 เพื่อให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้น้าไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาภายใต้บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการก้ากับดูแลของ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ ซึ่งจากการประเมินผลการด้าเนินงานท่ีผ่านมา พบว่ายังมี
ข้อจ้ากัดหลายประการท่ียังไม่ได้บรรลุผลตามเป้าหมาย  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน
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มอบหมายให้ทุกส่วนราชการ หาแนวทางปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุผลและสอดคล้อง  
ตามแผนปฏิรูปประเทศไทยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจึงได้ด้าเนินการจัดท้ายุทธศาสตร์การ
ท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 ขึ้นโดยผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการพัฒนา 
พร้อมท้ังจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาแนวทางการท้างานและ
การปรับปรุงกลไกการขับเคล่ือนแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการโดยแท้จริง  ท้ังนี้ เพื่อให้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนนโยบายด้านการท่องเท่ียวของรัฐบาล รวมท้ังเป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาในระยะ 3 ปี ซึ่งจะเป็นช่วงรอยต่อเพื่อปูพื้นฐานไปสู่การจัดท้าแผนพัฒนาการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560-2564 

  การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
อยู่อย่างสมบูรณ์ จนมาถึงปัจจุบันทรัพยากรดังกล่าวได้เส่ือมโทรมลง ส่วนหนึ่งมาจากการใช้อย่าง
ฟุ่มเฟือย ขาดการบ้ารุงรักษา และไม่ค้านึงถึงการพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งท่ีผ่านมาการส่งเสริมการท่องเท่ียวได้
เน้นแต่จ้านวนนักท่องเท่ียวเป็นหลัก แต่ไม่เน้นการพัฒนาดูแลแหล่งท่องเท่ียวควบคู่ไปกับจ้านวน
นักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละพื้นท่ี จากปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นเป็นจ้านวนมากนั้นท้าให้
เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การท้าลายป่าไม้ ขยะมูลฝอย ความ
แออัดของส่ิงก่อสร้างท่ีบดบังทัศนียภาพของแหล่งท่องเท่ียว การติดขัดของการจราจร ความเส่ือมโทรม
ของโบราณวัตถุ โบราณสถาน ตลอดจนค่านิยมของประชากรในท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลงไป จนแสดงความ
พยายามของภาครัฐในการจัดการถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

  การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการจัดการผลกระทบจากการเปิดการค้า
เสรีอาเซียนต่อการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเท่ียวให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ียั่งยืนและเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป และยังสามารถน้าผลการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

  1.2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ้าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
  1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ้าเภอหัวหิน 

1.3 ขอบเขตของงำนวิจัย 
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  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ ดังนี้ 
 1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
 การศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบในการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจการท่องเท่ียวอ้าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

  1.3.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยได้น้ามาใช้ประโยชน์ในการก้าหนดตัวแปรท่ี

ถือเป็นปัจจัยท่ีผลมีต่อผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ้าเภอหัวหิน และน้ามา
ก้าหนดเป็นตัวแปรอิสระ ดังนี้ 

 1. ตัวแปรอิสระ  ( Independent  Variables )  ประกอบด้วย 
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 การศึกษา 
1.4 รายได้ 
1.5 อาชีพ 

           2.  ตัวแปรตำม  ( Dependent  Variables ) ก้าหนดศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบการเปิด
การค้าเสรีอาเซียนท่ีมีต่อการจัดการธุรกิจท่องเท่ียวอ้าเภอหัวหิน ประกอบไปด้วย 3 ประเด็นคือ 
  2.1 แหล่งท่องเท่ียว 
  2.2 บริการท่องเท่ียว 
  2.3 ตลาดท่องเท่ียว 

 1.3.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ คือ อ้าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

 1.3.4 ขอบเขตด้ำนประชำกร คือ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน
พื้นท่ีของอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ้านวน 155,0180 คน กลุ่มตัวอย่างค้านวณจากสูตรการ
ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1970, pp. 886) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ้านวน 400 คน  

  1.3.5 ขอบเขตระยะเวลำ คือ การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาในการศึกษา เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2559  

 

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
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  ในการศึกษางานวิจัยศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของนิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
เพศ หมายถึง เพศของกลุ่มตัวอย่าง คือเพศหญิงกับเพศชาย 
อำยุ หมายถึง อายุจริงของประชาชนในเขตอ้าเภอหัวหินท่ีตอบแบบสอบถาม  โดยนับอายุเต็มปี

บริบูรณ์ 
กำรศึกษำ หมายถึง โครงสร้างทางการศึกษา จ้านวนช่วงช้ันของการศึกษาประกอบด้วย ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและระดับอุดมศึกษา  
อำชีพ หมายถึง การท้ามาหากิน ท้าธุรกิจ ตามความชอบหรือความถนัด ได้รับค่าตอบแทนเป็น

ค่าจ้างหรือเงินเดือน 
รำยได้ หมายถึง  จ้านวนเงินเดือนและเบ้ียเล้ียงต่อเดือนท่ีได้รับ 

 ชุมชน (Community) ชุมชน หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีกลุ่มคนอาศัยอยู่ในอาณาเขต หรือบริเวณท่ีมีคน
จ้านวนหนึ่งท่ีอาศัยรวมกันอยู่เป็นกลุ่มมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีขนมธรรมเนียม มีความสัมพันธ์ 
จารีตประเพณี และมีการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
 อัตลักษณ์ (Identity) อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัว หรือลักษณะเด่นท่ีแสดงออกมา
และบ่งบอกลักษณะของตัวบุคคล สังคมและชุมชน นั้น ๆ 
 กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่ งยืน  (Sustainable Tourism) การท่องเท่ียวอย่างยั่ งยืน  หมายถึง          
การก้าหนดและการพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม อีกท้ังยังเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรเหล่า นั้นให้เกิดคุณค่ามากท่ีสุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco Tourism) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเท่ียวท่ี
ต้องการอนุรักษ์  รักษาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวต่าง  ๆ ให้คงอยู่ในสภาพเดิมยาวนานท่ีสุด               
โดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้น อันเป็นมรดกตกทอด ของคนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ให้คงสภาพท่ีดีต่อไป 
 กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) การท่องเท่ียวโดยชุมชน หมายถึง 
การท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งมี่ใช้การท่องเท่ียว เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และ
การบริหารจัดการในชุมชน เพื่อให้การท่องเท่ียวได้เข้าใจบทบาทของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
 กำรมีส่วนร่วม (Participation)  การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในหน้าใดหน้าท่ีหนึ่งท่ีมีการแก้ไข แสดงความคิดเห็น หรือลงปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีต้ังไว้ อีกท้ังการมีส่วนร่วมนั้นจะมาพร้อมกับการพัฒนา เพราะหากมีการร่วมมือกันเกิดขึ้นก็จะมี
การพัฒนาตามมาด้วย 
 แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียวในอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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 บริกำรกำรท่องเที่ยว หมายถึง ธุรกิจหลายประเภท ท้ังธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง และธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การซื้อบริการของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ถือได้       
ว่าเป็น การส่งสินค้าออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตา 
 ตลำดกำรท่องเที่ยว หมำยถึง กระบวนการ วางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิดการก้าหนด 
ราคาการส่งเสริมการตลาดและการจัดจ้าหน่าย สินค้าและบริการเพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปล่ียน ท่ีท้าให้
ผู้บริโภคได้รับความสุขความพอใจและ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 

1.5 สมมติฐำนกำรวิจัย 
1.5.1 ประชาชนในพื้นท่ีอ้าเภอหัวหินท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิดการค้า

เสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ้าเภอหัวหิน แตกต่างกัน 
1.5.2 ประชาชนในพื้นท่ีอ้าเภอหัวหินท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิดการค้า

เสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ้าเภอหัวหิน แตกต่างกัน 
1.5.3 ประชาชนในพื้นท่ีอ้าเภอหัวหินท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิด

การค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ้าเภอหัวหิน แตกต่างกัน 
1.5.4 ประชาชนในพื้นท่ีอ้าเภอหัวหินท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิด

การค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ้าเภอหัวหิน แตกต่างกัน 
1.5.5 ประชาชนในพื้นท่ีอ้าเภอหัวหินท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิด

การค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ้าเภอหัวหิน แตกต่างกัน 

 

1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  1.6.1 ท้าให้ทราบถึงผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ้าเภอหัวหิน   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1.6.2 ท้าให้ทราบถึงการจัดการธุรกิจท่องเท่ียวของอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1.6.3 ท้าให้ทราบถึงความแตกต่างของผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียว
อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1.6.4 ท้าให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเท่ียวตามนโยบายการเปิดการค้าเสรีอาเซียน
ต่อการท่องเท่ียวประเทศไทย 
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บทท่ี  2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียน ต่อการจัดการธุรกิจการ

ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีจากผลงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

  
  
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการค้าเสรีอาเซียน 
 ประวัติความเป็นมาของอาเซียน 
 AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้           
(The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่ อ ต้ั งขึ้ น ต าม ป ฏิญ ญ ากรุ ง เทพ ฯ 
(Bangkok Declaration) เมื่ อ  8 สิ งหาคม 2510 โดยมีประเทศ ผู้ก่อ ต้ั งแรกเริ่ ม  5 ประเทศ คือ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิกตามด้วย 
2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกล าดับท่ี 10 ท าให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่  มีประชากร 
รวมกันเกือบ 500 ล้านคน 
 อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออก เฉียงใต้  ผู้น า
อาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย  ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดต้ังประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community)  คือ เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
จุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดต้ังสมาคมอาสา (Association of South 
East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  แต่ด าเนินการ
ไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง  เนื่องจากความผกผันทาง การเมือง ระหว่างประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างสองประเทศ  
          จึงได้มี การแสวงหาหนทางความร่วมมื อกันอี กค รั้ ง  และส าเร็จภายในปี  พ .ศ. 2563                    
(ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดต้ังให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ในปีนั้นเองจะมี
การเปิดกว้างให้ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปท างานในประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนได้
อย่างเสรีเสมือนดังเป็นประเทศเดียวกัน 
 2.1.1 ประชาคมอาเซียน คือ  
              ประชาคมอาเซียน   (ASEAN  Community)  คือ  การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนให้เป็นชุมชนท่ีมีความแข็งแกร่ง  สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้าย  ท้ังด้านการเมือง
ความมั่นคง  เศรษฐกิจ  และภัยคุกคามรูปแบบใหม่  โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีสามารถ
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ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น  และสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 
 2.1.2 “อาเซียน” สู่การเป็นประชาคมอาเซียน  ในปี 2558  
     ปัจจุบัน  บริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ท าให้อาเซียนต้องเผชิญ ส่ิงท้าทายใหม่ๆ อาทิ โรคระบาด การก่อ
การร้าย  ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ส่ิงแวดล้อม ภัยพิบัติอีกท้ัง  ยังมีความจ าเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อเพิ่ม
อ านาจต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง   และในเวที              
ระหว่างประเทศ ผู้น าอาเซียนจึงเห็นพ้องกันว่า อาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น  เข้มแข็ง       
แ ล ะ มั่ น ค ง ยิ่ ง ขึ้ น  จึ ง ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ “ป ฏิ ญ ญ า ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใน อ า เซี ย น ฉ บั บ ท่ี 
2”  (Declaration  of  ASEAN  Concord  II)  ซึ่งก าหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนท่ีประกอบไป
ด้วย  3  เสาหลัก ได้แก่ 
     -  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community - APSC) มุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดย
สันติวิธี มีเสถียรภาพและความมั่นคงรอบด้าน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน 
     -  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุ่งเน้นให้เกิด
การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศสมาชิก
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้โดย  
     -  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - 
ASCC) มุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ 
ด้าน และมีสังคมแบบเอื้ออาทร โดยจะมีแผนงานสร้างความร่วมมือ 6 ด้าน คือ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม 
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างทางการพัฒนา 
     ซึ่งต่อมาผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดต้ังประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นมาเป็น
ภายในปี 2558 
 2.1.3 จุดประสงค์หลักของอาเซียน 
     ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญ 7 ประการของการจัดต้ังอาเซียน ได้แก่  
     1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร  
     2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค  
     3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  
     4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
     5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริม
การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
     6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการ
ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 
     7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่ง
ภูมิภาคอื่น ๆ  และองค์การระหว่างประเทศ 
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 2.1.4 ภาษาอาเซียน  
      ภาษาทางการท่ีใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกคือ ภาษาอังกฤษ 
 2.1.5 ค าขวัญของอาเซียน 
     "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One 
Community) 
 2.1.6 อัตลักษณ์อาเซียน 
             อาเซียนจะต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่ประชาชน 
ของตนเพื่อให้บรรลุชะตา  เป้าหมาย  และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน 
 2.1.7 สัญลักษณ์อาเซียน  
              คือ   ดวงตราอาเซียนเป็น รูปมัดรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นวงกลม สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม       
สีขาว  และสีน้ าเงิน รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น หมายถึง ความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ท้ัง 10 ประเทศ  ให้มีอาเซียนท่ีผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียววงกลมเป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงเอกภาพของอาเซียนตัวอักษรค าว่า asean สีน้ าเงินอยู่ใต้ภาพรวงข้าว แสดงถึงความมุ่งมั่นท่ีจะ
ท างานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภพ  เอกภาพ  และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 
              สีเหลือง    :   หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  
              สีแดง       :    หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ  
              สีขาว       :    หมายถึง ความบริสุทธิ์  
              สีน้ าเงิน    :    หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง 
 

 
  
 
ภาพที่ 2.1 ตราอาเซียน 
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 2.1.8 อัตลักษณ์อาเซียน 
             อาเซียนจะต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่ประชาชนของ
ตน  เพื่อให้บรรลุชะตา  เป้าหมาย  และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน 
 2.1.9 ธงอาเซียน  
     ธ งอ า เซี ยน เป็ น ธงพื้ น สีน้ า เงิ น   มี ด วงตร าอา เซี ยน อยู่ ต ร งกลาง   แสด งถึ ง
เสถียรภาพ  สันติภาพ  ความสามัคคี  และพลวัตของอาเซียน สีของธงประกอบด้วย  สีน้ าเงิน  สีแดง  สี
ขาว  และสีเหลือง  ซึ่งเป็นสีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกของอาเซียนท้ังหมด 
 

 
ภาพที่ 2.2 ธงอาเซียน 
 2.1.10 วันอาเซียน  
              ให้วันท่ี  8  สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเซียน 
 2.1.11 เพลงประจ าอาเซียน (ASEAN  Anthem)  
              คือ  เพลง  ASEAN  WAY 
 2.1.12 กฎบัตรอาเซียน  
              กฎบัตรอาเซียน  ก าหนดให้อาเซียนและประเทศสมาชิกปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้  
              1. เคารพเอกราช  อธิปไตย  ความเสมอภาค  บูรณภาพแห่งดินแดน  และอัตลักษณ์แห่งชาติ
ของรัฐสมาชิกอาเซียนท้ังปวง 
              2. ผูกพันและรับผิดชอบร่วมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพ  ความมั่นคง  และความมั่งค่ังของ
ภูมิภาค 
              3. ไม่รุกรานหรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังหรือการกระท าอื่นใดในลักษณะท่ีขัดต่อกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
              4. ระงับข้อพิพาทโดยสันติ 
              5. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 
              6. เคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธ ารงประชาชาติของตนโดยปราศจากการ
แทรกแซง  การบ่อนท าลาย  และการบังคับจากภายนอก 
              7. ปรึกษาหารือท่ีเพิ่มพูนขึ้นในเรื่องท่ีมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ร่วมกันของ
อาเซียน 
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              8. ยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม  ธรรมาภิบาล  หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ 
              9. เคารพเสรีภาพพื้นฐาน  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  และการส่งเสริมความ
ยุติธรรมทางสังคม 
              10. ยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ  ท่ี  รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 
              11. ละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการคุกคามอธิปไตย  บูรณภาพแห่งดินแดนหรือเสถียรภาพ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน 
              12. เคารพในวัฒนธรรม  ภาษา  และศาสนาท่ีแตกต่างของประชาชนอาเซียน 
              13. มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ อ า เซี ย น ใน ก ารส ร้ า งค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ ภ าย น อ ก ท้ั ง ใน ด้ าน
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยไม่ปิดกั้นและไม่เลือกปฏิบัติ 
              14. ยึดมั่นในกฎการค้าพหุภาคีและระบอบของอาเซียน 
 2.1.13 ข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลดังนี้ 
     1) ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)  
        เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน 
         ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน 
         ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%, อื่นๆ 23% 
  นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต์ 10% 
  ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
 ข้อควรรู้ 
  - ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถท าวีซ่าท่ี ตม.ท่ีประเทศบรูไนฯ มี
ระยะเวลาอยู่ในบรูไนฯได้ 2 สัปดาห ์
  - ควรหลีกเล่ียงเส้ือผ้าสีเหลืองเพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์ 
  - การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ 
  - การใช้นิ้วชี้ไปท่ีคนหรือส่ิงของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือช้ีแทน 
  - จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น 
  - สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าช้ีไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง 
 2) ประเทศกัมพูชา (Cambodia) 
  เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ 
  ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน 
  ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%, อื่นๆ 2% 
  นับถือศาสนา : พุทธ (เถรวาท) เป็นหลัก 
  ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
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 ข้อควรรู้ 
  - เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival 
พร้อมยื่นรูปถ่ายและค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ 
  - ผู้ ท่ีเดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยู่ท าธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน        
ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี 
 3) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 
  เมืองหลวง : จาการ์ตา 
  ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ 
  ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา          
ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา 
  นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10% 
  ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยท่ีมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
 ข้อควรรู้ 
  - ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ หรือรับประทานอาหารคนมุสลิมอินโดนีเซีย       
ถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ 
  - ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก 
  - การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนั งสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก           
อาทิ การน าเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต 
  - บทลงโทษรุน แรง เกี่ ย วกั บก ารค้าและ ส่งออกพื ชและ สัตว์ก ว่ า  200 ชนิ ด                 
จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือน าพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ 
 4) ประเทศลาว (Laos) 
  เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์ 
  ภาษา : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ 
  ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 
68 ชนเผ่า 
  นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16% 
  ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้ค าว่า ระบบประชาธิปไตย
ประชาชน) 
 ข้อควรรู้ 
  -ลาว มีตัวอักษรคล้ายของไทย ท าให้คนไทยอ่านหนังสือลาวได้ไม่ยากนัก ส่วนคนลาว
อ่านหนังสือไทยได้คล่องมาก 
  -ลาวขับรถทางขวา 
 
 5) ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 
  เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
  ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน 
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  ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะ
บอร์เนียว 10% 
  นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุธ 19%, คริสต์ 11% 
  ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
 ข้อควรรู้ 
  - ผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา 
สาธารณสุข การคลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพ 
  - มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเช้ือชาติ ชาติพันธุ์ในมาเลเซียประกอบด้วยชาว
มาเลย์ กว่าร้อยละ 40 ท่ีเหลืออีกกว่าร้อยละ 33 เป็นชาวจีนร้อยละ10 เป็นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 
10 เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว 
 6.ประเทศพม่า (Myanmar) 
  เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) 
  ภาษา : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ 
  ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เช้ือชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทย
ใหญ่ 8%, กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2% 
  นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8% 
  ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพ
และการพัฒนาแห่งรัฐ 
 7) ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) 
  เมืองหลวง : กรุงมะนิลา 
  ภาษา : ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน , จีน
ฮกเกี้ยน, จีนแต้จ๋ิว ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจ าชาติคือ ภาษาตากาล็อก 
  ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะ
บอร์เนียว 10% 
  นับถือศาสนา : คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5% 
  ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
 ข้อควรรู้ 
  - การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุนร่วมกับฝ่าย
ฟิลิปปินส์จ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และ
ปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น 
 
 8) ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) 
  เมืองหลวง : สิงคโปร์ 
  ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษา
คือ จีนกลาง และให้ใช้อังกฤษ เพื่อติดต่องานและชีวิตประจ าวัน 
  ประชากร : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1% 
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  นับถือศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นับถือ
ศาสนา 25% 
  ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
 ข้อควรรู้ 
  - หน่วยราชการเปิดท าการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-13.00 น. และ 
14.00 น. – 16.30 น. และวันเสาร์ เปิดท าการระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น. 
  - การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษ
อย่างรุนแรง 
  - การลักลอบน ายาเสพติด อาวุธปืนและส่ิงผิดกฎหมายอื่นๆ จะได้รับโทษอย่างรุนแรง
ถึงขั้นประหารชีวิต 
 9) ประเทศเวียดนาม (Vietnam) 
  เมืองหลวง : กรุงฮานอย 
  ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ 
  ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10% 
  นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15% 
  ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว 
 ข้อควรรู้ 
  - หน่วยงานราชการ ส านักงาน และองค์กรให้บริการสาธารณสุข เปิดท าการระหว่าง
เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ต้ังแต่วันจันทร์ – ศุกร ์
  - เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารท่ีท าการต่างๆ ของรัฐ 
  - หากน าเงินตราต่างประเทศติดตัวเข้ามามากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องแจ้งให้
ศุลกากรเวียดนามทราบการน าเงินตราออกประเทศมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องได้รับอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งชาติหรือธนาคารกลางในท้องถิ่นก่อน มิเช่นนั้นจะถูกยึดเงิน 
  - บทลงโทษของเวียดนามในคดียาเสพติดการฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวิต 
 10) ประเทศไทย (Thailand) 
  เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร 
  ภาษา : ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ 
  ประชากร : ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ 
  นับถือศาสนา : พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4% 
  ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ทฤษฎีที่เก่ียวกับธุรกิจการค้าเสรีอาเซียน 
 ทฤษฎีเชิงระบบ(System Theory)  
 ทฤษฎีระบบ (System Theory) เมื่อประมาณ ป ค.ศ. 1950 เริ่มจากนักชีววิทยาชาว
ออสเตรีย น ามาใช้อธิบายความหมายของระบบต่าง ๆ ในระบบกายภาพ ชีวภาพ และระบบสังคม            
เขามีความเห็นว่า องค์กรเปล่ียนแปลงไดเป็นระบบมีความเกี่ยวพันกันหลายด้านมีหลายระดับ และไดให้
ทัศนะถึงระบบไววา ระบบ คือ กลุ่มองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและ
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คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นระบบน่าจะหมายถึงส่วนต่าง ๆ ท่ีต้องพึ่งพาอาศัยต่อกันกลุ่มหนึ่งซึ่งเมื่อ
รวมกันแลวจะกระท าหน้าท่ี เพื่อใหภ้ารกิจนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ วิเชียร วิทยาอุดม, 2548, หนา 66-67) 
 ต่อมาในทศวรรษท่ี 1960 แดแนล แคทซ Daniel Katz) โรเบิรต คาหน (Robert Kahn)
และเจมส ทอมปสัน (James Thomson) นักทฤษฎีเหล่านี้มีมุมมองเกี่ยวกับองค์กรเป็นระบบเปิด(Open 
System) ซึ่งเป็น “ระบบองค์การท่ีได้น าทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมภายนอกมาแปรสภาพเป็นสินค้า
และบริการ เพื่อส่งกลับไปยังสภาพแวดล้อมในท่ีซึ่งสินค้าและบริการไดขายให้กับลูกค้า” 
 นอกจากนั้นผู้น าทางทฤษฎีเชิงระบบ เช่น ฟรีมอนท คาสท Fremon Kast) และเจมสโร
เซนซเวจ (Jomes Rosenzweig) ผู้น าทางทฤษฎีเชิงระบบ ริชารด จอหนสัน (Richard Johnson) ได 
ให้ความหมายของระบบว่าเป็นการรวบรวมหรือการผสานกันของส่ิงหรือส่วนต่าง ๆ ท่ีประกอบด้วย 2 
ส่วนขึ้นไป ท่ีไมสามารถแบ่งแยกกันได้อย่างสมบูรณ์ 
 ท่ีท างานสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และต้องปรับตัวให้สอดคลองกับสภาพแวดล้อมระบบ
ย่อยต่างๆ จะต้องท างานสัมพันธ์กัน และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานขององค์การจะต้องสอดคลองกับ
สภาพแวดล้อมองค์การ (วันชัย มีชาติ, 2550, หนา 59)  
 Hicks (1972, p. 461; Semprevivo, 1976, p. 1; Kindred, 1980, p. 6) กล่าวว่า ระบบ 
คือการรวมตัวของส่ิงหลายส่ิง เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยแต่ละส่ิงนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน หรือขึ้นต่อกันและกัน หรือมีผลกระทบต่อกันและกัน เพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  
 ความส าคัญของวิธีการเชิงระบบ 
 ในการศึกษาพฤติกรรมองค์การจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงเท่านั้น อาจจะ 
ท าให้ไมครอบคลุม พฤติกรรมองค์กรท้ังระบบ ทฤษฎีระบบจะเอื้อต่อการอธิบายพฤติกรรมองค์กรทุก
ระดับ ท้ังบุคคล กลุ่ม และองค์กร ดังนั้น การน าเอาทฤษฎีระบบเข้ามาใช้ในการบริหารงานด้วยเหตุผล
ท่ีว่าส่ิงแวดล้อมเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว องค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้นจึง
ยากท่ีจะพิจารณาถึงพฤติกรรมองค์กรไดทุกแงมุม Bertalanfy (1969) น าระบบชีวะวิทยา ซึ่งเป็นระบบ
เปิดมามีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม ท่ีช่วยให้แต่ละส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับ
ส่ิงแวดล้อมได้ ดังนั้น ค าว่า “ระบบ” Systems จึงเป็นกลุ่มองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน และ
มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะท่ีท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อกระท ากิจกรรมให้ได้ผล
ส าเร็จตามเป้าหมายองค์กร (ธร สุนทรายุทธ, 2554, หนา, 33-134) 
 สรุปไดวา วิธีการเชิงระบบ เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร
ในองค์การประเภทต่าง ๆ โดยท่ีพิจารณาการบริหารในลักษณะองค์รวมที่มีเป้าหมายกระบวนการ ระบบ
ย่อย และองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กัน มีการปฏิบัติงาน แลกเปล่ียนข่าวสารเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ทางการบริหาร ประโยชนจากการใช้วิธีการเชิงระบบ คือ วิธีการนี้จะเป็นการประกันว่า การด าเนินงาน
จะด าเนินต่อไปตามขั้นตอนท่ีวางไว โดยช่วยให้การท างานตามระบบบรรลุตามเป้าหมาย โดยใช้เวลา 
งบประมาณและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากท่ีสุด แนวคิดวิธีการเชิงระบบเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งท่ีจะมีบทบาทในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในองค์การได้เป็นอย่างดี ทฤษฎีระบบ (System 
Theory) ประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกันคือ (วิทยา ด่านธ ารงกูล, 2546, หนา 62-63) 
 1. ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 2. กระบวนการแปรสภาพในการจัดการ (Transformation Process) 
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 3. ผลผลิต (Product) 
 4. การป้อนกลับ (Feedback) 
 

 
ภาพที่ 2.3 ทฤษฎีระบบ (System Theory) (Kathryn & David,1998, p. 55) 
 ความเป็นมาของการเปิดการค้าเสรีอาเซียน 
 เนื่องจากประเทศแต่ละประเทศมีทรัพยากรไม่เท่ากัน จึงต้องแลกเปล่ียนทรัพยากรท่ีตนมีกับ
ประเทศอื่น ซึ่งท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ ท้ังนี้ แต่ละประเทศจะท าการค้ากันตามสินค้าท่ีคนผลิต
ได้ดีจนกระท่ังเมื่อ 30 ปีท่ีผ่านมา ประมาณทศวรรษท่ี 1980 สถานการณ์ทางการค้าโลกได้เปล่ียนแปลง
ไปประเทศต่าง ๆ ประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย จึงต้องก าหนดมาตรการในการกีดกันทางการค้าใน
รูปต่าง ๆเช่น ภาษีศุลกากร และรูปแบบอื่น เป็นระบบท่ีเรียกว่า การค้าแบบท่ีมีการเจรจาทางการค้า
ระหว่างคู่ค้าหรือทวิภาคี (คมคิด งามวิริยะพงศ์, 2546, หน้า 25) 
 การเจรจาการค้าแบบทวิภาคีท าให้เกิดการบิดเบือนเรื่องราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิต 
อันน าไปสู่การจัดสรรทรัพยากรท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อปัญหานี้รุนแรงขึ้น ประเทศต่าง ๆ ในโลกจึงเจรจา
ร่วมกันเพื่อจัดกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศของโลกให้ด าเนินไปอย่างเป็นระเบียบและเป็นธรรม
มากขึ้น ในรูปการเจรจาหลายฝ่าย หรือแบบพหุภาคี เช่น ข้อตกลงท่ัวไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
(General Agreement on Tariffs and Trade) ซึ่งเป็นท่ีมาขององค์การการค้าโลก  (World Trade 
Organization) (สมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์, 2555, หน้า 13) นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจเสรี 
(Free Trade Area) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทางการค้าทางภูมิศาสตร์ หรือภูมิภาค แต่ไม่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากมีเพียงประชาคมยุโรปหรือสหภาพยุโรปในปัจจุบัน  ต่อมามีการจัดต้ังในระดับภูมิภาค เช่น 
สหรัฐอเมริกาได้ตัดสินให้เม็กซิโกและแคนาดาเข้าร่วมด้วย จึงกลายเป็น (North American Free Trade 
Agreement) นอกจากนี้ยังมี ASEAN, OPEC,BRICS, EU, P4 ฯลฯ 
 จากสภาพการณ์ดังกล่าวนี้การเจรจาการค้าแกตต์รอบอุรกวัยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
การค้าระหว่างประเทศของโลกเป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม ไม่สามารถบรรลุผลได้ตามก าหนดเวลา คือ
ภายใน พ.ศ. 2533 และยังหาข้อยุติไม่ได้ ท าให้แต่ละประเทศไม่แน่ใจว่าผลการเจรจาจะออกมาใน
รูปแบบใดและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศของตนมากน้อยเพียงใด จึงต่างก็หันมาให้ความสนใจกับการ
เจรจาสองฝ่ายก่อน เช่น FTA, JC, JTC ฯลฯ แล้วจึงขยายการค้าเสรีออกไป ท าให้แนวคิดเรื่องการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแพร่ขยายออกไป เพื่อประโยชน์และอ านาจในการเจรจาต่อรอง และสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิก การเปิดเสรีทางการค้า จึงเป็นการรวมตัวกันของประเทศ
ต่าง ๆ เป็นกลุ่มเพื่อลดหรือขจัดอุปสรรคทางการค้าการลงทุน ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของภาษีแต่รวมไปถึง
การอ านวยความสะดวก การก าหนดกฎเกณฑ์ และการร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วย 
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 อาเซียนหรือประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นกลุ่มความร่วมมือภูมิภาคท่ีก่อต้ัง
ขึ้นใน ค.ศ. 1967 สมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คืออินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย ต่อมา
บรูไน เข้ามาเป็นสมาชิก ใน ค.ศ. 1984 เวียดนามใน  ค.ศ. 1997 และกัมพูชาใน  ค.ศ. 1999 จนถึง
ปัจจุบันอาเซียนมีอายุกว่า 35 ปีแล้ว มีสมาชิกรวม 10 ประเทศ ท าให้อาเซียนเป็นตลาดขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วยประชากรประมาณ 500 ล้านคน 
 การจัดต้ังอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้า
ทางสังคมและการพัฒนาทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือกันอย่างจริงจังในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และการ
บริหาร ฯลฯประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน ใน ค.ศ. 
1995 เพื่อจัดท าข้อผูกพันเปิดเสรีการค้าบริการ 7 สาขา ให้แก่กันและกันมากกว่าท่ีประเทศสมาชิกได้
ผูกพันไว้ภายใต้องค์การการค้าโลก ได้แก่ สาขาบริการด้านการเงิน ด้านการท่องเท่ียว ด้านการส่ือสาร
โทรคมนาคมด้านการขนส่งทางทะเล ด้านการขนส่งทางอากาศ ด้านการก่อสร้างและบริการ ด้านธุรกิจ 
ซึ่งในขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดเสรีเพื่อปรับปรุงวิธีการเจรจาและเร่งรัดการเปิดเสรีให้เร็ว
ขึ้นประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีภูมิศาสตร์แตกต่างกันอยู่ 2 แบบ คือ แบบภาคพื้น
ทวีป ซึ่งได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และแบบภาคพื้นทะเล ซึ่งได้แก่ อินโดนีเซีย
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อันดับ2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย มีภาคบริการเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีส าคัญ  โดยใน พ.ศ. 2554 มี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 44 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
 การเปิดเสรีด้านบริการของอาเซียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนกรอบความตกลงด้านบริการของอาเซียนริ เริ่มขึ้นจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ท่ี
กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2538 โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจาก 7 ประเทศ ซึ่งได้แก่ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ไทย บรูไน และเวียดนาม ได้ลงนามความตกลงดังกล่าว เมื่อ 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2538 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริการและพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ ในภูมิภาค
รวมถึงการเพิ่มความเท่าเทียมในการบริการผ่านการออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ตามมาตรฐานด้าน
ความตกลงท่ัวไปว่าด้วยการค้าบริการขององค์การการค้าโลก โดยต้ังเป้าหมายให้ความตกลงต่าง ๆ เป็นท่ี
ยอมรับกันได้ภายใน พ.ศ. 2558 ในช้ันแรกความตกลงว่าด้วยการค้าบริการในอาเซียนได้ครอบคลุมถึง
สาขาการบริการต่าง ๆ เช่น การเงิน การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การส่ือสารโทรคมนาคม 
การท่องเท่ียว การก่อสร้าง สาขาบริการธุรกิจ 
 อย่างไรก็ดี ในการประชุมการเปิดเสรีภาคบริการอาเซียนในรอบท่ี  4 ในช่วงระหว่าง        
พ.ศ. 2548-2549 ได้มีการขยายขอบเขตการเจรจาเปิดเสรีให้รวมทุกสาขาบริการ โดยเฉพาะในด้านการ
บริการและการท่องเท่ียว ท่ีเป็นสาขาส าคัญท่ีจะมีการเร่งรัดตามข้อตกลงท้ังในด้านการบริการในโรงแรม 
และร้านอาหารการท่องเท่ียว ผู้ประกอบการท่องเท่ียว และด้านมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นธุรกิจการบริการท่ีมี
ความโดดเด่นของภูมิภาคการเปิดเสรีภาคบริการเสรีในอาเซียน ยังได้ก าหนดเป้าหมายระดับการเปิด
ตลาดด้านการบริการ ท่ีจะให้ขจัดข้อกีดกันส่าหรับการให้บริการข้ามพรมแดน ข้อจ ากัดในการบริโภคข้าม
พรมแดน และการสร้างความเท่าเทียมให้กับนักลงทุนในอาเซียนในการจัดต้ังธุรกิจและถือ หุ้น โดยเฉพาะ
ในสาขาเร่งรัดด้านการบริการและการท่องเท่ียวที่นักลงทุนอาเซียนจะมีโอกาสถือหุ้นในกิจการของสาขา
ดังกล่าวในแต่ละประเทศได้ร้อยละ 70 จากท่ีเคยถือได้ร้อยละ 49 ใน  พ.ศ. 2549 ส่วนสาขาบริการอื่น ๆ 
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จะทยอยปรับตัวให้เข้ากับกรอบความตกลงนี้ในล าดับต่อไป  เช่น การบริการด้านโลจิสติกส์ ท่ีจะมีการ
ปรับเปล่ียนให้นักลงทุนถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ใน พ.ศ. 2556 และสาขาอื่น ๆ จะมีการปรับสัดส่วนการถือ
หุ้นลักษณะนี้ได้ใน พ.ศ. 2558  
 การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิดการไหลเวียนของ
สินค้าบริการ การลงทุน  และแรงงาน ซึ่งต้องถามต่อไปว่าเมื่อมีการไหลเวียนของสินค้า  อย่างนี้
ผลประโยชน์จะตกอยู่ท่ีใคร เพราะสินค้าท่ีจะไหลเข้ามาก็คือด้านการเกษตรท่ีราคาถูกกว่าสินค้าเกษตร
ภายในประเทศ แต่สินค้าท่ีจะไหลออกก็คือด้านอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ รวมท้ังการ
ไหลเวียนของการลงทุน เมื่อภาคธุรกิจสามารถย้ายการลงทุนได้อย่างอิสระ ก็ย่อมเลือกประเทศ ท่ีค่าแรง
ถูกท่ีสุดเพื่อให้ต้นทุนราคาถูกท่ีสุด เรียกได้ว่าเป็นการย้ายทุนหาแรงงาน ซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดผลกระทบ
ต่อแรงงานไทยแน่นอน ซึ่งนอกจากจะกระทบแรงงานไร้ฝีมือแล้ว ยังกระทบถึงแรงงานฝีมืออย่างแพทย์ 
พยาบาลหรือสายสุขภาพจากประเทศฟิลิปปินส์ก็เริ่มทยอยเข้ามาในไทยแล้ว 
 ส่วนโอกาสท่ีชุมชนจะได้รับจะพบว่ามีโอกาสทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย สินค้าเกษตรราคา
ถูกท่ีเข้ามาอาจท าให้มีวัตถุดิบราคาถูก แต่จะสามารถพัฒนาและยกระดับได้หรือไม่ และยังมีโอกาสได้
แรงงานไร้ฝีมือในราคาถูกลงเพราะแรงงานจากประเทศอื่นเข้ามาในไทยอย่างเสรีมากขึ้น  ท่ีผ่านมา
ประเทศไทยมองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพียงด้านเดียว คือด้านเศรษฐกิจ ท้ังท่ียังมีอีกถึง
สองด้าน ให้ต้องนึกถึง คือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน และด้านสังคมและวัฒนธรรม แต่
ก่อนท่ีประเทศไทยจะการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อย่างเต็มตัวนั้น ควร
จะต้องเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน ท าความเข้าใจถึงวัฒนธรรม ความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ระหว่าง
ประเทศในอาเซียนเสียก่อน 
 ใน พ.ศ. 2534 ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้เสนอแนวความคิดในการจัดต้ังเขต
การค้าเสรีอาเซียน ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งท่ี 23 ท่ีกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ท่ีประชุมมีมติให้มีการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และในปี ต่อมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งท่ี 4 ท่ีประเทศสิงคโปร์ ได้มีการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษท่ีเท่าเทียมกัน
ส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน  เพื่อให้การค้าภายในอาเซียนเป็นไปโดยเสรีภายใต้อัตราภาษีศุลกากร
ระหว่างกันต่ าท่ีสุดและปราศจากข้อจ ากัดท่ีไม่ใช่ภาษีศุลกากร และเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ให้เข้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกท่ีเสรี
ยิ่งขึ้น จากผลการเจรจาทางการค้าแกตต์รอบอุรุกวัย นอกจากนี้มาตรการนี้ยังเป็นกลไกส าคัญให้ประเทศ
สมาชิกด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันภายในก าหนดระยะเวลา 15 ปี เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2536 ต่อมาใน พ.ศ. 2537ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งท่ี 26 ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้
มีผลสรุปทางด้านการปรับปรุงระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากร
พิเศษท่ีเท่าเทียมกัน โดยให้ลดระยะเวลาของการด าเนินการตามข้อตกลงอัตราภาษีพิเศษท่ีเท่ากันของ
ประเทศสมาชิกอาฟตา จาก 15 ปีเหลือ 10 ปี หรือให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เพื่อให้
ระยะเวลาในการปฏิบัติตามข้อตกลงก่อนข้อตกลงท่ัวไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าแกตต์  (คณาธิป 
สุขเจริญ, 2540, หน้า 57) 
 โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังคมและวัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้ม
กีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ท าให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นการกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
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การค้าระหว่างกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังมีวัตถุประสงค์ในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในภูมิภาค การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค และการใช้เป็น
เวทีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในภูมิภาคตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา การด าเนินงานความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจของอาเซียนมีความคืบหน้ามาตามล าดับ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งเริ่ม
ด าเนินการต้ังแต่ พ.ศ. 2535 การเจรจาเพื่อเปิดตลาดการค้าบริการ  และการลงทุนในภูมิภาคจนถึง
ปัจจุบัน ผู้น าอาเซียนได้มุ่งให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพื่อน าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนภายใน พ.ศ. 2558 ซึ่งเร็วขึ้นกว่าก าหนดการเดิมท่ีผู้น าอาเซียนได้เคยประกาศแสดงเจตนารมณ์
ไว้ตามแถลงการณ์บาหลีถึง 5 ปี (คมคิด งามวิริยะพงศ์, 2546, หน้า 29) 
 ส าหรับเสาหลักการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
หรือ AEC ) ภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่าง
เสรี และเงินทุนท่ีเสรีขึ้นต่อมาในปี 2550 อาเซียนได้จัดท าพิมพ์เขียวเพื่อจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC            
ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนในการด าเนินมาตรการ
ต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมท้ังการให้ความยืดหยุ่นตามท่ีประเทศสมาชิกได้ตกลงกัน
ล่วงหน้าเพื่อสร้าง พันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีส าคัญดังนี้ 
 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญของการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะท าให้อาเซียนมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น โดยอาเซียนได้ก าหนดกลไกและมาตรการใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนิน
มาตรการด้านเศรษฐกิจท่ีมีอยู่แล้ว เร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาท่ีมี ความส าคัญ ล าดับแรก 
อ านวยความสะดวกการเคล่ือนย้ายบุคคล แรงงานฝีมือ และผู้เช่ียวชาญ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลไกสถาบันในอาเซียนการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียนมี 5 องค์ประกอบหลัก คือ 

  (1) การเคล่ือนย้ายสินค้าเสรี 
  (2) การเคล่ือนย้ายบริการเสรี 
  (3) การเคล่ือนย้ายการลงทุนเสรี 
  (4) การเคล่ือนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น 
  (5) การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรี 
 ท้ังนี้ อาเซียนได้ก าหนด 12 สาขาอุตสาหกรรมส าคัญล าดับแรกอยู่ภายใต้ตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกันของอาเซียน ได้แก่ เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม 
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN ท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ รวมท้ังความ
ร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตรและป่าไม้ 
 การเป็นตลาดสินค้าและบริการเดียวจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค 
และเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลก และเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
อุปทานโลก โดยประเทศสมาชิกได้ร่วมกันด าเนินมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
ของอาเซียน ได้แก่ยกเลิกภาษีศุลกากรให้หมดไป ทยอยยกเลิกอุปสรรคทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี ปรับ
ประสานพิธีการด้านศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนธุรกรรม 
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เคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรี นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนได้อย่างเสรีในสาขาอุตสาหกรรมและบริการท่ี
ประเทศ สมาชิกอาเซียนเปิดให้ เป็นต้น (รัฐพร ตรีณรงค์, 2540, หน้า 36) 
 2. การเป็นภู มิภาคที่ มีความสามารถในการแข่ งขันสู ง   เป้ าหมายส าคัญ ของ               
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือ การสร้างภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแข่งขันสูง              
มีความเจริญรุ่งเรือง และมี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแข่งขันมี                 
6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  
  (1) นโยบายการแข่งขัน  
  (2) การคุ้มครองผู้บริโภค  
  (3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR)  
  (4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  (5) มาตรการด้านภาษี  
  (6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพันท่ีจะน ากฎหมายและนโยบายการแข่งขันมาบังคับใช้
ภายในประเทศ เพื่อท าให้เกิดการแข่งขันท่ีเท่าเทียมกันและสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันของภาคธุรกิจท่ี
เป็นธรรม น าไปสู่การเสริมสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในระยะยาว 
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี
เท่าเทียมกัน มี 2 องค์ประกอบ คือ  
      (1) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
        (2)  ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiatives for ASEAN Integration: IAI)  
 ความริเริ่มดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา ท้ังในระดับ SME และเสริมสร้าง
การรวมกลุ่มของกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ให้สามารถด าเนินการตามพันธกรณีและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของอา เซียน รวมท้ังเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้รับ
ประโยชน์จากการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจ 
 4. การเป็นภูมิภาคที่ มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก อาเซียนอยู่ ในท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมท่ีมีการเช่ือมต่อระหว่างกันและมีเครือ ข่ายกับโลกสูง โดยมีตลาดท่ีพึ่งพากันและ
อุตสาหกรรมระดับโลก ดังนั้น เพื่อให้ภาคธุรกิจของอาเซียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศ 
ท าให้อาเซียนมีพลวัตรเพิ่มข้ึนและเป็นผู้ผลิตของโลก รวมท้ังท าให้ตลาดภายในยังคงรักษาความน่าดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ อาเซียนจึงต้องมองออกไปนอกภูมิภาคอาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
โดยด าเนิน 2 มาตรการคือ  
      (1) การจัดท าเขตการค้าเสรี (FTA) และความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด 
(CEP) กับประเทศนอกอาเซียน  
      (2) การมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก  
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 ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) 
 ประชาคมอาเซียนท่ีจะถือก าเนิดในปี 2558 นั้น คนไทยจะได้ประโยชน์อะไร แน่นอนเราคง
อยากทราบ แต่ในช้ันนี้ขอจ ากัดเฉพาะทางเศรษฐกิจก่อน 
        ประการแรก ไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้นประชาคมอาเซียนจะท าให้เศรษฐกิจ 
“ของเรา” มีมูลค่ารวมกัน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีขนาดใหญ่อันดับ 9 ของโลก ยังประโยชน์
แก่คนไทยทุกคนท่ีจะได้ยืนอย่างสง่างาม “ยิ้มสยาม” จะคมชัดขึ้น 
              ประการที่สอง การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากขึ้น ก าแพง
ภาษีจะลดลงจนเกือบจะหมดไป เพราะ 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว ผู้ผลิตจะส่งสินค้าไปขายในตลาด
นี้และขยับขยายธุรกิจของตนง่ายข้ึน ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากข้ึนราคาสินค้าจะถูกลง 
              ประการที่สาม ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้น แทนท่ีจะเป็นตลาดของคน 67 ล้านคน ก็จะ
กลายเป็นตลาดของคน 590 ล้านคน ซึ่งจะท าให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนท่ีน่าสนใจ เพราะสินค้าท่ีผลิต
ในประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังอีกเก้าประเทศได้ราวกับส่งไปขายต่างจังหวัด ซึ่งก็จะช่วยให้เรา
สามารถแข่งขันกับจีนและอินเดียในการดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น 
              ประการที่สี่ ความเป็นประชาคมจะท าให้มีการพัฒนาเครือข่ายการส่ือสารคมนาคมระหว่าง
กันเพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน แต่ก็ยังผลพลอยได้ในแง่การไปมาหาสู่กัน ซึ่งก็จะช่วยให้คนใน
อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กัน รู้จักกัน และสนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้น เป็นผลดีต่อสันติสุข ความเข้าใจอันดีและ
ความร่วมมือกันโดยรวม นับเป็นผลทางสร้างสรรค์ในหลายมิติด้วยกัน 
              ประการที่ห้า โดยท่ี ไทยต้ังอยู่ในจุดกึ่งกลางบนภาคพื้นแผ่นดินใหญ่อาเซียน ประเทศไทย
ย่อมได้รับประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่งท่ีจะเพิ่มขึ้นในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับจีน 
(และอินเดีย) มากยิ่งกว่าประเทศอื่นๆ บริษัทด้านขนส่ง คลังสินค้า ปั๊มน้ ามัน ฯลฯ จะได้รับประโยชน์
อย่างชัดเจน จริงอยู่ ประชาคมอาเซียนจะยังผลท้ังด้านบวกและลบต่อประเทศไทย ขึ้นอยู่กับพวกเราคน
ไทยจะเตรียมตัวอย่างไร แต่ผลทางบวกนั้นจะชัดเจน เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ 

  อาเซียนถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญส าหรับนักท่องเท่ียวท้ังจากภายในภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ โดยจ านวนนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอด ในปี 2013 นั้นมีนักท่องเท่ียวมาเยือน
อาเซียนท้ังส้ิน 99.2 ล้านคน ถือเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.73 จากปีก่อนหน้า 
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แผนภาพที่ 2.4  กราฟจ านวนนักท่องเท่ียว  
ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว (Department of Tourism) 
 มีความก้าวหน้าส าคัญในการอ านวยความสะดวกการเคล่ือนย้ายบริการและแรงงานมีทักษะ
อย่างเสรี โดยการด าเนินการตาม ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism 
Professionals นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเท่ียวส าหรับโรงแรมสีเขียว (Green 
Hotel) โฮมสเตย์ บริการสปา ห้องสุขาสาธารณะ เมืองท่องเท่ียวท่ีสะอาดและมีพื้นฐานจากชุมชน และ
รับรองมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และบริการด้านต่าง ๆ ใน
สาขาการท่องเท่ียว มีการท าการตลาดและส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวอาเซียนร่วมกับภาคเอกชน
ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงเว็บไซต์ด้านการท่องเท่ียว
อาเซียน (www.aseantourism. travel) ให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 ด้านการร่วมมือกับประเทศท่ีมิใช่สมาชิกอาเซียนนั้น ในปัจจุบันมีความร่วมมือกับจีน ญี่ปุ่น 
และเกาหลี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศเหล่านั้นด้วย การท่องเท่ียวอาเซียนได้ร่วมกัน
ก าหนดแผนการรวมกลุ่มสาขาการท่องเท่ียวของอาเซียน (Roadmap for Integration of Tourism 
Sector) ขึ้น โดยแผนการรวมกลุ่มสาขาท่องเท่ียวดังกล่าวจะมีส่วนส าคัญต่อการเร่งรัดการเปิดเสรี การ
บริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในภูมิภาครวมถึงมาตรการต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวก การ
เดินทางของนักท่องเท่ียว เช่น กระบวนการออกวีซ่าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การยกเว้นวีซ่าให้คนชาติ
อาเซียน การเร่งรัดการจัดท า ASEAN Single Visa และมาตรการการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม 
และมาตรการการส่งเสริมการตลาดร่วมกันเพื่อประชาสัมพันธ์อาเซียนในฐานะแหล่งท่องเท่ียวร่วมกัน 
(ASEAN Single Destination) ตลอดจนมีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวอาเซียน 
(ASEAN Tourism Strategic Plan : ATSP) โดยล่าสุดคือแผนระหว่างปี 2011-2015 เพื่อพัฒนาไปสู่การ
ท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 
 แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากการประชุมกลุ่มท างานพิเศษด้านการบูรณาการการ
ท่องเท่ียวอาเซียน ในปี 2009 ท่ีต้องการพัฒนาพิมพ์เขียวในการก าหนดนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของ
องค์กรท่องเท่ียวระดับชาติอาเซียน (ASEAN National Tourism Organizations : NTOs) ท้ังในด้าน
การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน การพัฒนาบุคลากร การลงทุน และการส่ือสารระหว่างกัน 
โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้ 
 (1) ทบทวนปฏิญญา ความตกลงต่างๆ ในการจัดต้ังประชาคมอาเซียนและการบรูณาการ
ภาคการท่องเท่ียว อาทิ กรอบข้อตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน (AFAS) 
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 (2) ปรึกษาหารือกับองค์กรพัฒนาเอกชนอาเซียน (ASEAN NGOs) และประธานหน่วย
ท างานต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน (อาทิ ASEANTA) เพื่อหาข้อมูล แนวความคิด ข้อเสนอแนะ             
ในด้านวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ส าหรับการท่องเท่ียวอาเซียนภายในปี 2015 
 (3 ) ประเมินผลการท างานของ NTOs คณะท างาน ต่าง ๆ  มาตรฐานการพัฒนา                        
ด้านก าลังคน การลงทุน การบริหารวิกฤตการณ์ และคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 (4) ระบุขอบข่ายงาน/กิจกรรมใหม่ๆ ของ NTOs และคณะท างานต่าง ๆ ท่ีควรด าเนินการ
เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการท่องเท่ียวอาเซียนภายในปี 2015 
 (5) จัดเตรียมแผนการด าเนินงานส าหรับการท่องเท่ียวอาเซียน โดยมีการระบุโครงการและ
กิจกรรม กรอบระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 

 โดยการด าเนินงานตามแผนฯ นั้นจะยึดหลักการส าคัญ 6 ประการ คือ 
 (1) การพัฒนาการท่องเท่ียวจะต้องเป็นการพัฒนาโดยมีการบูรณาการและมีรูปแบบ 
 (2) มีความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ 
 (3) ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง 
 (4) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ 
 (5) มีการบริการเป็นเลิศ และ 
 (6) ได้รับประสบการณ์ ท่ีโดดเด่นและการมีปฏิสัมพันธ์ 
 การประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเท่ียวอาเซียนเป็นการประชุมเพื่อหารือและก าหนดนโยบาย
ด้านการท่องเท่ียวของอาเซียน โดยมีการประชุมปีละครั้ง การประชุมครั้งล่าสุดเป็นการประชุมครั้งท่ี 18 
เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2558 กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา โดยมี ฯพณฯ U Htay Aung รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการโรงแรมและท่องเท่ียว เป็นประธาน มีสาระส าคัญของการประชุมโดยสังเขป คือ 
 (1) มีความคืบหน้าในการด าเนินการตาม ASEAN Open Skies Agreement เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในอาเซียนซึ่งถือเป็นที่มาหลักของการเจริญเติบโตในด้านการท่องเท่ียว 
 (2) มีความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวอาเซียน (ATSP) 
2011-2015 และเห็นพ้องว่าส าหรับแผนฯ ฉบับต่อไป ระหว่างปี 2016-2025 นั้น อาเซียนควรมุ่งเน้นใน
การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ โดยการน าเสนอประเด็นการท่องเท่ียวท่ีจะได้รับประสบการณ์ท่ีมี
เอกลักษณ์และมีความหลากหลายและยึดมั่นในหลักการแห่งความรับผิดชอบ และการพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวที่ท่ัวถึงและสมดุล 
  (3) ในด้านบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ได้มีการรับรองข้อเสนอท่ีจะจัดต้ังส านักเลขาธิการ
ระดับภูมิภาคขึ้นในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและด าเนินการ
ตามข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในด้านผู้ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเท่ียว โดยจะมีการรับรองผู้
ประกอบวิชาชีพ ด้านการท่องเท่ียวประมาณ 6,000 ราย โดยอ้างอิ งจาก ASEAN Common 
Competency Standard for Tourism Professionals (ACCSTP) 
  (4) มีความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียน 
(ASEAN Tourism Professionals Registration System: ATPRS) และโครงการอื่น ๆ 



27 
 

  (5) ด้านการปรับปรุงคุณภาพจะถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียนใน
ฐานะแหล่งท่องเท่ียวร่วม นอกจากจะมีความคืบหน้าในการจัดท ามาตรฐานด้านการท่องเท่ียวอาเซียน
แล้ว ยังมีความคิดริเริ่ม ท่ีจะพัฒนามาตรฐานการจัดประชุมไมซ์ (MICE) อีกด้วย 
  (6) มีการริเริ่มจัดท าแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยการท่องเท่ียวอาเซียน และมีการจัดท า
เว็บไซต์ (www.aseantssrc.org) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการหาข้อมูลในด้านต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
  (7) มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวอาเซียนในช่องทางต่าง ๆ ท้ังเว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ และ
ความร่วมมือกับภาคเอกชน 
  (8) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียวอาเซียนท่ีเน้นด้านธรรมชาติ โดยได้มีการ
พัฒนา แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์อาเซียน (ASEAN Ecotourism Strategic plan) และ
ด้านวัฒนธรรมด้วย 
  (9) มีการปรับปรุงการเช่ือมโยงทางอากาศในอาเซียนผ่ านทาง ASEAN Open Skies 
Agreements และมีการเจรจากับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลี 
  (10) มีการจัดงาน ASEAN Tourism Forum (ATF) 2015 เมื่อวันท่ี 22-29 มกราคม 2558 
ณ กรุง เนปิดอว์ ประเทศเมียนมา ภายใต้ช่ืองาน "ASEAN-Tourism Towards Peace, Prosperity and 
Partnership” มี ผู้เข้าร่วมงานเป็น ผู้ซื้อ 300 ราย ผู้ขาย 905 ราย การการจัดแสดงท้ังส้ิน 527                 
บูธ ตลอดจนมีส่ือต่างประเทศและในภูมิภาคเป็นจ านวนมาก 
  (11) ส าหรับงาน ATF 2016 จะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 18-25 มกราคม 2559 ณ กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยใช้ช่ืองาน "ASEAN : One Community for Sustainability” ท้ังนี้ ในปี 2017 
ประเทศสิงคโปร์ ได้ตกลงท่ีจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ATF แล้วอีกด้วย 
 ในวาระเดียวกันยังมีการประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเท่ียวอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลี) ครั้งท่ี 14 โดยมีผลการประชุมส าคัญคือ 
 (1) มีความคืบหน้าในการด าเนินการตาม APT Tourism Cooperation Work Plan 2013-
2017 โดยมีการจัด APT Tourism Students Summit ระหว่างวันท่ี 19-26 ตุลาคม 2014 และ APT Media 
  (2) มีการเน้นการพัฒนากรอบการด าเนินการด้านการแลกเปล่ียนแนวคิดในด้านสถิติการ
ท่องเท่ียว เพื่อสามารถเข้าใจถึงการพัฒนาการท่องเท่ียวได้ดียิ่งขึ้น และ 
  (3) ท่ีประชุมได้มีการช่ืนชมศูนย์อาเซียน-จีน ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น และ ศูนย์อาเซียน-เกาหลี 
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตร
ท้ัง 3 อีกด้วย (กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนอาเซียน  ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2558, หน้า 26-
28) 
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ตารางที่  2.1  แหล่งที่มาของแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจการค้าเสรีอาเซียน 
แหล่งที่มา ความหมาย 

ค ม คิ ด  ง า ม วิ ริ ย ะ พ ง ศ์ 
(2546, หน้า 20) 

แต่ละประเทศจะท าการค้ากันตามสินค้าท่ีคนผลิตได้ดีจนกระท่ังเมื่อ 30 
ปี ท่ี ผ่านมา ประมาณทศวรรษท่ี  1980 สถานการณ์ทางการค้าโลกได้
เปล่ียนแปลงไปประเทศต่าง ๆ ประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย จึงต้อง
ก าหนดมาตรการในการกีดกันทางการค้าในรูปต่าง ๆเช่น ภาษีศุลกากร และ
รูปแบบอื่น เป็นระบบท่ีเรียกว่า การค้าแบบท่ีมีการเจรจาทางการค้าระหว่าง
คู่ค้าหรือทวิภาคี 

สมเกี ยร ติ  ตรีรั ตนพั น ธ์ , 
(2555, หน้า 18) 

การเจรจาการค้าแบบทวิภาคีท าให้เกิดการบิดเบือนเรื่องราคาสินค้าและ
ราคาปัจจัยการผลิต อันน าไปสู่การจัดสรรทรัพยากรท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อ
ปัญหานี้รุนแรงขึ้น ประเทศต่าง ๆ ในโลกจึงเจรจาร่วมกันเพื่อจัดกฎระเบียบ
ทางการค้าระหว่างประเทศของโลกให้ด าเนินไปอย่างเป็นระเบียบและเป็น
ธรรมมากขึ้น ในรูปการเจรจาหลายฝ่าย หรือแบบพหุภาคี  

คณาธิป  สุขเจริญ , (2540, 
หน้า 10) 

     การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิด
การไหลเวียนของสินค้าบริการ การลงทุน และแรงงาน ซึ่งต้องถามต่อไปว่า
เมื่อมีการไหลเวียนของสินค้า อย่างนี้ผลประโยชน์จะตกอยู่ท่ีใคร เพราะ
สินค้าท่ีจะไหลเข้ามาก็ คือด้านการเกษตรท่ีราคาถูกกว่าสิน ค้าเกษตร
ภายในประเทศ  แต่สิน ค้าท่ีจะไหลออกก็ คือ ด้านอุตสาหกรรมจาก
อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ รวมท้ังการไหลเวียนของการลงทุน เมื่อภาคธุรกิจ
สามารถย้ายการลงทุนได้อย่างอิสระ ก็ย่อมเลือกประเทศ ท่ีค่าแรงถูกท่ีสุด
เพื่อให้ต้นทุนราคาถูกท่ีสุด 

รัฐพร ตรีณ รงค์ , (2540, 
หน้า 51) 

การเป็นตลาดสินค้าและบริการเดียวจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
การผลิตในภูมิภาค และเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลาง
การผลิตของโลก และเป็นส่วนหนึ่งของ   ห่วงโซ่อุปทานโลก โดยประเทศ
สมาชิกได้ร่วมกันด าเนินมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
แข่งขันของอาเซียน 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียว 
 เพื่อจะได้เข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและการจัดการท่องเท่ียวท่ีดียิ่งขึ้น ในส่วนนี้จะได้
อธิบายถึงมโนทัศน์ของค าว่าการท่องเท่ียวรวมถึงมิติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
 การท่องเท่ียวตามความหมายในภาษาไทยนั้น ใช้ค าว่า “ไปเท่ียว” มีความหมายว่าการเดินทาง
ไปยังสถานท่ีใดท่ีหนึ่งท้ังใกล้และไกลเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของค าว่า
ท่องเท่ียว หมายถึง เท่ียวไป เมื่อแยกดูความหมายเฉพาะค าได้ความหมาย ดังนี้ 
 “ท่อง” หมายถึง เดินก้าวไปในน้ า  
 “เท่ียว” หมายถึง กริยาท่ีไปท่ีโน่นท่ีนี่เรื่อยไป มักใช้พูดประกอบกิริยาอื่น เช่น เดินเท่ียว
เตร็ดเตร่ไปหาความสนุกเพลิดเพลินตามท่ีต่าง ๆ 
 ค าว่า “การท่องเท่ียว” เป็นค าท่ีมีความหมายกว้างขวาง ซึ่งไม่ได้หมายเฉพาะเพียงการเดินทาง
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์เท่านั้น หากแต่การเดินทางเพื่อการ
ประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อการกีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง 
ก็นับเป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ิน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2535, หน้า 25) 
 ดังนั้นความหมายของ “การท่องเท่ียว” (Tourism) ตามนิยามสากล จึงหมายถึง ผลรวมของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวกับธุรกิจและการ
บริการต่างๆ อีกด้วย 
 หนังสือ “ปฐมบทแห่งการท่องเท่ียว” ว่าการท่องเท่ียวเป็นเรื่องของการเดินทาง ถ้าไม่มีการ
เดินทางก็ไม่มีการท่องเท่ียวและการเดินทางได้มีผู้ด าเนินงานการท่องเท่ียวกับการเดินทางปนๆกัน 
บางครั้งก็มักจะใช้ค าว่า การท่องเท่ียวให้มีความหมายถึงท้ังการท่องเท่ียวและการเดินทาง ส าหรับการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ใช้ช่ือในภาษาอังกฤษว่า Tourism Authority of Thailand ส่วนการ
ท่องเท่ียวประเทศอังกฤษใช้ช่ือว่า British Tourist Authority มีบางค าใช้ค า การเดินทางให้มีความ
หมายถึงท้ังการเดินทางและการท่องเท่ียว เช่น องค์การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ซึ่งจัดต้ังขึ้นหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เรียกช่ือว่า International Union of Official Tracel Organization (IUOTO) 
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวายสอนวิชาการท่องเท่ียวช่ือว่า School of Travel Industry 
Management และสมาคมการท่องเท่ียวส าหรับภาคพื้นแปซิกฟิกได้ ช่ือว่า Pacific Area Travel 
Association ซึ่ง (ชุมสาย และญินพัน พรหมโยธี , 2527, หน้า 18) ได้สรุปความหมายของค าว่า 
Tourism ไว้ดังนี้ 
 Tourism  
 1. การท่องเท่ียว 
 2. การเดินทางเพื่อความสราญใจ 
 3. การบริหารงานธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
 Tourism  
 1. นักท่องเท่ียว 
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 2. ผู้เดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อใฝ่หาสุขารมณ์ หรือ  เพื่อความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
และกลับมาท่ีจุดเริ่มต้น 
 3. (เป็นคุณศัพท์) เกี่ยวกับการท่องเท่ียว ให้บริการแก่นักท่องเท่ียวเหมาะสมส าหรับ           
การท่องเท่ียว  
 4. (เป็นกริยา) ท่องเท่ียว 
 Tour 
 1. เส้นทางท่ีผู้เดินทางใช้เดินทางโดยต้ังต้นจากท่ีพ านักอาศัย แล้วกลับมาท่ีเดิม 
 2. (เป็นกริยา) เดินทางตามนัยของความหมายท่ี 1 
 ค าว่า Tour ในภาษาอังกฤษเดิมเป็นค าในภาษาฝรั่งเศสซึ่ งพัฒนามาจากค า Tornus              
ในภาษาลาติน โดยนักศึกษาของชาวอังกฤษได้น าค าว่า Tour1 ไปใช้ในภาษาอังกฤษ  
 โดยกล่าวว่าคนผู้ดีท่ีจะได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์จะต้องข้ามไปท่องเท่ียวในประเทศต่างๆใน
ยุโรปให้ท่ัวถึง เขาใช้ค าว่า To make a grand tour และต่อมาค าว่า Tourism ซึ่งหมายถึง “ลัทธิการ
ท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา” ท่ีเกิดขึ้นและขยายตัวขึ้น อันหมายถึง การท่องเท่ียวทั่วไปส าหรับในอังกฤษการ
ท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีมีคนมานานแล้วแต่ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Travel อย่างไรก็ดีหม่อมหลวงตุ้ย 
ชุมสาย ได้กล่าวว่า แม้ค าว่า Tour กับค าว่า Travel จะเป็นค าท่ีมีความหมายเกือบเหมือนกันก็จริง แต่
เมื่อถึงคราวที่จะใช้ค า “นักท่องเท่ียว” นั้น องค์กรทุกแห่งจะใช้ค าว่า Tourist กันท้ังส้ิน ไม่มีการใช้ค าว่า 
Traveler แต่ก็ยังมีบางประเทศท่ียังคงใช้ค าว่า Travel เมื่อการท่องเท่ียวเกิดขึ้นเป็นวิชาการขึ้นมา จึงได้
จัดจ าพวกของนักท่องเท่ียวตามลักษณะของการท่องเท่ียวดังนี้ คือ 
 Tourist หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางจากท่ีพักอาศัยของตนแล้วกลับมาเกิน 24 ช่ัวโมง 
และได้ไปพักแรมท่ีไหนแห่งหนึ่งช่ัวคาบเวลาหนึ่ง บางประเทศเรียกว่า Night Visitor  
 Excursionist หมายถึง นักท่องเท่ียวแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือกลับมาถึงบ้านภายใน          
24 ช่ัวโมง โดยไม่พักแรม ณ ท่ีใด บางประเทศเรียก Day Visitor 

 Visitor มีความหมายอย่างเดียวกับ Tourist แต่คะท่ีประเทศหนึ่งเรียกนักท่องเท่ียวจาก
ประเทศอื่นท่ีเข้ามาในประเทศตน และบางทีก็เรียก Foreign Visitor นอกจากนี้ประเทศท่ีใช้ค าว่า 
Visitor แทน Tourist มักจะใช้ค าว่า Tourist หรือ Domestic Tourist ซึ่งหมายถึงนักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาอยู่ในประเทศหนึ่งแล้วท่องเท่ียวแต่เฉพาะภายในประเทศของตน 
 ดังนั้น ค าว่า การท่องเท่ียว จึงมิได้เป็นค าท่ีมีความหมายอย่างธรรมดาเพียงการท่องเท่ียวเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น ยังหมายถึง การเคล่ือนย้ายประชากรจากแห่งหนึ่งไปยัง
อีกแห่งหนึ่งท่ีเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ได้รับ
ความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท้ังภายในประเทศหรือเดินทางระหว่าง
ประเทศในปัจจุบันจึงเป็นธุรกิจท่ีกว้างขวาง 
 วรรณา วงษ์วานิช (2539, หน้า 61) ได้สรุปความหมายของค าว่า “การท่องเท่ียว” ไว้ใน
หนังสือภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไว้ 3 ประการ คือ 

1.   เดินทางจากถิ่นท่ีอยู่อาศัยไปยังท่ีอื่นช่ัวคราว 
2.   เดินทางด้วยความสมัครใจ 
3.   เดินทางด้วยจุดหมายใด ๆ ก็ได้ ท่ีมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
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 ส าหรับค าว่า “ทัศนาจร”  หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ได้อธิบายใน “ปฐมบทแห่งวิชาการ
ท่องเท่ียว” ว่า เมื่อ พ.ศ. 2480 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาค าว่า “ท่องเท่ียว” หรือ “เท่ียว” ซึ่งเดิมมี
ความหมายเป็นนัยไปในเชิงเท่ียวเตร่เหลวไหล จึงได้ให้นักปราชญ์ในสมัยนั้นคิดค าใหม่ขึ้นมาและเสด็จใน
กรม กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ประทานค าว่า ทัศนาจร ส าหรับเรื่องการเท่ียวและค าว่า นัก
ทัศนาจร ส าหรับนักท่องเท่ียว และประเทศไทยก็ใช้ค านี้อยู่พักหนึ่งท้ัง  ๆ ท่ีมีส าหนักงานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวซึ่งสังกัดอยู่ในกระทรวงคมนาคมในสมัยนั้น แต่ก็ไม่มีการปฏิบัติการอะไรมากนัก จนถึง พ.ศ. 
2492 ส านักนายกรัฐมนตรีจึงได้โอนส านักงานส่งเสริมการท่องเท่ียวมาอยู่ในสังกัดของกรมโฆษณาการ 
นับแต่นั้นมาค าว่า ท่องเท่ียว จึงมีความหมายติดอยู่ในภาษาไทยจนถึงปัจจุบัน จนเรียกได้ว่าอุตสาหกรรม
ชนิดหนึ่ง 

 ต้นก าเนิดและวิวัฒนาการของการท่องเท่ียว แต่เดิมในอดีตนั้นมนุษย์ยังใช้ชีวิตหรือด ารงชีวิต
แบบเร่รอนไปตามท่ีต่าง ๆ เพื่อแสวงหาแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ เพราะยังไม่รู้จักการเก็บรักษาและ
ถนอมอาหาร ตลอดจนต้องการความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและศัตรู โดยต้องการท่ีอยู่อาศัยท่ี
สะดวกสบายกว่า เป็นประการส าคัญจนมนุษย์ได้มีการพัฒนามาโดยล าดับ  ซึ่งเป็นไปได้ว่าการเดินทาง
ท่องเท่ียวของมนุษย์เราในปัจจุบันนั้นเป็นเพราะความอยากรู้อยากเห็น อยากเปล่ียนแปลงบรรยากาศ 
อยากพักผ่อน อยากได้รับส่ิงใหม่ ๆ และเมื่อพ้นวัยไปแล้วมนุษย์ก็ยังต้องการอยากรู้อยากเห็นและอยาก
เดินทางอยู่นั่นเอง แต่ท าได้ไม่สะดวกเพราะมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น ปัญหาการท างานมีความ
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีแนวโน้มท่ีต้องการเดินทางท่องเท่ียวตลอดเวลา (วรรณา 
วงษ์วานิช, 2539, หน้า 64) 
 องค์การท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : WTO)  ได้ก าหนดความหมายของ
การท่องเท่ียวไว้ว่า  หมายถึง  การเดินทางใด ๆ  ก็ตามท่ีมีลักษณะ 3  ประการดังต่อไปนี้ 

1. การเดินทางจากท่ีอยู่อาศัย ปกติไปยังท่ีอื่นเป็นการช่ัวคราว (Temporary) แต่ไม่ใช่ไปต้ัง
รกรากประจ า 

2. การเดินทางนั้น เป็น ไป ด้วยความสมัครใจหรือความพึ งพอใจของผู้ เดินทางเอง 
(Voluntary) ไม่ใช่เป็นการบังคับ  

3. เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามท่ีมิ ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือ             
หารายได้   
 ดังนั้น  การเดินทางเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์  และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจท่ีเห็น
ชัดเจนว่าเป็นการเดินทางท่องเท่ียวแล้ว  การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การกีฬา การเย่ียมเยือนญาติ
มิตร  ก็นับว่าเป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ิน  
 
 นพรัตน์  สุรพฤกษ์ (2530, หน้า 30) กล่าวว่าส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ท่ีส าคัญ คือ ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  
 ประเภทท่ี 1  ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ หมายถึง สภาพทางกายภาพของ
ธรรมชาติท่ีมีความสวยงามหรือความน่าสนใจต่อการเดินทางไปเท่ียวชม ได้แก่ ภูเขา ป่าไม้ น้ าตก 
ชายทะเล เกาะแก่ง เป็นต้น 
 ประเภทท่ี  2  ทรัพยากรประเภท ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนา หมายถึง ส่ิง
ต่าง ๆ  ท่ีมนุษย์เราได้สร้างสรรค์ขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ท่ีมรดกในอดีตและได้สร้าง
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ขึ้นมาในปัจจุบันแต่มีผลในการดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวได้  พระราชวัง  ศาสนสถาน  โบราณวัตถุสถาน  
เป็นต้น   
 ประเภทท่ี  3  ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม  
หมายถึง  รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม และประพฤติปฏิบัติท่ียึดถือและสืบทอดต่อกันมา
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ   ท่ีมีผลต่อการดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ได้แก่ สภาพชีวิตไทยริมคลอง  ตลาด
น้ า  เรือนแพ  หมู่บ้านชาวเขา  งานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ  เป็นต้น 
 ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ (2544, หน้า 47) กล่าวว่า ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
แต่ละท้องถิ่นและการท่องเท่ียวแห่งประเทศ (ททท.) จัดส่งเสริมการขายการท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียว
ได้รับรู้ รับทราบข้อมูล เกิดความสนใจอยากไปเท่ียวนั้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภทคือ  
 ประเภทท่ี 1 คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  

  ประเภทท่ี 2 คือ ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์        
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และแหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการและบันเทิง 
 วาฮาบ (1997, อ้างอิงใน พลอยศรี  โปราณานนท์, 2544, หน้า 8) กล่าวถึงประเภทของการ
ท่องเท่ียวว่าขึ้นอยู่ กับวัตถุประสงค์หรือ จุดมุ่ งหมายซึ่ งเป็น เห ตุ จูงใจท่ีท าให้ คนท่องเท่ียวไว้                    
5 ประเภทดังนี้ 
 1. การท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลิน (Recreation Tourism) เป็นการท่องเท่ียวโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการพักผ่อนและความเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดจากหน้าท่ีการงาน 
หรือต้องการหลีกหนีจากส่ิงแวดล้อมท่ีเคยชินไปสักช่ัวระยะหนึ่ง กิจกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ประเภทนี้มักอยู่ในรูปแบบของการพักผ่อนจริงๆ เช่น นอนพักริมชายหาดหรืออาบแดดในเวลากลางวัน มี
นันทนาการในช่วงเวลากลางคืน เช่น ไปด่ืม กิน เพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลาย   
 2. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเท่ียวโดย มีวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการมีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียว นั้น ๆ กิจกรรม
ท่องเท่ียวประเภทนี้จะอยู่ในรูปแบบท่ีได้รับความรู้หรือประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมจากแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทนี้จะอยู่ในรูปแบบท่ีได้รับความรู้หรือประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม  จากแหล่งท่องเท่ียว
ขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลินอยู่ด้วย เช่น การมีประสบการณ์ด้าน ดนตรี การละเล่น การฟ้อนร า ท่ี
เป็นวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวที่ไปเยือน เป็นต้น 
 3. การท่องเท่ียวเพื่ อสุขภาพ (Heath Tourism) เป็นการท่องเท่ียวโดยมีวัตถุประสงค์        
ด้านสุขภาพเป็นหลักยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีขึ้นช่ือว่าสามารถท าให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นตามความเช่ือ
และความนิยมในสมัยนั้น เช่น การเดินทางไปยังสถาน ท่ีมีน้ าแร่ บ่อน้ าแร่ ท่ีมี ช่ือเสียงในอดีต                    
ท่ีบุคคลส าคัญ ๆ ในเวลานั้นนิยมไปท่องเท่ียว เช่นท่ีเมืองสปา ในประเทศเบลเย่ียมหรือการเดินทางไปยัง
สถานท่ีพักตากอากาศทางทะเลท่ีเกิดขึ้นมากมายในอังกฤษช่วงการปกครองของพระนางวิคตอเรีย      
เป็นต้น 
 4. การท่องเท่ียวเพื่ อ เกมกีฬา (Sport Tourism) เป็นการเดินทางหรือ ท่องเท่ียว ท่ีมี
วัตถุประสงค์ในด้านการกีฬาเป็นหลัก ซึ่งอาจจะเป็นการไปชมกีฬาหรือไปเล่นกีฬา เป็นต้น การท่องเท่ียว
ประเภทนี้เริ่มมาต้ังแต่สมัยอาณานิคมกรีกรุ่งเรือง และในสมัยนั้นมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกท่ี
กรุงเอเธนส์ ซึ่งมีผู้คนต่างท่ีต่าง  ๆเดินทางไปเท่ียวชมสถานท่ีส าคัญ  ๆ เป็นต้น    
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 5. การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมสัมมา (Conference Tourism) เป็นการเดินทางโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการประชุมสัมมนา แต่ก่อนหรือหลังหรือระหว่างการประชุมสัมมนานั้นอาจจะมีกิจกรรม
เชิงการท่องเท่ียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การเดินทางไปเท่ียวชมสถานท่ีส าคัญ ๆ เป็นต้น   

 สมิธ (1992, อ้างอิงใน พลอยศรี โปราณานนท์, 2544 หน้า 9) ได้เพิ่มประเภทการท่องเท่ียวขึ้น
อีก 3 ประการ ดังนี้ 
 1. การท่องเท่ียวเชิงประวั ติศาสตร์  (Historical Tourism) เป็นสถาน ท่ี ท่องเท่ียว ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ของสถานท่ีไปท่องเท่ียวนั้น ๆ เช่น 
การไปชมโบราณสถานต่าง ๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
 2. การท่องเท่ียวเชิงชาติพันธ์ของมนุษย์  (Ethnic Tourism) เป็นการท่องเท่ียวโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา หรือต้องการมีความรู้ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับชาติพันธุ์ของมนุษย์ใน
แหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ เช่นการไปเย่ียมชมหมู่บ้านชาวเขาในภาคเหนือของประเทศหรือแม้แต่การกลับไป
เยือนแผ่นดินแม่ของเยาวชนเช้ือสายเอเชียในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  
 3. การท่องเท่ียวเพื่อ ส่ิงแวดล้อม (Environmental Tourism) เป็นการท่องเท่ียวโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการสัมผัสหรือได้อยู่ใกล้ชิดกับส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ เช่นการท่องเท่ียวแบบทัวร์ป่า 
หรือการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติซึ่งนักท่องเท่ียวได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติของป่าเขา สัตว์ป่า 
และบางโอกาสก็ยังมีกิจกรรมข่ีช้าง ล่องแพ รวมอยู่ด้วย 

 2.2.2 ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) เป็นอุตสาหกรรมท่ีประกอบด้วยธุรกิจหลาย

ประเภทธุรกิจ และท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่ ธุรกิจด้านการขนส่ง ธุรกิจด้านท่ีพักและอาหาร ธุรกิจน า
เท่ียว และธุรกิจการค้าของท่ีระลึก ธุรกิจเหล่านี้จะขายบริการแก่นักท่องเท่ียวโดยตรง และยังมีธุรกิจ
เกี่ยวข้องทางอ้อม เช่น การผลิตสินค้าเกษตรกรรม การผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น  ในหนังสือเล่มนี้
จะแยกกล่าวถึงธุรกิจน าเท่ียวซึ่งรวมเอาธุรกิจหลายประเภทเข้ามาสัมพันธ์กันต่อไป อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความส าคัญต่อประเทศดังนี้ 
 1) ความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
 ความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ สามารถจ าแนกได้ ดังต่อไปนี้ 
การท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ในบางประเทศสามารถท ารายได้
เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบจากรายได้จากสินค้าส่งออกอื่น ๆ นอกจากนี้รายได้สุทธิในรูป
ของเงินตราต่างปะเทศจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยังมีส่วนช่วยให้ดุลช าระ เงินของประเทศมี
สถานภาพทางการเงินท่ีน่าพึงพอใจรายได้จากการท่องเท่ียวจะมีผลทวีคูณในการสร้างรายได้หมุนเวียนใน
ระบบ เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะท าให้ผลผลิตส่วนรวมของประเทศมีค่าทวีกว่า 2 เท่าตัวต่อรายได้จากการ 
ผลิตครั้งหนึ่ง 
 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการหมุนเวียน และการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค เมื่อเกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียวเข้าไปถึงแหล่งท่องเท่ียวในชนบท การพัฒนาความเจริญก็จะไปถึงภูมิภาคนั้น ๆ ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ในท้องถิ่น เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีผู้ลงทุนใน
หลาย ๆ รูปแบบ ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ อย่างกว้างขวาง เป็นการสร้างรายได้สู่ประชาชน 
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 การท่องเท่ียวมีบทบาทในการกระตุ้น ให้เกิดการผลิตและน าเอาทรัพยากรของประเทศ        
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอัตราสูง ในรูปของการผลิตสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของท่ีระลึก ตลอดจนการ
บริการในท้องถิ่น   
 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่ส้ินเปลืองวัตถุดิบ ผลผลิตขายได้ทุกเวลาสุดแล้วแต่ความ
เหมาะสมและความสามารถของผู้ขาย 
 การท่องเท่ียวช่วยกระตุ้นให้เกิด การผลิตเป็นวงจรหมุนเวียนภายในประเทศ ท าให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อมเป็นการลดการว่างงานลง ประชากรมีรายได้
เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลได้รับรายได้ในรูปของภาษีอากรประเภทต่าง ๆ 
 2) ความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสังคม 
 การท่องเท่ียวมี ส่วนในการส่งเสริม ความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ ก่อให้ เกิดสันติภาพ         
ความเป็นมิตรไมตรี และความเข้าใจอันดี ระหว่างเจ้าของบ้านและผู้มาเยือน 
 การท่องเท่ียวมีบทบาทในการพัฒนา สร้างสรรค์ความเจริญทางสังคมให้เกิดแก่ท้องถิ่น         
ท าให้มีการก่อสร้างส่ิงใหม่ ๆ มีการลงทุนทางด้านการผลิตเพื่อรองรับการบริการแก่ผู้มาเยือนท้องถิ่น     
ท าให้ประชนชนมีรายได้จากการมีงานท า จึงท าให้อยู่ดีกินดีมีความสุขโดยท่ัวกัน 
 การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ  ความ
ส านึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาเอกลักษณ์ของชาติ ก่อให้เกิด
ความรู้สึกหวงแหนและรักผืนแผ่นดินท่ีอยู่อาศัยของตน 
 การท่องเท่ียวขจัดปัญหาความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทช่วยขจัดปัญหาการหล่ังไหลและ
เคล่ือนย้ายเข้ามาหางานท าหรือเส่ียงโชคในเมืองของประชาชนในชนบท 
 การท่องเท่ียวช่วยให้ประชาชนในชนบทรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นมาผลิตและประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ในรูปของสินค้าพื้นเมือง และของท่ีระลึกไว้ส าหรับขายผู้มา
เยือนเป็นการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้น 
 3) ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อการเมือง 
 การเดินทางท่องเท่ียวท าให้เกิดการรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยเพราะการท่ีนักท่องเท่ียวจะ
เลือกเดินทางไปเยือนท่ีใด ท่ีนั้นจะต้องมีความปลอดภัยเพียงพอ 
 การท่องเท่ี ยว เป็น วิถีทาง ท่ี มนุษย์ ต่างสังคมจะได้พบปะ  รู้ จัก  ท าความเข้าใจกัน                
การเดินทางไปมาหาสู่กันภายในประเทศท าให้ได้รู้จักคุ้นเคย รู้ปัญหา พึ่งพาอาศัยกันเป็นการสร้างความ
รักสามัคคี สมานฉันท์ของคนในชาติ ในท านองเดียวกันการเดินทางท่องเท่ียวระหว่างประเทศจะเป็นการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้าใจอันดีท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเพื่อนร่วมโลกท่ีจะช่วยสร้างสรรค์
สัมพันธไมตรีและความสงบสันติสุขในโลก 
 เนื่องจากการท่องเท่ียวมีผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และส่ิงแวดล้อมของประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะผลกระทบ
เชิงลบเริ่มเป็นท่ีประจักษ์แก่สังคมมากขึ้นและทวีความส าคัญตลอดเวลา จึงมีแรงผลักดันจากสังคม 3 
ประการ ในด้านความต้องการในการเรียนรู้ผลกระทบ ความต้องการในการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคมท่ี
จะเข้ามาบริหารจัดการระบบการท่องเท่ียวให้มีผลดีต่อสังคมและความต้องการในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
แรงผลักดัน 3 ประการนี้มีผลให้ทิศทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวของแต่ละประเทศเปล่ียนแปลงไป 
กล่าวคือ ผู้คนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบ  เชิงลบของการท่องเท่ียวที่จะมีผลต่อส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิตความ
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เป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ดังนั้นแนวคิดในการพัฒนาและให้ความส าคัญของการ
ท่องเท่ียว จึงได้มีการค านึงถึงการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน (Sustainable tourism) ซึ่งเป็นการท่องเท่ียวท่ีมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะ ลดผลกระทบเชิงลบท่ีมีต่อสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 องค์การท่องเท่ียวสากล (World Tourism Organization WTO) ได้เคยให้ค าจ ากัดความของ
การท่องเท่ียวแบบยั่งยืนไว้เมื่อ พ.ศ.2531 ไว้ดังนี้ 
 การท่องเท่ียวแบบยั่งยืน คือ แนวคิดท่ีจะน าไปสู่การจัดการทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 
ท้ังหมดให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ และในขณะเดียวกันการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืนจะด ารงไว้ซึ่งศักด์ิศรีทางวัฒนธรรมท้องถิ่น กระบวนการนิเวศวิทยา และระบบ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 แนวคิดการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนสามารถน ามาประยุกต์กับการท่องเท่ียวทุกรูปแบบ และมี
ขอบเขตคลอบคลุมกิจกรรมและการปฏิบัติการทางการท่องเท่ียวทั้งหมด จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน การจัด
น าเท่ียวไปยังสถานท่ีต่างๆ มักจะมีการค านึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอยู่
เสมอ นอกจากนั้นการจัดน าเท่ียวบางประเภทเป็นการจัดการน าเท่ียวท่ีสะท้อนให้เห็นแนวคิดของการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืนโดยแท้จริง เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism) วรรณคดีสัญจร (Literature 
Tourism) การท่องเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม (Agro Tourism) 
การท่องเท่ียวเชิงโบราณคดี  (Archeological Tourism) หรือการท่องเท่ียวเชิงมรดก (Heritage 
Tourism) เป็นต้น 

 2.2.3 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 

 การท่องเท่ียวเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีจ าเป็นต้องอาศัยกิจกรรมหรือธุรกิจอื่น
เป็นองค์ประกอบจึงท าให้การท่องเท่ียวมีความสมบูรณ์ องค์ประกอบท่ีท าให้การท่องเท่ียวสมบูรณ์
ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 

1.   ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว (Tourism Resource) 
2.   บริการการท่องเท่ียว (Tourism Service) 
3.   ตลาดการท่องเท่ียวหรือนักท่องเท่ียว (Tourism Market or Tourist) 

 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์และเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม
องค์ประกอบย่อยเหล่านี้สร้าง ความแตกต่างในด้านรูปแบบของการจัดการท่องเท่ียว ถ้าองค์ประกอบ
ย่อยมีความแตกต่างกัน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยท้ัง 3 เกิดข้ึนเมื่อนักท่องเท่ียวได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการหรือทัศนะศึกษา ซึ่งอาจเป็นการใช้ประโยชน์โดยตรงและจากการบริการท่ี
เกี่ยวข้อง โดยปกติทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรท่ีใช้ไม่มีวันหมด เพราะรูปแบบการใช้มักเป็น
การสัมผัสแต่ภายนอกโดยไม่มีการเคล่ือนย้ายทรัพยากรใด ๆ หรืออาจมีการชดเชยได้อยู่ตลอดเวลา 
อย่างไรก็ตาม ในการท่องเท่ียวที่เป็นจริงนั้น การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรมีการแปรรูปทรัพยากร และ
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อาจไม่มีการค านึงถึงการสูญเสีย หรือผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับระบบย่อยต่าง ๆ รวมท้ังผลต่อส่ิงแวดล้อม
อื่นๆ ในทางกลับกันส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นระบบอื่น ๆ เช่น ระบบชุมชน ระบบอุตสาหกรรม ฯลฯ อาจมี
ผลกระทบมาสู่การท่องเท่ียวด้วย ดังนั้น การท่องเท่ียวท่ีขาดระบบการจัดการท่ีดี จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ี
ไม่ประสบความส าเร็จได้ นอกจากองค์ประกอบภายในระบบแล้ว การท่องเท่ียวยังมีส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอีกหลายประการ เช่น สภาพทางกายภาพและระบบนิเวศน์ ส่ิงแวดล้อม โครงสร้าง
พื้นฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและวัฒนธรรม องค์กรและกฎหมาย เป็นต้น 
 1) ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว (Tourism Resource)  
 โดยปกติ หมายถึง แห ล่งท่องเท่ียวซึ่ ง เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญ  และจัดเป็นอุปทาน              
การท่องเท่ียว (Tourism Supply) ซึ่งได้จัดหมวดหมู่ของแหล่งท่องเท่ียวเป็น 5 ประเภท คือ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural Attractions) แหล่งท่องเท่ียวซึ่งแสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ 
(Traditional Attractions) แหล่งท่องเท่ียวซึ่งแสดงถึงความงดงามในรูปแบบต่างๆ ของภูมิภาค (Scenic 
Attractions) แหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ีให้ความบันเทิง (Entertainment Attractions) แหล่งท่องเท่ียว
อื่นๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว (Other Attractions) 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ททท. โดยบริษัทถึงหน่วยงานท่ีปรึกษาต่างๆ  มักแบ่งแหล่งท่องเท่ียว
ออกเป็น 3 ประเภท คือ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวปะวัติศาสตร์ โบราณคดีและแหล่ง
ท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรม ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความบันเทิงนั้น จัดเป็นส่วนหนึ่งในสถานบริการ
นักท่องเท่ียว  
 2) บริการการท่องเที่ยว (Tourism Service) 
 บริการการท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมการบริการท่ีเสนอแก่นักท่องเท่ียวและถือว่าเป็น
อุปทานประเภทหนึ่ง ท่ีไม่ได้เป็นความต้องการหลักของการท่องเท่ียว แต่เป็นกระบวนการท่ีให้ความ
สะดวกสบายและความบันเทิงแก่นักท่องเท่ียว แต่ในบางโอกาสบริการดังกล่าวอาจเป็นตัวดึงดูดใจ
นักท่องเท่ียวได้และแนวโน้มให้นักท่องเท่ียวกลับมาใช้บริการอีก บริการการท่องเท่ียวที่ส าคัญ ได้แก่ท่ีพัก 
อาหาร แหล่งจ าหน่าย สินค้า แหล่งบันเทิง แหล่งกิจกรรมและบริการอื่น  ๆ ท้ังนี้ รวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆด้วย 
 3) ตลาดการท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยว (Tourism Market or Tourist) 

 ตลาดการท่องเท่ียวเป็นการแสดงออกของอุปสงค์ (Tourism Demand) หรือนักท่องเท่ียวซึ่งมี
ความปรารถนาในการเดินทางไปยังท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ 
และเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ปกติตลาดการท่องเท่ียวจะเน้นท่ีนักท่องเท่ียว ซึ่งในกระบวนการจัดการได้หมาย
รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการขายและการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวนั้นเอง 
 รายได้จากนักท่องเท่ียว (Tourism Revenues) คือ รายได้ท่ีประเทศท่ีเป็นเจ้าภาพ (Host 
Country) ได้รับท้ังทางตรงและทางอ้อม ในรูปของเงินตราต่างประเทศท่ีนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ
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จ่ายเป็นค่าสินค้าและบริการ ท้ังนี้อาจไม่รวมค่าโดยสารระหว่างประเทศ เพราะ นักท่องเท่ียวอาจจะใช้
สายการบินท่ีมิใช่สายการบินของประเทศเจ้าภาพ 
 การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม และเป็นกิจกรรมท่ีไม่สามารถแยกตัวออกจากภาคเศรษฐกิจอื่นได้กระบวนการ
ท่องเท่ียวได้พัฒนาจนเกิดเป็นภาคท่ีส าคัญภาคหนึ่งในระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมท่ีมีท้ังผู้ซื้อและผู้ขาย     
ผู้ให้บริการ จนขยายตัวเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism industry)  ท่ีก่อให้เกิดรายได้ท่ีส าคัญ
ของประเทศ ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหลายครั้ง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแม้ได้รับ
ผลกระทบ แต่มักฟื้นตัวได้เร็ว และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศทดแทนรายได้อื่นท่ีชะลอตัวในภาวะ
ชะงักงันทางเศรษฐกิจถดถอยได้ดี 
 ดังนั้นองค์กรเพื่อการท่องเท่ียวของแต่ละประเทศจึงมุ่งเน้นมิติทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ อย่างไร
ก็ตามการท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวด าเนินการควบคู่กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศชาติ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ธรรมชาติและสังคม ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่นเดียวกับการพัฒนาในสาขาการผลิตอื่น  ๆ โดยเฉพาะ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศ 
 ในปี 2530 ได้มีการเสนอทางเลือกใหม่ของการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีเรียกว่า การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน โดยข้อสรุปของการประชุมได้มีการรวบรวมความคิดเพื่อให้นิยามความหมายของการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนว่า “เป็นการพัฒนาท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบัน โดยไม่บั่นทอนศักยภาพในการ
พัฒนาของคนยุคหน้า ในการแสวงหาการตอบสนองความต้องการของคน” ซึ่งแนวความคิดนี้ ได้ขยาย
ครอบคลุมมาสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวด้วย เพื่อจะพลิกสถานะให้การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง โดยไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม 
 Robert and Charles (1995, p.269) ได้จัดแบ่งองค์ประกอบและอุปทานของการท่องเท่ียวไว้ 
4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
 1.  ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติท้ังหลายท่ีมี
อยู่ในพื้นท่ีท่ีจะสามารถใช้เพื่อให้ความบันเทิงเริงใจแก่นักท่องเท่ียว ซึ่งองค์ประกอบหลักในกลุ่มนี้ก็ ได้แก่ 
อากาศ ภูมิประเทศ พืชพันธ์ไม้ แหล่งน้ า ชายหาด ความสวยงามตามธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ 
 2. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เกิดขึ้นจากการสร้างและ
พัฒนา ซึ่งได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบการก าจัดของเสีย รวมถึงส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ ท่ีเป็นเครื่อง
อ านวยความสะดวก เช่น ทางด่วน ถนน ท่ีจอดรถ สนามบิน สถานีขนส่ง โรงแรม ท่ีพัก ร้านค้า 
ศูนย์การค้า ศูนย์กลางความบันเทิง พิพิธภัณฑ์ 
 3. การคมนาคมขนส่ง (Transportation) เช่น เรือ เครื่องบิน รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง 
และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น 
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 4. ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Hospitality and Culture Resources) ซึ่งรวมทุกส่ิงท่ีเป็นความ
มั่นคงทางวัฒนธรรมของพื้นท่ี ท่ีจะท าให้นักท่องเท่ียวประทับใจ เช่น การให้บริการของพนักงานบริษัท
ท่องเท่ียว เช่น กรณีของไทย คือ มิตรภาพ ความใจดี และยิ้มแย้มแจ่มใส 
 ในขณะท่ีเมื่อเทียบกับค าจ ากัดความท่ีให้ไว้ โดยการท่องเท่ียวที่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(สุรีย์ บุญญานุพงศ์, 2539, หน้า 55) ซึ่งได้ให้ค ากัดความถึงองค์ประกอบของการท่องเท่ียว หรือ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวว่าหมายถึง ธุรกิจและการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้อง
กับนักท่องเท่ียว ซึ่งได้แก่ องค์ประกอบต่าง ๆ 8 ประการ ดังต่อไปนี้ คือ 
 1.   ท่ีพัก 
 2.   ร้านอาหารและภัตตาคาร 
 3.   บริการน าเท่ียว 
 4.   ร้ายขายของท่ีระลึก 
 5.   ความปลอดภัย 
 6.   การเผยแพร่และการโฆษณา 
 7.   การคมนาคมขนส่ง หมายถึง การคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
 8.   ส่ิงดึงดูดให้เกิดการท่องเท่ียว เช่น ทะเล ภูเขา แม่น้ า รวมท้ังวัฒนธรรม ประเพณี 
โบราณสถาน กล่าวคือ ส่ิงท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจและต้องการมาเย่ียมชม ซึ่งอาจจะเป็นส่ิงท่ี
มีอยู่แล้วในธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ 
 จากองค์ประกอบของการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นของ Meintoch และคณะหรือของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวในยุคปัจจุบันท่ีมีการพัฒนาขึ้นเป็นอุตสาหกรรมนั้น 
จ าเป็นท่ีจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น มิใช่เพียงแต่การมีวัตถุดิบทางการท่องเท่ียว 
คือ ความสวยงามของธรรมชาติ ศิลปกรรม โบราณสถาน วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีการด าเนินชีวิตใน
สังคมของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่ิงท่ีดึงดูดให้เกิดการท่องเท่ียวเหมือนท่ีเป็นมาในอดีตเท่านั้น แต่
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ อีกหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจาก
ความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบเหล่านี้ Chucky Gee and Other (1984 อ้างอิงใน สุรีย์ บุญญาพงศ์, 
2539, หน้า 56) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกับธุรกิจต่าง  ๆ แล้วพบว่า 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับธุรกิจต่าง ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพ 2.5   แสดงความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกับธุรกิจโดยตรงและโดยอ้อม  
ที่มา: กุลวรา สุวรรณพิมล, 2548, หน้า 14 
 จากภาพจะเห็นได้ว่า ธุรกิจทางตรงของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ ธุรกิจด้านการขนส่ง 
ธุรกิจด้านท่ีพักแรม ร้านอาหาร และบริการน าเท่ียว ส่วนธุรกิจทางอ้อม ได้แก่ การผลิตสินค้าต่าง ๆ ท้ัง
ภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม และอุตสาหกรรม 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาแล้วท้ังหมดนี้  จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการ
ท่องเท่ียวเห ล่านี้  เป็น องค์ประกอบ ท่ีน ามาซึ่ งความส า เร็ จในการจัดการท่องเท่ียว ดั งนั้ น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ชุมชนใดท่ีต้องการพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชนนั้น จ าเป็นท่ีจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบของ การ
ท่องเท่ียวเหล่านี้ ซึ่งผู้ศึกษาจะใช้องค์ประกอบของการท่องเท่ียวนี้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์
รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวต่อไป 

 

 

ธุรกจิเกีย่วขอ้งโดยตรงต่อนักท่องเทีย่ว 

หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่พัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยตรงและโดยออ้ม 

ธุรกจิทีส่นับสนุนโดยทางตรง/ทางอ้อม
ต่อนักท่องเทีย่ว 

-โรงแรม 
-ภตัตาคาร 
-บรษิทัการบนิ 
-บรษิทัการขนส่งต่างๆ 
-ตวัแทนการท่องเทีย่ว 
-รา้นคา้ปลกี 

-ผูบ้รกิารอาหารตามสญัญา 
-ผูร้บัซกัรดีตามสญัญา 
-ธุรกจิน าเทีย่ว 
-ธุรกจิผลติสิง่พมิพก์ารท่องเทีย่ว 
-ธุรกจิวจิยัตลาดและขอ้มลูตลาด 

-นักวางแผนและพฒันา 
-หน่วยงานของรฐัวสิาหกจิและเอกชน 
-สถานบนัการเงนิ 
-ธุรกจิก่อสรา้ง 
-สถาบนัศกึษาและฝึกอบรม 

อุ ตส าหกรรม
การท่องเทีย่ว 
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 2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับผลกระทบ 
 1) ความหมายของผลกระทบ    
 จิราวัฒน์ ใจส าราญ (2543, หน้า 12) กล่าวว่า ผลกระทบ หมายถึง การเปล่ียนแปลงหรือผลท่ี
ตามมาจากผลงานหรือผลผลิตของแผนหรือโครงการ กล่าวว่า ผลกระทบ หมายถึง ผล ท้ังหมดของ
นโยบายท่ีเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง ได้แก่ ผลกระทบท่ีมีต่อสถานการณ์ ต่าง  ๆ ท่ี เกิดขึ้นท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไปจากการท ากิจกรรมใด ๆ    

 กนกพล ทิมางกูร (2552, หน้า 2) กล่าวว่า ผลกระทบ หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท า
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นผลท่ีเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นไปได้ท้ังทางบวกและทางลบ และอาจ
เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย และมิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ัง ทางตรงและ
ทางอ้อม  
 จากนิยามความหมายสามารถสรุปได้ว่า ผลกระทบหมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดเป็นผลกระทบได้ท้ังทางบวกและทางลบ 
 2) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาการท่องเที่ยว   
 การท่องเท่ียวแม้จะมีความส าคัญหรือข้อดีท่ีเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศท้ังด้าน 
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แต่ในขณะเดียวกัน การท่องเท่ียวก็มีผลกระทบหรือข้อเสีย ต่อระบบ 
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเช่นกัน แต่ผลกระทบหรือข้อเสียของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวก็ยังมีแนว 
ทางแก้ไขให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด ซึ่งสามารถสรุปผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท่ีมีต่อ 
เศรษฐกิจ และสังคม (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548, หน้า 31) ดังนี้     
 1. ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ คือ ผลกระทบต่อราคาและค่าครองชีพ ผลกระทบต่อการจ้างงานและการ 
เปล่ียนแปลงอาชีพ ผลกระทบต่อคุณภาพแรงงาน การแก่งแย่งผลประโยชน์ ผลกระทบต่อ ประโยชน์อัน
ควรได้ของท้องถิ่น    
 2. ผลกระทบต่อระบบสังคมและการเมืองของประเทศ ผลกระทบต่อความผูกพันของ 
ครัวเรือน ผลกระทบต่อความไม่เสมอภาคของสังคม ผลกระทบต่อการย้ายถิ่นของประชากรในชนบท 
ผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรม ผลกระทบต่อนิสัยของคนในท้องถิ่น ผลกระทบต่อ ประเพณีวัฒนธรรม 
ศิลปกรรม และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม   

 จิดาภา  ช่วยพันธุ์ (2556, หน้า 24-42) ได้สรุปผลกระทบท่ีเกิดจาการท่องเท่ียว โดยกล่าวว่า 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีก าลังได้รับความสนใจจากทุกฝ่าย เพราะสร้างผลดีให้แก่ ระบบ
เศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ สร้างความเจริญให้แก่พื้นท่ีท าให้เกิดการพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมท่องเท่ียวก็สามารถสร้างปัญหาให้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาวะแวดล้อมได้เช่นกัน ผลกระทบจากการท่องเท่ียวนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
ผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบ  
 โดยผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบต่อ ระบบ
เศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบต่อวัฒนธรรม และผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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 1) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ     
     (1) ผลกระทบทางบวก การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจท่องเท่ียวท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการขยายตัวของธุรกิจท่องเท่ียวเพื่อให้เพียงพอ ต่อความ
ต้องการของนักท่องเท่ียว เป็นการสร้างอาชีพและการจ้างงานท าให้เกิดรายได้  เป็นการเพิ่มรายได้
ประชาชาติและเป็นแหล่งท่ีมาของการลงทุน กระตุ้น ให้เกิดการลงทุนในสาขาการผลิตต่าง ๆ รัฐบาลได้
ประโยชน์จาการเก็บภาษี และเป็นการเพิ่มมูลค่า ให้แก่สินทรัพย์ในแหล่งท่องเท่ียว     
     (2) ผลกระทบทางลบ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายได้เป็นฤดูกาล ซึ่งในช่วงฤดูกาล ท่ีมี
นักท่องเท่ียวน้อย ส่งผลให้มีรายได้น้อยตามไปด้วย เกิดปัญหาการว่างงานของแรงงานใน ท้องถิ่น แต่การ
ท่ีมีการท่องเท่ียวมากขึ้นนั้นส่งผลให้เกิดการเพิ่มราคาจากผู้ประกอบการ ท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้น มูลค่า
ของท่ีดินและส่ิงก่อสร้างมีราคาแพง รายได้ ส่วนใหญ่ไม่กระจายสู่ประชาชน (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2552, 
หน้า 25-29)    
 2) ผลกระทบต่อสังคม      
     (1) ผลกระทบทางบวก การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของ ประชาชน
เปล่ียนจากอาชีพเกษตรกรรมาสู่อาชีพด้านการท่องเท่ียว เช่น ลูกจ้าง นอกจากนี้การท่องเท่ียวยัง
ก่อให้เกิดการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน 
เกิดการสร้างอาชีพแก่คนในชุมชน ส่งผลต่อความมั่นคงในครอบครัวของ ประชาชน อีกท้ังยังเปิดโอกาส
ให้นักท่องเท่ียว เข้าใจและรับรู้ต่อขนมธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชาติ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้น มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ท าให้ชุมชนขยายตัว ลดอัตราการ
เคล่ือนย้ายถ่ินท่ีอยู่อาศัยเกิดมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย      
     (2) ผลกระทบทางลบ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยม ของคน
ในชุมชนแบบด้ังเดิมมาเป็นแบบสมัยใหม่ เกิดความห่างเหินในครอบครัวเนื่องจากมีงานท าและไม่มี
วันหยุดท่ีแน่นอนเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม ปริมาณอาชญากรรมเพิ่มขึ้น เป็นแหล่งยาเสพติด              
การหย่าร้างเพิ่มขึ้น สังคมมีความแอดอัด ปริมาณ ของหญิงขายบริการเพิ่มขึ้น    
 3) ผลกระทบต่อวัฒนธรรม     
        (1) ผลกระทบทางบวก การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมเกิดการ ฟื้นฟู
และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กลับคืนมา เพิ่มการติดต่อส่ือสารระหว่างประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ท า
ให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง เกิดความร่วมมือ กันในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชุมชน     
     (2) ผลกระทบทางลบ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม เกิดการ 
บิดเบือนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การลอกเลียนศิลปะ การเปล่ียนค่านิยมของ 
ประชาชนในท้องถิ่นท าลายลักษณะด้ังเดิมของท้องถิ่น  เกิดการท าลายวัตถุ โบราณจากการ 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเท่ียว คุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมลดลง    
 4) ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม     
     (1) ผลกระทบทางบวก การท่องเท่ียวท าให้เกิดการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม มีการสร้างสถานท่ีพักผ่อน หย่อนใจ สร้าง
พิพิธภัณฑ์สถานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างความตระหนักถึง คุณค่าของ
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ส่ิงแวดล้อมให้แก่คนในท้องถิ่น ช่วยกันรักษาสภาพภูมิทัศน์ของชุมชน การรักษา ส่ิงแวดล้อมของชุมชนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นมีการออกกฎหมายควบคุมด้านส่ิงแวดล้อม    
     (2) ผลกระทบทางลบ การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรการ 
ท่องเท่ียว สภาพแวดล้อม การบุกรุกทรัพยากรท่องเท่ียว การบดบังทัศนียภาพ การท าลายธรรมชาติ และ
การเพิ่มขึ้นของมลภาวะ เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม เช่น มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น พื้นท่ีป่าไม้ ลดลง น้ า
เสียเกิดการขาดแคลนทรัพยากร เช่น ทรัพยากรน้ า เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ีดิน ส่งผล
กระทบต่อพืชและสัตว์ในท้องถิ่น  จากการรวบรวมผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเท่ียว สามารถสรุปได้
ว่า ผลกระทบท่ี เกิดขึ้นจากการท่องเท่ียวนั้น มีหลายด้านด้วยกัน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นยังสามารถแบ่งออก เป็นผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ
ของแต่ละด้านได้ดังนี้    
 ด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบทางบวก เกิดการสร้างอาชีพการจ้างงานเกิดการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจ ส่วนผลกระทบทางลบส่งผลให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ราคาท่ีดินเพิ่มสูงขึ้น   
 ด้านสังคม ผลกระทบทางบวก เกิดความมั่นคงในครอบครัวประชาชนมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น การ
อพยพย้ายถิ่นฐานลดลง ส่วนผลกระทบทางลบ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมของคนใน
ชุมชน มีปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น    
 ด้านวัฒนธรรม ผลกระทบทางบวก เกิดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม เกิดความร่วมมือ กันในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน ส่วนผลกระทบทางลบ เกิดการบิดเบือนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น เกิดการท าลายวัตถุโบราณ คุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมลดลง    
 ด้านส่ิงแวดล้อม ผลกระทบทางบวก เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม สร้างความ ตระหนักด้าน
คุณค่าของส่ิงแวดล้อมให้แก่คนในท้องถิ่น การออกกฎหมายควบคุมด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีเคร่งครัดขึ้น ส่วน
ผลกระทบทางลบ เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรการท่องเท่ียว เกิดปัญหา ด้านส่ิงแวดล้อม เกิดการ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
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ตารางที่  2.2  แหล่งที่มาของความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 
แหล่งที่มา ความหมาย 

ราชบัณฑิตยสถาน (2549, 
หน้า 115) 

     เมื่อแยกดูความหมายเฉพาะค าได้ความหมาย ดังน้ี“ท่อง” หมายถึง เดินก้าว
ไปในน้ า “เท่ียว” หมายถึง กริยาที่ไปท่ีโน่นท่ีน่ีเร่ือยไป มักใช้พูดประกอบกิริยาอื่น 
เช่น เดินเท่ียวเตร็ดเตร่ไปหาความสนุกเพลิดเพลินตามท่ีต่างๆ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย, (2553, หน้า 25) 

“การท่องเท่ียว” เป็นค าท่ีมีความหมายกว้างขวาง ซึ่งไม่ได้หมายเฉพาะเพียง
การเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์เท่าน้ัน 
หากแต่การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อการกีฬา เพื่อ
การติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง ก็นับเป็นการท่องเท่ียวท้ังสิ้น  

วรรณา วงษ์วานิช, (2539, 
หน้า 36) 

     สรุปความหมายของค าว่า “การท่องเท่ียว” ไว้ในหนังสือภูมิศาสตร์การ
ท่องเท่ียวไว้ 3 ประการ คือ 1. เดินทางจากถ่ินท่ีอยู่อาศัยไปยังท่ีอื่นช่ัวคราว2. 
เดินทางด้วยความสมัครใจ 3. เดินทางด้วยจุดหมายใด ๆ ก็ได้ ท่ีมิใช่เพื่อการ
ประกอบอาชีพหรือหารายได้ 

ร าไพพรรณ  แก้วสรุยะ, 
(2544, หน้า 27) 

     ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นปัจจัยส าคัญที่แต่ละท้องถ่ินและการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศ (ททท.) จัดส่งเสริมการขายการท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้ รับทราบ
ข้อมูล เกิดความสนใจอยากไปเท่ียวน้ัน 

Robert and Charles 
(1995, p.269) 

      ได้จัดแบ่งองค์ประกอบและอุปทานของการท่องเท่ียวไว้ 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังน้ี 
1. ทรัพยากรธรรมชาติ 2. โครงสร้างพื้นฐาน 3. การคมนาคมขนส่ง 4. ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม 

สุรีย์ บุญญานุพงศ์, (2539, 
หน้า 55) 

      องค์ประกอบของการท่องเท่ียว หรืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวว่าหมายถึง 
ธุรกิจและการบริการสิ่ งอ านวยความสะดวกทุกประเภทท่ี เกี่ยวข้องกับ
นักท่องเท่ียว 

กุ ล ว รา  สุ ว ร รณ พิ ม ล , 
(2548, หน้า 14) 

      ธุรกิจทางตรงของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ ธุรกิจด้านการขนส่ง 
ธุรกิจด้านท่ีพักแรม ร้านอาหาร และบริการน าเท่ียว ส่วนธุรกิจทางอ้อม ได้แก่ 
การผลิตสินค้าต่างๆ ท้ังภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม และอุตสาหกรรม 

 
 
2.3 บริบทการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน 
 

เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นท่ีต้ังของ
พระราชวังไกลกังวล ศูนย์ราชการอ าเภอ หรือท่ีว่าการอ าเภอ ย่านธุรกิจประจ าอ าเภอหัวหิน และเป็น
พื้ น ท่ี ท่องเท่ียว ตากอากาศ ท่ีส าคัญ แห่งหนึ่ งของประเทศไทย และระดับโลก เช่น เดียวกับ               
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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1) ประวัติ 
ในอดีตหัวหินเป็นพื้นท่ีขึ้นตรงกับแขวงปราณบุรี จังหวัดปราณบุรี (หลังจากได้ย้ายศาลากลางจังหวัดไปท่ี

ต าบลเกาะหลัก จึงได้เปล่ียนเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) บางช่วงสมัยแขวงเมืองปราณบุรีถูกยุบรวมกับเมืองเพชรบุรี 
หัวหินจึงถูกอยู่ในความดูแลของจังหวัดเพชรบุรี ภายหลังจึงได้มีการยกฐานะหัวหินขึ้นเป็น กิ่งอ าเภอหัว
หินขึ้นตรงกับอ าเภอปราณบุรี และเป็นอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อพ.ศ. 2492 เทศบาล
ต าบลหัวหินจึงอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ. 2480ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลต าบลหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์             
ดูแลพื้นท่ีต าบลหัวหิน และต าบลหนองแก กิ่งอ าเภอหัวหินอ าเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น
เทศบาลต าบลหัวหิน มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 72 ตารางกิโลเมตรต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขต
เทศบาลต าบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2538 โดยขยายเขตเพิ่มเติมจากเดิม 72 ตาราง
กิโลเมตร เป็น 86.36 ตารางกิโลเมตร มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขยายพื้นท่ีลงไปในทะเล 500 เมตรด้วย 

ระยะแรกการจัดต้ังเทศบาลต าบลหัวหินมีราษฎรประมาณ 4,000 คน มีบ้านเรือนประมาณ 500 
หลัง และมีรายได้ประมาณ 30,000-40,000 บาท และเมื่อ พ.ศ. 2492 กิ่งอ าเภอหัวหินยกฐานะขึ้นเป็น
อ าเภอหัวหิน และต่อมาเมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย
เปล่ียนแปลงฐานะจากเทศบาลต าบลหัวหินเป็นเทศบาลเมืองหัวหิน 

2) ประชากร 
เทศบาลเมืองหัวหิน มีจ านวนประชากร 101,867 คน (ข้อมูลจากผลส ารวจส้ินปี พ.ศ. 2558 

จากระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

3) พื้นที่อาณาเขต 
เทศบาลเมืองหัวหิน มีพื้นท่ีครอบคลุม 2 ต าบลคือ ต าบลหัวหินและต าบลหนองแก มีพื้นท่ีรวม 

86.36 ตารางกิโลเมตรหรือ 53,975ไร่ 
ทิศเหนือ ติดเขตเทศบาลเมืองชะอ าอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต้ ติดอ าเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดทะเลอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดต าบลทับใต้และต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 

4) ผลกระทบธุรกิจท่องเที่ยวอ าเภอหัวหิน 
ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสด์ิ นายกสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวหัวหิน-ชะอ า เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" 

ว่า ภาพรวมธุรกิจท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดปี 2557 ปริมาณ
นักท่องเท่ียวหดตัว 30% จากเมื่อปี 2556 มีนักท่องเท่ียว 2.4 ล้านคน แบ่งเป็นชาวต่างประเทศ 7 แสน
คน คนไทย 1.7 ล้านคนตลาดต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส  กลุ่มสแกนดิเนเวีย นอร์เวย์ 
มีอัตราลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนไตรมาส 2 เป็นต้นมาจนถึงไตรมาส 4/2557 ท าให้รายได้จากธุรกิจการ
ท่องเท่ียวปี 2557 หายไปกว่า 1,000-2,000 ล้านบาท จากเมื่อปี 2556 มีรายได้ 20,000 ล้านบาท  

ท้ังนี้ สาเหตุหลักท่ีนักท่องเท่ียวชะลอการเดินทาง ได้แก่ การท่ีรัฐบาลยังคงประกาศกฎอัยการศึก 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟื้นตัว และนักท่องเท่ียวท่ีวางแผนจะมาท่องเท่ียวหัวหินครั้ง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2492
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2480
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2492
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
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แรกเริ่มเปล่ียนแผนไปกระบี่ พังงามากขึ้น เนื่องจากเป็นเมืองท่ีเงียบสงบ อากาศบริสุทธิ์  เพราะปัจจุบัน
เมืองหัวหินขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดปัญหาความแออัด จราจรติดขัด ขยะล้นเมือง 

นอกจากนั้น ยังมีนักท่องเท่ียวจากยุโรป เริ่มเปล่ียนไปเท่ียวเกาะบาหลี ประเทศอินโดนี เซียมาก
ขึ้นในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเท่ียวหัวหินอย่างหนัก โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต 
ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึก ธุรกิจเตียงผ้าใบริมชายหาด ปีนี้ตลาดต่างประเทศมีโอกาส
ชะลอตัวกว่าปีท่ีผ่านมา ดังนั้นจะต้องหันมาเจาะตลาดคนไทย และตลาดอาเซียนแทน เช่น เศรษฐีลาว    
ท่ีมีก าลังซื้อสูงมาเท่ียวทะเลหัวหิน-ชะอ า  

ปัจจุบันแม็กเนตท่องเท่ียวหัวหิน คือ ทะเล สวนน้ า และกอล์ฟ มีห้องพักท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
15,000 ห้อง ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 3 ดาว ราคาต้ังแต่ 1,500 -2,500 บาท ก าลังประสบ
ปัญหาการแข่งขันท่ีสูงขึ้น เนื่องจากมีนักเก็งก าไรมากว้านซื้อคอนโดมิเนียมแล้วน าห้องมาปล่อยให้เช่า
รายวัน ในราคาต่ ากว่า 30% ผู้ประกอบการโรงแรมท่ีขาดสภาพคล่องจะแข่งขันล าบาก ไม่สามารถลด
ราคาลงสู้ได้ เพราะต้นทุนสูง  

ส่วนโรงแรมระดับ 5-6 ดาว จะไม่มีการลดราคา ต้องรักษามาตรฐานแบรนด์ไว้  แต่ก็จะท า
การตลาดยากขึ้น หลังจากนักท่องเท่ียวตลาดต่างประเทศเปล่ียนแผนการท่องเท่ียวไปยังเดสติเนช่ันอื่น  ๆ 

ขณะท่ีตลาดในประเทศก็มีก าลังซื้อลดลง ซึ่งปีท่ีผ่านมาคนไทยเดินทางเท่ียวหัวหินในแง่ปริมาณ
ไม่ลดลง แต่การจับจ่ายใช้สอยลดลงเฉล่ีย 50% จากเดิมท่ีเคยใช้จ่าย 2,000/คน/วัน พัก 1 คืน ด้านตลาด
ต่างประเทศใช้จ่าย 4,000 บาท/วัน วันพักเฉล่ีย 10 คืน จากภาวะการท่องเท่ียวชะลอตัวท าให้ปีท่ีผ่านมา
มีร้านอาหารขนาดเล็ก-กลางปิดกิจการ 10 ราย 

ส าหรับการลงทุนด้านการท่องเท่ียวใหม่ ๆ กลุ่มไทยเบฟก าลังสร้างโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว       
ตรงข้ามกับโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นอกจากนี้เดอะมอลล์ กรุ๊ปเปิดตัวศูนย์การค้าหรูบลูพอร์ตหัวหิน    
ซอยหัวหิน 100 จับนักท่องเท่ียวระดับไฮเอนด์ 

นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก เปิดเผยว่า ปี 2557 ท่ีผ่านมา ธุรกิจ
การท่องเท่ียวอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ชะลอตัว นักท่องเท่ียวหดตัว 20-30% ท าให้รายได้จากการ
ท่องเท่ียวหายไปกว่า 2,000 ล้านบาท จากเดิมเมื่อปี 2556 มีนักท่องเท่ียว 3 ล้านคน รายได้ 25,000 
ล้านบาท แนวโน้มปีนี้จะยังคงได้รับผลกระทบยาวไปจนถึงไตรมาส 3 หากรัฐบาลไม่กระตุ้นการจัด
ประชุม/สัมมนาในประเทศให้มากกว่านี้ 

ด้านนายหัสเวท น้อยพุธ ผู้ประกอบการเตียงผ้าใบชายหาดชะอ า กล่าวว่า ขณะนี้รายได้ลดลง 
50% จากเดิมท่ีมีรายได้เฉล่ีย 5,000-6,000 บาท/วัน ลดลงเหลือ 2,000-3,000 บาท/วัน นักท่องเท่ียว
กลุ่มสแกนดิเนเวีย ไม่เดินทางหนีหนาวมาเท่ียวเหมือนในอดีต ประกอบกับนักท่องเท่ียวคนไทยจับจ่าย
ลดลง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยการน าเส่ือมาปูริมหาดเอง ลดค่าใช้จ่ายเช่าเตียงผ้าใบ ขณะท่ี
ผู้ประกอบการเตียงผ้าใบออกมาตัดราคากันอย่างรุนแรง บางรายลดราคาสูงสุด 50%  ปีนี้จะแข่งขันกัน
อย่างดุเดือด (ประชาชาติธุรกิจ, http://www.prachachat.net) 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบในประเทศท่ีกังวลว่าจะมากระทบธุรกิจท่องเท่ียวหัวหิน ชะอ าในปี 2559 
คือ ปัญหาภัยแล้งท่ีคาดว่าจะมีความรุนแรงมากกว่าปี 2558 อาจท าให้น้ าประปาไหลช้า หรือหยุดไหลได้ 
จึงเตรียมประกาศเตือนผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ต ให้เตรียมแผนส ารองรับมือขาดแคลนน้ า ท่ีจะส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ล่าสุดนี้มีโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งเริ่มซื้อถังน้ า
ขนาดใหญ่เพื่อส ารองน้ าไว้ใช้ ส่วนสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ 7-8 แห่ง ก็ได้เตรียมรับมือภัยแล้งปีหน้าเช่นกัน  

http://www.prachachat.net/
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ส าหรับแผนรับมือระดับจังหวัดนั้น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ก าลังเสนอของบประมาณจากรัฐบาล 
วงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อเช่าพื้นท่ีราชพัสดุของกรมธนารักษ์ท าแก้มลิง เพื่อเก็บกักน้ าฝนไว้ใช้ในอนาคต 
รองรับการเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียว และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย 

ด้านนายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อ านวยการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงาน
เพชรบุรี เปิดเผยว่า ช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ คาดว่าห้องพักในจังหวัดเพชรบุรีจะมีอัตราเข้าพักเฉล่ีย 
50% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีในภาวะท่ีเศรษฐกิจชะลอตัว ตลาดในประเทศยังคงเลือกจังหวัดเพชรบุรีเป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว เนื่องจากเดินทางสะดวก อยู่ไม่ไกลจากรุงเทพฯ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

ส าหรับตลาดต่างประเทศ ภาพรวมตลอดท้ังปีถือว่าชะลอตัว แต่ช่วงเดือนธันวาคมนี้มีทัวร์ขนาด
ใหญ่กว่า 300 คนจากประเทศนอร์เวย์มาจัดประชุมสัมมนา ท าให้การท่องเท่ียวชะอ ากลับมาคึกคักส่ง
ท้ายปี และในปี 2559 การท่องเท่ียวตลาดกลุ่มสแกนดิเนเวียจะฟื้นตัว ได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ททท.จะใช้แคมเปญ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด PLUS สร้างจุดขายท่องเท่ียว
เช่ือมโยงเพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ชูเมืองศิลปะ หัตถกรรม ให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัส ขณะเดียวกันจะ
ท าคู่กับแคมเปญ "นักท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย" ท่ีจะเน้นให้นักท่องเท่ียวท ากิจกรรม CSR ถ่ายภาพ
ประกวด และย้อนอดีตชิมอาหาร ขนมไทย 

นอกจากนั้น ยังโฟกัสเจาะตลาดใหม่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้หญิง และเจน Y เพราะจากการวิจัย
พบว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นนักท่องเท่ียวคุณภาพสูง พฤติกรรมช่ืนชอบการท่องเท่ียว ตัดสินใจง่าย และมีการ
จับจ่ายใช้สอยสูง ส าหรับตัวเลขนักท่องเท่ียวและรายได้ปี 2558 ต้ังเป้าเติบโต 10% จากเมื่อปี 2557 ท่ีมี
จ า น ว น นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  6  ล้ า น ค น  ร า ย ไ ด้  2 2 ,0 0 0  ล้ า น บ า ท  (ป ร ะ ช า ช า ติ ธุ ร กิ จ , 
http://www.prachachat.net) 

5) แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในอ าเภอหัวหิน 
"หัวหิน" ในปัจจุบันเปล่ียนไปจากในสมัยก่อนเป็นอย่างมาก และการมาเท่ียวที่หัวหินก็ไม่จ ากัดว่า

จะต้องเลือกเท่ียวทะเลเพียงอย่างเดียว เพราะด้วยความเจริญของยุคสมัย รวมทั้งการลงทุนบริเวณพื้นหัว
หินมากขึ้น ท าให้อ าเภอหัวหินกลายเป็นท าเลทอง แต่ในส่วนของการท่องเท่ียวแล้ว หัวหินก็ยังมีแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม รวมทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวที่เกิดข้ึนใหม่มากมาย ซึ่งมีดังนี้ 

1.อุทยานราชภักด์ิ 
"อุทยานราชภักด์ิ" ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีของกองทัพบก อ าเภอหัวหิน มีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อ

เทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหา กษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามค าแหง 
สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยช่ือ "อุทยาน
ราชภักดิ์" เป็นช่ือท่ีพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพื้นท่ีประมาณ 222 ไร่ สถานท่ีแห่ง
นี้นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบุคคลท่ัวไปแล้ว ยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ไว้ส าหรับพักผ่อน
แห่งใหม่ของหัวหินอีกด้วย 
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2. ชายหาดหัวหิน 
สถานท่ียอดนิยมตลอดกาลของหัวหินนั่นก็คือชายหาดหัวหิน ซึ่งต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของ

ตัวเมือง มีทางลงหาดอยู่ท่ีถนนด าเนินเกษม สองข้างทางลงหาดมีโรงแรมและร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก 
โดยหาดหัวหินมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ทรายขาวละเอียดเหมาะส าหรับเล่นน้ าทะเล 

3. ตลาดโต้รุ่ง 
เริ่มต้นจากท่ีเท่ียวที่แรก ตลาดโต้รุ่งหัวหิน เป็นตลาดกลางถนนเดชานุชิต ท่ีมีการปิดถนนไม่ให้รถ

ผ่าน เพื่อท าเป็นถนนคนเดิน ให้คนท้องถิ่นและนักท่องเท่ียวได้เดินจับจ่ายซื้อของกิน ของใช้ และของท่ี
ระลึก โดยถนนดังกล่าวตัดต้ังฉากกับถนนเพชรเกษม จึงหาได้ไม่ยากนัก ตลาดเปิดทุกวันต้ังแต่เวลา 
18.00–24.00 น. และหนึ่งในบรรดาร้านรวงต่าง ๆ ท่ีเหล่าบรรดานักท่องเท่ียวต่างยกนิ้วให้ ก็คือ โรตี
อินเตอร์ และไอศกรีมโฮมเมดร้านเจ๊นิ 

4. สถานีรถไฟหัวหิน 
หนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในอ าเภอหัวหิน ซึ่งเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้ คือ

พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นพลับพลาจัตุรมุข สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดยพลับพลานี้มีไว้ในการท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่าและ
ลูกเสือท่ัวประเทศท าการฝึกซ้อมยุทธวิธี เป็นประจ าทุกปี หลังจากส้ินรัชสมัยของพระองค์ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจึงได้รื้อถอนมาเก็บไว้ และเพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2511 จึงได้มีการน าเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างของพลับพลา สนามจันทร์มาปลูกสร้างขึ้น ใหม่ท่ีหัวหิน 
เพื่อเป็นท่ีประทับขึ้นและลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมต้ังช่ือใหม่ว่า "พลับพลา          
พระมงกุฎเกล้าฯ" ซึ่งถือเป็นสถานีรถไฟท่ีเชิดหน้าชูตาของชาวอ าเภอหัวหิน และยังเป็นท่ีเก็บหัวรถจักร 
ไอน้ าเก่าท่ีการรถไฟฯ ส่ังซื้อมาจากประเทศอังกฤษ อีกท้ังยังเคยวิ่งให้บริการในเส้นทางรถไฟก่อน
สงครามโลกครั้งท่ี 2 อีกด้วย 

นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้เคียง ๆ ยังมีสถานท่ีต้ังของห้องสมุดรถไฟ ต้ังอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟ       
หัวหิน โดยการน าโบกี้รถไฟอายุกว่า 50 ปี มาแปลงโฉมกลายเป็นห้องสมุดประชาชนแห่งท่ี 2 ของ         
หัวหิน ซึ่งความยาว 2 โบกี้ มีหนังสือกว่า 2,000 เล่ม 

5.   เวเนเซีย หัวหิน  
เป็นช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ท่ีสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นโครงการท่ีจ าลองเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี มาไว้ท่ี

เมืองไทย โดยภายในโครงการมีส่ิงอ านวยความสะดวกสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ท่ี
ต้องการสัมผัสความเป็นเวนิสได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการจ าลองจัตุรัสเซ็นต์มาร์ค (St. Mark 
Square) และหอระฆัง (Bell Tower) สัญลักษณ์ของเมืองเวนิส ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงติด
อันดับโลกมาไว้ที่ด้านหน้า โครงการ เพื่อเป็นลานกิจกรรมขนาดใหญ่  

และจุดชมวิวอีกหนึ่งสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นเวนิสคือคลองแกรนด์คาแนล (Grand Canal) 
ความยาวกว่า 200 เมตร ท่ีมีเรือกอนโดลาล่องไปในบรรยากาศเสมือนอยู่ในเวนิสจริง ๆ ส่วนทางด้าน
สถาปัตยกรรมการออกแบบอาคารในแต่ละโซนจะมีรูปแบบสีสัน ท่ีแตกต่างกัน  โดยล้อไปกับ
สถาปัตยกรรมในแต่ละเกาะของเมืองเวนิส ล้อมรอบด้วยการจัดวางภูมิทัศน์ท่ีงดงาม ประกอบด้วยสวน
ดอกไม้นานาพรรณ ลานน้ าพุ และงานประติมากรรมท่ีบ่งบอกความเป็นเวนิสอย่างแท้จริง 
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6. ตลาดน้ าหัวหินสามพันนาม  
เป็นตลาดน้ าในบรรยากาศรัตนโกสินทร์ย้อนยุคสมัยรัชกาลท่ี 6 ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์

หัวหินแบบใหม่ ท่ีเน้นโทนสีขาวและแดง คล้าย ๆ สถานีรถไฟหัวหิน ต้ังอยู่บนเนื้อท่ีกว่า 100 ไร่ มีร้านค้า
ท้ังหมด 193 ร้าน และเรือขายสินค้า 40 ล า อีกท้ังตลาดยังถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา และติดแหล่งน้ า
ธรรมชาติอย่าง "ล าห้วยสามพันนาม" จึงท าให้มีบรรยากาศเย็นสบาย ร่มรื่น เป็นธรรมชาติในแบบท่ีไม่
ต้องปรุงแต่งมากนัก แถมยังมีการแสดง โชว์แสง สี เสียงอันตระการตาให้ชม ในส่วนของอาหารการกินท่ี
ตลาดน้ าหัวหินสามพันนามท่ีท้ังอาหารคาวหวานให้เลือกชิม เลือกรับประทานมากมาย โดยจะนั่งท่ีซุ้มมุง
ริมน้ า หรือเดินไปนั่งรับประทานท่ีโต๊ะญี่ปุ่นเล็ก ๆ มีเส่ือปูให้นั่งสบาย ๆ ก็ได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่น ๆ 
ท้ังเส้ือผ้า, กระเป๋า, ของท่ีระลึก รวมท้ังสินค้าแฮนด์เมดอีกด้วย 

7. "หัวหินทีคโชว์สัตว์แสนรู้" (Huahintique Animal Show)   
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แถมยังเพิ่มสีสันการท่องเท่ียวจุใจกว่าเดิม ด้วยรูปแบบถนนคนเดินท่ีให้

นักท่องเท่ียวได้เพลิดเพลินและเต็มอิ่มไปกับการ ช้อปปิ้ง เดินชม เดินชิมแบบจุใจ รวมท้ังไฮไลท์เด็ด        
ของท่ีนี่ก็คือการแสดงโชว์สัตว์แสนรู้ อาทิ โชว์ช้าง,  งู, นก, ม้า, ลิง, สุนัข, จระเข้, กระบือ และการแสดง
มายากล อีกท้ังยังถือเป็นศูนย์รวมโชว์สัตว์แสนรู้มากท่ีสุดในประเทศไทยท่ีจะมาโชว์ ความสนุกและความ
ต่ืนตาต่ืนใจไปกับโชว์ความแสนรู้ท่ีหาได้ยากอีกด้วย 

8. เพลินวาน หัวหิน 
สถานท่ีส าหรับเข้าไปซึมซับบรรยากาศความสุขสไตล์ย้อนยุค เกิดขึ้นจากความต้ังใจท่ีจะให้เป็น

ศูนย์รวมแห่งความสุข และการเรียนรู้รากเหง้าการด าเนินชีวิตแบบด้ังเดิมในวันวาน ตามสโลแกน "Play 
and Learn ในวันวาน" โดยเพลินวานถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นย่านการค้าย้อนยุคท่ีมีชีวิต ด้านในเป็นท่ีต้ัง
ร้านค้าต่าง ๆ กว่า 40 ร้าน เรียงรายให้ได้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน ท้ัง ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ร้านเส้ือผ้า, 
ร้านโชว์ห่วย และร้านขายเทปคลาสสิก ฯลฯ ซึ่งแต่ละร้านจะมีการออกแบบเน้นสไตล์ย้อนยุคด้วย 

9. The Cicada Market หรือตลาดจักจั่น  
เป็นตลาดยามเย็น โดยปรับปรุงจากบ้านพักตากอากาศอายุเก่าแก่กว่า 60 ปี มาเป็นสวนยามเย็น

ท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี บนเนื้อท่ี 10 ไร่ ตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "Open Mind & Open 
Mat : เปิดเส่ือ-เปิดใจ-เปิดไอเดีย" ดังนั้น ท่ีนี่จึงเป็นแหล่งส าหรับจ าหน่ายงานศิลปะร่วมสมัยแขนงต่าง ๆ 
รวมไปถึงส่ิงประดิษฐ์ งานแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้าน เส้ือผ้า ส่ิงของเครื่องใช้มือสอง สินค้าท่ีมีสไตล์การ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ในส่วนของการเปิดใจและเปิดไอเดียนั้น ในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จะมี
กิจกรรม Workshops จากกลุ่มชมรมต่าง ๆ เช่น กลุ่มเล่านิทาน กลุ่มละคร กลุ่มเต้นร า กลุ่มถ่ายภาพ 
กลุ่มนักแสดงเปิดหมวก ฯลฯ ท่ีผลัดกันมาสร้างสีสันและสุนทรียภาพให้กับนักท่องเท่ียวที่มาเยือน 

10. รฤก หัวหิน 
ท่ีเท่ียวท่ีจะน าพาเราย้อนร าลึกเมืองหัวหินในช่วงอดีตแล้ว รฤก หัวหิน ยังเป็นแหล่งรวมร้านค้า 

ร้านอาหาร เครื่องด่ืมท่ีท้ังอร่อย สะอาด ราคาย่อมเยา บรรยากาศน่านั่งฟังดนตรีและชมการแสดงท่ี
ถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนผ่าน ภาพเก่าของหัวหิน บนเรือนไม้ร่วม 100 ปี คละเคล้าบรรยากาศ
ทะเล ๆ ซึ่งท่ีนี่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดท่ีว่า จุดพักริมชายทะเลใกล้เมือง ร้อยเรื่องราวอดีตหัวหินในวันวาน 
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ร่วมสืบสานความเป็นพื้นเมือง ร าลึกถึงความเป็นหัวหิน ท่ีนัดพบและมุมอร่อยภายใต้บรรยากาศสุดชิล ๆ 
พร้อมท้ังยังถือเป็นจุดนัดพบในบรรยากาศสไตล์สมัยใหม่กึ่งย้อนยุคให้เหล่าเพื่อน ๆ ได้ร่วมเฮฮาตลอดท้ัง
วัน ด่ืมด่ ากับบรรยากาศเรียบง่ายสบาย ๆ และรับรู้ถึงกล่ินอายความเป็นหัวหินเมื่อครั้งอดีต 

11. วัดห้วยมงคล 
เป็นวัดท่ีประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก หน้าตักกว้าง  9.9 เมตร           

สูง 11.5 เมตร ฐานสูง 3 ช้ัน แต่เดิมใช้ช่ือว่า "วัดห้วยคต" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชทานนามใหม่จาก "ห้วยคต" เป็น "ห้วยมงคล" มากว่าส่ีสิบปีมาแล้ว นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีรูป
สลักหลวงพ่อทวดแกะจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ ให้ประชาชนได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล 
บริเวณรอบ ๆ องค์พระสามารถมองเห็นทิวเขาล้อมรอบได้อีกด้วย 

12. ตลาดฉัตรไชย  
เป็นตลาดเก่าแก่ ท่ีมี ช่ือเสียงของหัวหิน เป็นท่ีรู้จักดีในหมู่นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ ต้ังอยู่ ริมถนน เพชรเกษมใน ตัวเมือ งหั วหิน  ตลาดแห่ งนี้ สร้างในปี  พ .ศ. 2469                 
ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 ในคราวเสด็จแปรพระราชฐานมา
ประทับ ณ วังไกลกังวล ครั้งแรกพร้อมกับ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี โดยราชสกุลฉัตรไชย พลเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธินฯ ทรง เป็นหัวหน้า
จัดสร้างขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวาย ตลาดก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะของหลังคาเป็นรูป 7 โค้งอัน
เป็นสัญลักษณ์หมายถึง สร้างในสมัยรัชกาลท่ี 7 ปัจจุบันตลาดแห่งนี้กลายเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก 
อาหารสดและแห้ง 

13. สวนสนประดิพัทธ์ 
เป็นสถานท่ีพักผ่อนอีกหนึ่งท่ีต้ังอยู่ในส่วนของกองทัพบก ห่างจากตัวอ าเภอหัวหินประมาณ 7 

กิโลเมตร พื้นท่ีด้านหน้าติดถนนเพชรเกษม ส่วนด้านหลังติดริมชายหาด ซึ่งมีความสวยงาม ใสสะอาด 
ความสวยงามของเม็ดทราย น้ าทะเลคล้ายกัน แต่เสน่ห์ของหาดสวนสนท่ีน่าประทับใจกว่า ก็คือ 
บรรยากาศท่ีเงียบสงบ ร่มรื่นด้วยทิวสนประดิพัทธ์ตลอดแนวหาด และยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้เป็น
อย่างดี ปัจจุบันมีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วน คือ 

          1. พื้นท่ีด้านทิศเหนือ มีการสร้างอาคารพัก อาคารรับรอง และบ้านพักปรับอากาศ  
ศูนย์พัฒนากอล์ฟ ตลอดแนวชายหาด เพื่อให้เป็นพื้นท่ีส าหรับพักผ่อนหย่อนใจของนั่งท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางเข้า พักในสถานท่ีพักฟื้นแห่งนี้ 

          2. พื้นท่ีด้านทิศใต้ เป็นพื้นท่ีเลียบชายทะเลด้านทิศใต้ของอาคารรับรองกองทัพบก เป็น
พื้นท่ีลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ สถานท่ีถัดไปเป็นท่ีต้ังค่ายพักแรมและพักผ่อนกองทัพบก ซึ่งบริ เวณท่ีพักของสวน
สนประดิพัทธ์จะอยู่ลึกเข้าไปอีก 1.5 กิโลเมตร 

14. Black Mountain Water Park  
เป็นสวนน้ าในหัวหินท่ีได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด ด้วยการมาพร้อมกับอุปกรณ์

เครื่องเล่นอันทันสมัย คุณภาพเยี่ยม โดดเด่นด้วยหอคอยสูง 17 เมตร และเครื่องเล่นสไลเดอร์อันน่า
ต่ืนเต้นกว่า 9 แบบ รวมไปถึง Wave Pool, Lazy River, ชายหาดเทียม, สวนน้ าส าหรับเด็ก ท่ีจะมาร่วม
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สร้างคล่ืนยักษ์ให้คุณได้สุดเหวี่ยงไปกับท้องทะเลในฝัน เปล่ียนวันธรรมดาของคุณให้กลายเป็นวันสนุกกับ
สวนน้ าท่ีดีท่ีสุด เหมาะเป็นอย่างยิ่งส าหรับพาเด็ก ๆ มาเล่นน้ าคลายร้อน 

15. น้ าตกป่าละอู 
เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ มีความสูง 15 ช้ัน ไหลลดหล่ันลงมาเป็นทางยาว ช้ันท่ี 1-3 เหมาะส าหรับ

การเล่นน้ า ส่วนน้ าตกช้ันท่ีสวยท่ีสุด คือ น้ าตกช้ันท่ี 7 เพราะมีแอ่งน้ าใหญ่อยู่ท่ามกลางป่าร่มครึ้ม        
ซึ่งนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะชมความงามของน้ าตกถึงบริเวณช้ัน 7 เท่านั้น เนื่องจากน้ าตกช้ันท่ีสูงขึ้นไป
ต้องปีนป่ายไปตามโขดหินสูงชัน โดยจากช้ันท่ี 7 เป็นทางสามแพร่ง หากไปทางขวาจะไป น้ าตกคลอง
ปราณ ใช้เวลาเดินประมาณ 1 วัน จึงจะถึง หากไปทางซ้ายจะเข้าเขตป่าละอู ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชาว
กะเหรี่ยง กะหร่าง และจากน้ าตกช้ันท่ี 15 ไปอีกไม่ไกลจะถึงเขตพรมแดนไทย-พม่า ท้ังนี้ค าว่า ละอู เป็น
ภาษากะเหรี่ยง แปลว่า ไผ่ ดังนั้นป่าละอู คือ "ป่าไผ่" นั่นเอง แต่บางคนเห็นว่าป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยหญ้า
เลาท่ีออกดอกสีเทาหม่น จึงเรียกป่าผืนนี้อีกช่ือว่าห้วยป่าเลา โดยวันท่ี 2 มกราคมของทุกปี ท่ีหมู่บ้านป่า
ละอูจะมีงานวันอนุรักษ์วัฒนธรรม มีการแสดงการควงกระบองไฟและไหว้พระจันทร์ 

6) บริการท่องเที่ยว 
บริการท่ีรับรองการท่องเท่ียวเป็นอุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางของ

นักท่องเท่ียว แต่เป็นบริการท่ีรองรับความสะดวกสบายและความบันเทิงแก่นักท่องเท่ียว ซึ่งในบางโอกาส
อาจเป็นตัวดึงดูดใจได้เช่นกัน การบริการการท่องเท่ียวท่ีส าคัญได้แก่ ท่ีพัก อาหาร แหล่งจ าหน่ายสินค้า 
แหล่งบันเทิง แหล่งกิจกรรมและบริการอื่นๆ ท้ังนี้ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
จ าเป็นอื่นๆ ด้วย ซึ่งผู้ศึกษาขอน ามากล่าวโดยสังเขป ดังนี้ 

ธุรกิจท่องเท่ียวต้องมีส่วนประกอบการบริการการท่องเท่ียว ดังนี้ 
1.      มีจุดสนใจ (Attraction) ท่ีนักท่องเท่ียวจะให้ความสนใจ ยกตัวอย่างเช่น ทัชมาฮาลใน

ประเทศอินเดีย ปิรามิดในประเทศอียิปต์ ฯลฯ จุดสนใจนี้สามารถท่ีจะเป็นจุดสนใจท่ีเกิดขึ้นใหม่หรือเป็น
จุดสนใจท่ีมีอยู่ดั้งเดิมแล้ว จุดสนใจท่ีมีความส าคัญท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้
หลายกรณี ยกตัวอย่างเช่น บั้งไฟพญานาค สุริยุปะราคา หรือในบางกรณีอาจเป็นตัวบุคลก็ได้ เช่น หลวง
พ่อคูน อย่างไรก็ดีจุดสนใจดังกล่าวสามารถเปล่ียนแปลงได้  ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักท่องเท่ียว ซึ่งใน
อ าเภอหัวหินสถานท่ีท่ีจะเป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียวได้ดีคือ "อุทยานราชภักด์ิ" ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีของ
กองทัพบก อ าเภอหัวหิน มีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหา 
กษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามค าแหง สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระนารายณ์              
สมเด็จพระเจ้าตากสิน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยช่ือ "อุทยานราชภักด์ิ" เป็นช่ือท่ีพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพื้นท่ีประมาณ 222 ไร่ สถานท่ีแห่งนี้นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของบุคคลท่ัวไปแล้ว ยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวไว้ส าหรับพักผ่อนแห่งใหม่ของหัวหินอีกด้วย 
และยังมีอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีน่าจะพัฒนาให้เป็นจุดสนใจของแหล่งท่องเท่ียวอ าเภอหัวหินอีกแห่งหนึ่ง คือ    
วัดห้วยมงคล ซึ่งเป็นวัดท่ีประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร 
สูง 11.5 เมตร ฐานสูง 3 ช้ัน แต่เดิมใช้ช่ือว่า "วัดห้วยคต" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชทานนามใหม่จาก "ห้วยคต" เป็น "ห้วยมงคล" มากว่าส่ีสิบปีมาแล้ว นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีรูป
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สลักหลวงพ่อทวดแกะจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ ให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล 
บริเวณรอบ ๆ องค์พระสามารถมองเห็นทิวเขาล้อมรอบได้ 

2.      มีจุดหมาย (Destination) สถานท่ีท่องเท่ียวควรเป็นจุดหมายหลักท่ีนักท่องเท่ียวให้
ความส าคัญ เช่น เป็นประเทศหรือเมือง หรือสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคัญ ตัวอย่างเช่น ประเทศ
อังกฤษ เป็นประเทศท่ีบุคคลสนใจไปเรียนภาษอังกฤษ บาหลีมีชายหาดท่ีสวยงาม ซึ่งในอ าเภอหัวหินนั้น 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญในการมาท่องเท่ียวหัวหิน คือ ชายหาดหัวหิน สถานท่ี       
ยอดนิยมตลอดกาลของหัวหินนั่นก็คือชายหาดหัวหิน ซึ่งต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมือง มีทาง
ลงหาดอยู่ท่ีถนนด าเนินเกษม สองข้างทางลงหาดมีโรงแรมและร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก โดยหาดหัวหิน
มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ทรายขาวละเอียดเหมาะส าหรับเล่นน้ าทะเล 

3.      สามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) สถานท่ีท่องเท่ียวต้องสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นทาง
ใดก็ตาม การเข้าถึงได้ของนักท่องเท่ียวนี้มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากนักท่องเท่ียวไม่สามารถจะเดิน
ทางเข้าไปถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ ก็นับว่าสถานท่ีดังกล่าวยังไม่พร้อมท่ีจะด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียว  
ตัวอย่างเช่น ใจกลางป่าอเมซอน ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ หรือ ใต้ทะเลลึก ความส าคัญของ
ความสามารถเข้าถึงได้นี้เป็นส่วนส าคัญมากต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวและมีส่วนท่ีท าให้ธุรกิจการ
ท่องเท่ียวเติบโตได้มากหรือน้อย การเดินทางสามารถใช้ท้ังทางอากาศ ทางบก และทางน้ า ซึ่งตราบใดท่ี
นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงก็จัดอยู่ในส่วนธุรกิจการท่องเท่ียว ในอ าเภอหัวหินนั้น ทุกสถานท่ีนักท่องเท่ียว
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ทุกสถานท่ี พร้อมมีบุคลากรท่ีพร้อมให้บริการรองรับนักท่องเท่ียวให้
ได้รับความสะดวกสบายในการพักผ่อน 

4.      สิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ธุรกิจท่องเท่ียวต้องประกอบด้วยส่ิงปลูกสร้าง
พื้นฐานอันจะน านักท่องเท่ียวเข้าสู่พื้นท่ีได้ เช่น ถนน สนามบิน ท่าเรือ ฯลฯ ส่ิงปลูกสร้างนี้อาจมิใช่ส่ิง
ถาวร หรืออาจท าขึ้นช่ัวคราว เช่น บ้านพักบนต้นไม้ อ าเภอหัวหินส่ิงปลูกสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
นักท่องเท่ียวนั้น ทางอ าเภอหัวหินมีความพร้อมทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการเดินทาง 
การขนส่ง สถานท่ีท่องเท่ียว ห้องน้ าสาธารณะ มีการคมนาคมท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเลือกเดินทางมายัง
อ าเภอหัวหินได้ทุกช่องทาง 

5.      ความสะดวกสบาย (Facilities) เป็นปัจจัยส าคัญท่ีนักท่องเท่ียวจะพิจารณาความต้องการ
เบ้ืองต้นของอาหาร น้ า ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค และความปลอดภัย ควรจัดให้มีในแหล่งท่องเท่ียวและจะ
เป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียวท าให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง ซึ่งอ าเภอหัวหินนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน            
เช่น เทศบาลเมืองหัวหิน ผู้ประกอบกิจการการท่องเท่ียว และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว        
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวให้ได้รับความปลอดภัยท้ังทางร่างกายและทรัพย์สิน 
โดยมีการติดไฟให้ส่องสว่างทุกสถานท่ี มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวได้ทราบอย่างท่ัวถึง            
มีโรงพยาบาลท่ีได้มาตรฐานการรักษา มีบริการอื่นๆของภาครัฐและเอกชนท่ีสามารถรองรับความต้องการ
ของนักท่องเท่ียวได้ครบทุกด้าน 
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7) การตลาดการท่องเที่ยว 
ตลาดการท่องเท่ียว เป็นการแสดงออกของอุปสงค์ (Tourism Demand) ซึ่งมีความปรารถนาใน

การท่องเท่ียวจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อกิจกรรม
อื่นๆ (ปกติตลาดการท่องเท่ียวจะเน้นท่ีนักท่องเท่ียว) ซึ่งในกระบวนการจัดการได้รวมถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาการขายและการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวด้วย ผู้ศึกษาขอน ามากล่าวโดยสังเขป ดังนี้ 

1. Product (สินค้า) สินค้าทางการท่องเท่ียวนั้น แตกต่างจากจากสินค้าในกลุ่มธุรกิจอื่นโดย
ส้ินเชิง  สินค้าจากการท่องเท่ียวเป็นสินค้าท่ีไม่สามารถจับต้องได้  (Intangible Product) ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งแตกต่างจากสินค้าอื่น ๆ ท่ีสามรถจับต้องได้ (Tangible Product) หรือทดลองใช้ หรือ
สัมผัสก่อนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับความเช่ือมั่นและความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งการ
ตัดสินใจดังกล่าวนั้นคือการซื้อ ความคาดหวัง (Expectation) เท่านั้น ตัวอย่างเช่น นักท่องเท่ียวซื้อ
แพ็คเกจทัวร์โดยคาดหวังว่า เมื่อเดินทางไปถึงจะมีผู้มารับและพาไปเย่ียมชมสถานท่ีต่าง ๆ คาดหวังว่าจะ
มีโรงแรมท่ีพักท่ีมีห้องเครื่องปรับอากาศและน้ าร้อนภายในห้อง คาดหวังว่าสายการบินจะเดินทางตรง
เวลาด้วยความปลอดภัย ฯลฯ ความคาดหวังดังกล่าวเป็นการยากท่ีจะทราบถึงความต้องการแท้จริงของ 
ผู้ซื้อสินค้าได้ เนื่องจากผู้ขายไม่ทราบถึงความคาดหวังอันแท้จริงของลูกค้าอันเกิดจากประสบการณ์ของ
ลูกค้าท่ีแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ลูกค้าเคยพักโรงแรมระดับ  4 ดาวท่ีมีอุปกรณ์ภายในห้องครบครัน            
เมื่อลูกค้าคนดังกล่าวเดินทางไปยังสถานท่ีอื่น และขอจองโรงแรมระดับ 4 ดาว ความคาดหวังของลูกค้า
โรงแรมระดับ 4 ดาว ต้องมีบริการเหมือนกันหมด  อาจไม่ได้รับการตอบสนองเนื่องจากมาตรฐานท่ี
ต่างกันของโรงแรม 

ความคาดหวังนี้มักจะสูงขึ้นเรื่อยๆ และในฐานะผู้ให้บริการก็จ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาตัวเองให้
สูงขึ้นเช่นกัน หากผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการไม่ได้มีการพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวที่ตนเองประกอบอยู่
ก็ไม่อาจบรรลุถึงเป้าหมายได้ 

2. Price (ราคา) การก าหนดราคาของสินค้าของการท่องเท่ียวนั้นค่อนข้างล าบาก เนื่องจาก
สภาวะความต้องการของตลาด(Demand) และจ านวนของสินค้าท่ีมีอยู่ในตลาด (Supply) อีกท้ังยังมี
ปัจจัยอื่นท่ีเป็นตัวก าหนดราคาดังต่อไปนี้ 

     1. ฤดูกาล (Seasonal) ความปรกติราคาสินค้าจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเท่ียว ซึ่งในสินค้า
ชนิดเดียวกันอาจมีราคาท่ีแตกต่างกันมากกว่าเท่าตัวในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 

     2. มาตรฐานการบริการ (Service Standard) ท่ีต่างกันจะเป็นตัวก าหนดราคาสินค้า          
ซึ่งผู้ซื้อสินค้าจะต้องยอมรับในมาตรฐานดังกล่าว 

      1.   ทิศทางและแนวโน้มความนิยม (Trend) จะเป็นตัวก าหนดราคาของสินค้าทางด้าน
การท่องเท่ียวและนับเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง ทิศทางและแนวโน้มความนิยมอาจแบ่งได้เป็นหลายลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

  -         ลักษณะปกติตามวงจร (Lifecycle) ซึ่งจะขึ้นลงตามความนิยมภายในช่วงเวลา 
  -        ลักษณะขึ้นลงแบบสลับ (Parabora) ซึ่งจะขึ้นลงในช่วงเวลาอันส้ันและจะสลับ
สับเปล่ียนโดยต่อเนื่อง 
  -         ลักษณะขึ้นแบบถาวร (Stable) ซึ่งจะขึ้นและรักษาระดับความนิยมอยู่โดยตลอด 
  -         ลักษณะขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว(Fashion) เป็นลักษณะขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว 
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      2.  ลักษณะของตัวสินค้าของการท่องเท่ียวเองซึ่งอาจเปล่ียนแปลงหรือลดน้อยลงได้และ
จะเป็นการก าหนดราคาได้ ตัวอย่างเช่น การเท่ียวชมอุทยานเปิด ซึ่งต้องได้รับอนุญาตพิเศษ 

          3. Place (Distribution) ช่องทางการจัดจ าหน่าย การท่องเท่ียวและสินค้าท่ีเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวนั้นสามารถเปล่ียนแปลง และเลือกช่องทางการจ าหน่ายได้โดยไม่มีกฎตายตัว ซึ่งจะถูกก าหนด
โดยสภาวะตลาด และผู้ประกอบการอย่างไรก็ตามช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้นสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
  1.  จัดจ าหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้า (Direct Sale) ช่องทางดังกล่าวนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็น
ช่องทางท่ีเหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็ก หรือกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการนิยมแบบถาวร ผู้ให้บริการหรือ
สินค้าจะจัดจ าหน่ายโดยตรงกับลูกค้า โดยอาจจะใช้เครื่องมือบางอย่างเช่น  Internet หรือ การโฆษณา
โดยตรง ส าหรับการจัดจ าหน่ายในลักษณะนี้มีจุดเด่น กล่าวคือ สินค้าสามารถขายได้ราคาโดยท่ีมิต้องเสีย
ค่านายหน้า และผู้ขายสามารถควบคุมระบบการขายได้โดยตรง อย่างไรก็ตามช่องทางการจัดจ าหน่ายใน
ลักษณะนี้ มีจุดด้อยและข้อจ ากัด กล่าวคือสินค้า หรือบริการจะไม่สามารถขยายตลาดได้อย่างท่ัวถึง และ
อาจจะผูกติดกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป 

 2. จัดจ าหน่ายโดยผ่านตัวกลาง หรือ (Business to Business) การจัดจ าหน่ายลักษณะนี้
เป็นการจัดจ าหน่ายโดยการผ่านตัวกลาง ท้ังในรูปแบบของการค้าปลีก (Retail) และการค้าส่ง
(Wholesales) ตัวอย่างเช่น ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินไทยได้โดยผ่าน บริษัทท่องเท่ียว บริษัท
ท่องเท่ียวกับสายการบินไทยถือว่าเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในรูปแบบและบริษัทท่องเท่ียวกับลูกค้าถือว่าเป็นคู่
ค้าทางธุรกิจแบบ การจัดจ าหน่ายในช่องทางดังกล่าวจัดว่าเป็นการจัดจ าหน่ายในช่องทางปกติในธุรกิจ
การท่องเท่ียว ซึ่งมีจุดเด่นและข้อดี กล่าวคือสามารถขยายฐานการตลาดได้กว้าง และลักษณะของลูกค้า
แตกต่างกันออกไป ซึ่งถูกต้องตามหลักการตลาดแบบผสมผสาน(Mix Marketing) อย่างไรก็ตามข้อด้อย
ของการจัดจ าหน่ายดังกล่าวส าหรับผู้ประกอบการจะต้องเสียส่วนแบ่งค่านายหน้าให้แก้ผู้ขาย อีกท้ังใน
บางกรณีไม่สามารถควบคุมสภาวะการตลาด หรือตอบโต้คู่แข่งได้ทันท่วงที 
  3.  การจัดจ าหน่ายโดยการแต่งต้ังตัวแทนจ าหน่าย Business to Customer) ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายในลักษณะนี้มักจะนิยมใช้ในกรณีท่ีผู้ประกอบการต้องการขยายฐานการตลาดให้กว้างออกไป
ในประเทศต่างๆท่ีตนเองไม่มีความช านาญ หรือ ไม่มีศักยภาพเพียงพอ ตัวอย่างเช่น สายการบินของ
ประเทศฝรั่งเศส ต้องการเปิดเส้นทางบินมายังประเทศไทยเจ้าของสายการบินไม่ทราบถึงลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย และยังไม่พร้อมท่ีจะลงทุนอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย จึงได้แต่งต้ั ง
ตัวแทนขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการจัดจ าหน่ายและวางแผนการด าเนินงาน ข้อดีของช่องทางดังกล่าวคือ 
สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและเป็นการทดลองสภาวะตลาดโดยไม่ต้องลงทุน และผูกพันมาก 
อย่างไรก็ดีวิธีการดังกล่าว จะมีข้อเสียหากผู้ด าเนินธุรกิจท่ีได้รับการแต่งต้ังขาดประสบการณ์ และไม่
พร้อมจะด าเนินธุรกิจ ในปัจจุบันวิธีการจัดจ าหน่ายดังกล่าวเป็นท่ีนิยมในกลุ่มโรงแรม โดยจะเป็นบริษัท
รับจ้างบริหารโรงแรมอย่างเป็นระบบ  

ช่องทางการจัดจ าหน่ายในธุรกิจท่องเท่ียวถือว่าเป็นหัวใจหลักในการท าตลาด ซึ่งจะมีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจได้ อนึ่ง สินค้าชนิดเดียวกันอาจเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีแตกต่างกันโดย
ส้ินเชิง โดยท่ีกลุ่มเป้าหมายของลูกค้ายังคงเป็นกลุ่มเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น สายการบินแอร์เอเซียได้
เลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายในลักษณะขายตรงเท่านั้น โดยใช้ระบบ Internetให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าได้
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โดยตรง โดยอาศัยกลยุทธ์ทางด้านราคาเป็นจุดดึงดูดจากการวางแผนดังกล่าวถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการจัดจ าหน่าย และการวางจุดขายของสินค้า (Product Position) ท่ีแตกต่างโดยส้ินเชิง 

4) Promotion  การจัดการส่งเสริมการขาย การจัดการส่งเสริมการขายถือเป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีส าคัญในการจัดการตลาดของสินค้าทางด้านการท่องเท่ียวนอกจากกลยุทธ์ทางด้านราคาหรือ
อื่น ๆ การจัดการส่งเสริมการขายของสินค้าทางด้านการท่องเท่ียวนั้นสามารถจัดท าได้หลายลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

     1.  การจัดส่งเสริมการขายแบบเน้นในตัวสินค้าเอง (Product Promotion) เป็นการจัด
ส่งเสริมการขายโดยตรงสร้างความคุ้นเคยในตัวสินค้า (Product Awareness) อาจใช้กลยุทธ์หลายวิธี 
เช่น การโฆษณา การลดราคา การจับรางวัล หรือข้อเสนอราคาพิเศษ 
  2. การจัดส่งเสริมการขายแบบร่วมกับสินค้าอื่น (Joint Promotion) เป็นการจัดส่งเสริมการ
ขายโดยร่วมกับสินค้าอื่น ๆ ท่ีอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเท่ียวหรือไม่ก็ได้ เช่น ซื้อตั๋วเครื่องบินแถม
โรงแรม ซื้อของในห้างสรรพสินค้าสามารถจับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ การจัดส่งเสริมการขายในลักษณะนี้ถือ
ว่าเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับตัวสินค้าโดยมิได้เน้นกลยุทธ์ทางด้านราคาเป็นหลัก 
การจัดลักษณะดังกล่าวจะมีผลดีต่อการกระตุ้นตลาด หากสินค้าร่วมเป็นสินค้าท่ีได้รับการยอมรับในตลาด
อยู่แล้ว หรือเป็นสินค้าท่ีตลาดมีความต้องการสูง อย่างไรก็ตามข้อเสียของการจัดส่งเสริมการขายใน
ลักษณะนี้ อาจเกิดขึ้นหากไม่สามารถให้บริการได้ตามความต้องการ เช่น ซื้อต๋ัวแถมโรงแรม แต่ไม่
สามารถจองห้องพักได้ตามความต้องการ 
  3.       การจัดส่งเสริมการขายแบบการเน้นท่ีเครื่องหมายการค้า (Brand Awareness) เป็น
การจัดท่ีไม่เน้นการขายหรือกลยุทธ์การตลาดอื่นใด ส่วนใหญ่จะใช้การโฆษณา การบริจาค หรือกิจกรรม
ทางสังคมอื่น ๆ เพื่อสร้างภาพ (Reputation) และเน้นให้เครื่องหมายการค้าออกสู่มวลชนเป็นส่วนใหญ่ 
ตัวอย่างเช่น สายการบินสนับสนุนทีมนักกีฬา 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นถึงความส าคัญของธุรกิจท่องเท่ียวที่สัมพันธ์กับหลักการตลาดเบ้ืองต้นนั้น
จะเห็นได้ว่า กลยุทธ์ทางด้านการตลาดมีความจ าเป็นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องน าหลักการดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจด้านการท่องเท่ียว  
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นระดับปริมาณของผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อการ
จัดการธุรกิจท่องเท่ียว อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยศึกษาว่าผลกระทบของการเปิดการค้า
เสรีอาเซียนมีความสัมพันธ์ต่อการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 อรนุช โกศล และ โชคชัย สุทธาเวศ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดการด้านการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผลการวิจัยพบว่า การเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นอนาคตอันใกล้นี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประเทศไทยจะต้อง
เตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการ ด้านการท่องเท่ียว เนื่องจากในอดีตท่ี
ผ่านมาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สร้างช่ือเสียงและรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก เมื่อเริ่มการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีแนวโน้มว่าจ านวนนักท่องเท่ียวจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น ดังนั้นจึงควรให้
ความสนใจและเตรียมความพร้อมด้านท่องเท่ียวโดยเฉพาะด้านนโยบายและการจัดการ ควรหันมาให้
ความสนใจการจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยการก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และการ
พัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด และยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้ หรือเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด ซึ่งการจัดการด้านการท่องเท่ียวยั่งยืน 
จะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานราชการ องค์กร ภาคเอกชน เครือข่ายต่างๆ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นควบคู่กัน นอกจากนี้ยัง
ควรพิจารณาและทบทวนถึงผลงานด้านวิชาการและการวิจัยท่ีผ่านมาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนต่อไป 

 พีรยุทธ์ พัฒน์ธนญานนท์ (2558, หน้า 95) ได้ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการเปิดเสรีใน
อุตสาหกรรมบริการของอาเซียนท่ีมีต่อธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทย” ผลการวิจัย พบว่า การเปิดเสรีด้าน
การค้าสินค้าและการค้าบริการ 12 สาขา อันได้แก่ สาขาผลิตผลเกษตร สาขาประมง สาขาผลิตภัณฑ์ยาง 
สาขาส่ิงทอ สาขายานยนต์ สาขาผลิตภัณฑ์ไม้ สาขาอีเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโยลีสารสนเทศ สาขา
สุขภาพ สาขาการท่องเท่ียว สาขาการบินและสาขาโลจิสติกส์ มีผลให้ธุรกิจน าเท่ียวพลอยได้รับผลกระทบ
ต่อธุรกิจน าเท่ียวในด้านต่างๆ เช่น ด้านมัคคุเทศก์ ด้านนักท่องเท่ียว ด้านผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียว ด้าน
ผู้ประกอบการ และด้านรัฐ การค้าเสรีด้านบริการท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานและการลงทุนใน
ภูมิภาคอาเซียนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของตนเพื่อให้ได้ความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวต้องอาศัยความ
สนับสนุนจากรัฐ  

 ดาริษา ศิริสมบัติ (2549, หน้า 5) ได้ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของความผูกพันธุ์สาขาการ
ท่องเท่ียวในข้อตกลง GATS ของประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีมีต่อกฎหมายไทย” ผลการศึกษาพบว่า ประเทศ
ไทยจดแจ้งความผูกพันตลาดสาขาบริการท่องเท่ียวมากกว่าสมาชิกอื่นในอาเซียน และพบว่า ไทยมีความ
ได้เปรียบในด้านศักยภาพของการสร้างรายได้มากว่าประเทศอื่นในอาเซียน นอกจากนี้ยังพบว่าการเปิด
ตลาดของสมาชิกกลุ่มอาเซียนมีผลกระทบต่อกฎหมายไทยเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ กฎหมายบางฉบับมี
บทบัญญัติท่ีเป็นการสร้างอุปสรรคหรือเป็นข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาดและการปฏิบัติเยื่องคนชานต่อ
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แรงงานต่างด้าว หรือผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีสัญชาติต่างด้าว เนื่องจากกฎหมายบางฉบับก าหนดอาชีพท่ี
สงวนไว้ส าหรับคนสัญชาติไทยเท่านั้นท่ีจะประกอบธุรกิจหรืออาชีพดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามผลการ
วิเคราะห์พบว่า กฎหมายส่วนใหญ่ไม่เป็นการสร้างอุปสรรคหรือสร้างข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาด 

 โสพิศ  สืบศักดิ์ (2548, หน้า110) ได้ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงของประเทศ
ไทยจากการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน” ผลการวิจัย พบว่า การขยายตัวของการลงทุนโดยตรงของ
ประเทศไทยในอาเซียนได้เพิ่มขยายสูงขึ้นหลังจากท่ีมีการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน เหตุผลก็
เนื่องมาจากการท่ีแต่ละประเทศได้มีโครงสร้างอัตราภาษีท่ีลดลง ท าให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิก
สามารถเข้าไปลงทุนได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากเดิมไม่สามารถลงทุนได้อย่าง
เต็มท่ีและยังมีความได้เปรียบเหนือกว่านักลงทุนภายนอกกลุ่มอาเซียน จากผลการวิเคราะห์พบว่า 
ประเทศท่ีมีความเหมาะสมในการเข้าไปลงทุนเพื่อขยายฐานการผลิตจาก 5 ประเทศท่ีท าการศึกษาพบว่า
ประเทศอินโดนีเซียจะมีความเหมาะสมในการลงทุนประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ เซรามิค เนื่องจากเป็น
ประเทศท่ีมีทรัพยากรค่อนข้างเหมาะสมและมีปัจจัยแรงงานเป็นจ านวนมาก ส่วนประเทศมาเลเซียนั้น
เป็นแหล่งท่ีมีปัจจัยท่ีเหมาะสมในอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม ประเทศเวียดนามควรเลือกลงทุนใน
อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ ส าหรับประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีปัจจัยการผลิตจ ากัดอันเนื่องมาจาก
สภาพภูมิประเทศท่ีมีสภาพเป็นเกาะ แม้ว่าจะเป็นประเทศท่ีมีอัตราภาษีท่ีต่ าก็ตาม ประเทศพิลิปปินส์เป็น
ประเทศท่ีมีอัตราโครงสร้างอัตราภาษีน้ าเข้าสูง แม้จะได้สิทธิประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิกเขตการค้า
เสรีอาเซียนแล้วก็ตาม ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมท่ีจะเข้าไปลงทุนใน 2 ประเทศดังกล่าว 

  ดวงเดือน ตันติเวชกุล (2557,หน้า 102) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดเสรีในยกรอบของอาเซียน
ด้านการท่องเท่ียวที่ไทยต้องเผชิญ กรณีศึกษาผู้ประกอบการน าเท่ียวและวิชชาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศ
ไทย” ผลการวิจัย พบว่า กฎเกณฑ์ภายในของประเทศไทยในการเปิดเสรีการค้าการท่องเท่ียวนั้น             
เป็นเพียงการเปิดตลาดแบบมีเงื่อนไข ดังนั้นนอกจากประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีมีแล้วนั้น        
ยังจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายอีกด้วย เช่น แก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 
ในมาตรา 16-17 และมาตรา 50 ในส่วนของคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว และการเป็นมัคคุเทศก์ 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างด้วยท า พ.ศ. 2522                 
ท่ีก าหนดให้อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนส าหรับคนไทยเท่านั้น การแก้ไชพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทย
ได้มากขึ้น และเนื่องจากประเทศไทยมีพันธกรณีในการเปิดเสรีการค้าบริการเพื่อให้เพิ่มมากขึ้นกว่าท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันตามหลักการเปิดเสรีก้าวหน้าตามล าดับ การวางมาตรการยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติ 
MRA ของผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว เพื่อให้มีการควบคุมดูและและใช้มาตรฐานท่ีดีร่วมกันในอาเซียน
มากกว่าท่ีจะสร้างเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย             
โดยควรท าการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ท้ังด้านภาษาและมาตรฐานในการให้บริการ ตลอดจน
พัฒนาคุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้ประกอบการวิชาชีพดังกล่าวให้มีความเป็นสากล 
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2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วพบว่า  การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลโดยตรงต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการท่องเท่ียวอย่างมีนัยส าคัญ ส่ิงท่ีเรา
ต้องกลับมาคิดทบทวนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง การปรับปรุงเพื่อยกระดับการท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ตลอดจนการคุ้มครองดูแลนักท่องเท่ียวให้มีความปลอดภัย ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม เพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทย ซึ่งถ้าหากท าได้ โอกาสของประเทศไทย
ในการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของมหานครอาเซียนก็คงไม่ไกลเกินฝัน ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด
โดยมีตัวแปรดังนี้  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

Independent variables 
 

  

Dependent Variables 
 

ลักษณะประชากร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3.  ระดับการศึกษา 
4. รายได้ 
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

การจัดการท่องเที่ยว อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 1. ด้านแหล่งท่องเท่ียว  
 2. ด้านการบริการท่องเท่ียว 
 3. ด้านการตลาดการท่องเท่ียว 
 



 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในบทนี้ว่าด้วยเรื่องระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางการวิจัย 

พื้นท่ีและประชากรการสร้างเครื่องมือการวิจัย การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผลของการ
น าเสนอในแต่ประเด็นจะน าไปสู่แนวทางการอธิบายและวิเคราะห์ผลการศึกษาในบทต่อไปส าหรับการศึกษา
ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัย มีดังนี้ 

 
3.1 พ้ืนท่ีและประชากรการวิจัย 

1. พื้นที่การศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ เลือกพื้นท่ีศึกษา คือ พื้นท่ีในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์             

มีประชากรในพื้นท่ีจ านวน 155,180 คน ประกอบด้วย ประชาชนในท้องถิ่น จ านวน 72,257 คน 
พนักงานในสถานบริการท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 49,556 คน และพนักงานเอกชนจ านวน 33,367 คน (ข้อมูล
จากผลส ารวจส้ินปี พ.ศ. 2558 จากระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)   
 2. ประชากรการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์   จ านวน 155,0180 คน   

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม   
   คือ  ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ท้ังนี้ผู้วิจัยท าการ

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ  Taro  Yamane  ท่ีมีความคลาดเคล่ือนของการสุ่มร้อยละ 
0.05 ได้จ านวนประชากรเป้าหมายท่ีต้องการศึกษาท้ังหมด ดังนี ้ 

n               =                  N      .                        

                                             1 +  N(e)2        

          เมื่อ  n     =       ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

            N              =       จ านวนหน่วยของประชากร  

               e             =       ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ท่ีระดับ 0.05  
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จากสูตรของ Taro   Yamane  จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ เมื่อ  N  =  จ านวนประชากร 
คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของอ าเภอหัวหิน ซึ่งมีจ านวนท้ังส้ิน  155,180  คน  แทนค่าในสูตร  

     n                 =                    155,180       .                        

                                               1 +  155,180 (0.05)2  

 n                 =             399.97  คน          

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ปรับเป็นจ านวน  400 คน  จ าแนกประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามสัดส่วน          
ของประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่างใน  
แต่ละกลุ่ม  ดังนี้ 

ตารางที่ 3.1   การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 

ล าดับที่ พื้นที่เขตประชากร 
ในอ าเภอหัวหิน 

ประชากร 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

1 ประชาชนในท้องถิ่น 72,257 186 

2 พนักงานในสถานบริการท่ีเกี่ยวข้อง 49,556 128 

3  พนักงานเอกชน 33,367 86 

รวมจ านวน 155,180 400 

ที่มา :  (ฝ่ายทะเบียนอ าเภอหัวหิน, 2558, ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

3.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ  จึงใช้ลักษณะของค าถามเป็นค าถามปลายปิด โดยอาศัย
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา เพื่อน ามาจัดท า
แบบสอบถามให้มีความสัมพันธ์กับกรอบการศึกษา  โดยได้ก าหนดเป็น 2 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  โดยจ าแนกตาม  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  และรายได้ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  (Check List) 

  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียว 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 3 ประการ  และตัวแปรต้นของการศึกษานี้ ประกอบด้วย  
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  1) ด้านแหล่งท่องเท่ียว   
  2) ด้านบริการการท่องเท่ียว    
  3) ด้านตลาดการท่องเท่ียว  

 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามหลักการของลิเคิร์ท (Likert 
s Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   

  มากท่ีสุด   ให้  5 คะแนน 
  มาก    ให้  4 คะแนน 
  ปานกลาง   ให้  3 คะแนน 
  น้อย    ให้  2 คะแนน 
  น้อยท่ีสุด   ให้  1  คะแนน 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย   

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยมีวิธีการสร้างดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการผลกระทบต่อการจัดการ
ธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการ
วิจัยก าหนดนิยาม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์
หรือไม่จากนั้น น าไปให้อาจารย์ผศ.ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ แล้วน ามาปรับปรุง
ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 3. การหาค่า IOC  โดยผู้เช่ียวชาญ 3  ท่าน   ดังนี้ 
               1) พระครู วั ชรสุวรรณาทร ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิ ทย า ลัยมหา จุฬา                      
ลงกรณราชวิทยาลัย 
  2) ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้อ านวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา  
  3) นายด าริ ก าปั่นวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 

 4. น าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คนเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่า Reliability ของแบบสอบถามโดยใช้ค่า Cronbachs 
Alpha = 0.975 ได้ค่า Reliability ของแบบสอบถามมีค่าเช่ือถือสามารถน าไปเก็บข้อมูลจริงได้ต่อไป 

 



61 

 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง โดยให้หัวหน้าครอบครัว หรือตัวแทน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน 
 2. บันทึกข้อมูลเอกสารและข้อมูลแบบสอบถามเพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจ านวน 400 ชุด โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง 
อย่ า ง ง่ ายตาม สัดส่วนของประชากร ในแ ต่ละ ชุมชน  โดย ท่ีแบบสอบถามไ ด้รั บกลับ คืนมา                                     
และมีความสมบูรณ์ จ านวน 400 ชุด จึงคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ คือ ค่าแจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2. วิเคราะห์แนวทางการจัดการผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียว
อ าเภอหัวหิน ในภาพรวม และรายด้านสถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แปรความหมายของข้อมูล         
ต่าง ๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉล่ียเพื่อแสดงลักษณะการกระจาย
ของข้อมูล 
  3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นกับตัว
แปรตามโดใช้สถิติ t-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นท่ีมี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ 
One-way ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นท่ีมี 3 กลุ่มข้ึนไปและหากพบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธีการ LSD (Least significant difference test) 



 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
ผลการวิ จัยท่ีได้จากการส ารวจข้อมูลจากประชากรในเขตของอ าเภอ หัวหิน  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ในประเด็นของผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ คือ  

 (1) เพื่อศึกษาศึกษาผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ท่ีมีข้อมูลครบถ้วน และ
น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน และขอ
น าเสนอ ดังนี้ 
 4.1 การวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน  
 4.2 การวิเคราะห์ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
 4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบการ
เปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน 
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4.1 การวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม

ลักษณะส่วนบุคคล  (n=400) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

1. ชาย 172      43.00  
2. หญิง 228      57.00  
รวม 400 100.00 

2. อายุ   
1. ต่ ากว่า 30 ปี 84      21.00  
2. 31-40 ปี 116      29.00  
3. 41-50 ปี 142      35.50  
4. 51 ปีข้ึนไป 58      14.50 

    รวม 400 100.00 
3. ระดบัการศกึษา   
     1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 96        24.00  
     2. ปริญญาตรี 263      65.75  

3. สูงกว่าปริญญาตร ี 41      10.25  
    รวม 400 100.00 
4. อาชีพ   

1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 115      28.75  
2. พนักงานบริษัทเอกชน 53        13.25  
3. รับจ้างท่ัวไป  149 37.25 
4. เกษตรกร 83      20.75  

    รวม 400 100.00 
5. รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน   

1. 5,000 - 10,000 บาท 68      17.00  
2. 10,001 - 15,000 บาท 140      35.00  
3. 15,001 - 20,000 บาท 113      28.25  
4. สูงกว่า 20,001 บาท 79      19.75  

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทั่วไปมี ดังนี้ 

 1) เพศ การศึกษาครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ผลการศึกษา
พบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน  228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 และ เพศชาย จ านวน 172  คน คิดเป็นร้อยละ 
43.00 ตามล าดับ 
 2) อายุ การศึกษาครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน  ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมาคือ อายุระหว่าง       
31-40 ปี  จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 อายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 
และอายุมากกว่า 51 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามล าดับ 
 3) ระดับการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน         
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 และ
รองลงมาคือ การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 ตามล าดับ 
 4) อาชีพ การศึกษาครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน  ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมาเป็นอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75  อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อย 20.75 
และอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 ตามล าดับ 
 5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษาครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน  
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.00 รองลงมาคือรายได้เฉล่ียต่อเดือนราย 15,001-20,000 บาท จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน  สูงกว่า 20,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75   และรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ตามล าดับ 
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4.2 การวิเคราะห์ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  การวิเคราะห์ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านแหล่งท่องเท่ียว 2) ด้านการบริการท่องเท่ียว  3) ด้านตลาดการ
ท่องเท่ียว ผลการศึกษาปรากฏผลการวิเคราะห์ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การศึกษาข้อท่ี 1 เพื่อศึกษา
ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์               
ผลการศึกษาภาพรวมเป็น ดังนี้ 
 ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ท่ีศึกษา พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.19, S.D.=0.82)  เมื่อพิจารณาจากรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านแหล่งท่องเท่ียว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X̅= 4.37, S.D.=0.84) รองลงมา
คือ ด้านการบริการท่องเท่ียว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( X̅ = 4.15, S.D.=0.80)  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ า
ท่ีสุดคือ ด้านตลาดการท่องเท่ียว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.04, S.D.=0.78) ตามล าดับ       
เมื่อพิจารณาค่า S.D. ในภาพรวมพบว่าทุกประเด็นมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลผลกระทบการเปิดการค้า
เสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน มีความเบี่ยงเบนน้อยรายละเอียดตามตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน  

ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเที่ยว
อ าเภอหัวหิน 

X̅ S.D. การแปลผล 

1. แหล่งท่องเท่ียว  
2. การบริการท่องเท่ียว   
3. ตลาดการท่องเท่ียว  

4.37 
4.15 
4.04 

0.84 
0.80 
0.78 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.19 0.82 มาก 
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      1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียน
ต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ด้านแหล่งท่องเท่ียว ผลการศึกษา พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 
4.37, S.D.=0.84)  เมื่อพิจารณาจากรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅= 4.45, S.D.=0.88) รองลงมาคือ ส่งเสริม
ธุรกิจบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅= 4.34, S.D.=0.82)  ส่วนข้อท่ี
มีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียว มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง ( X̅= 3.61, S.D.=0.68) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่า S.D. ในภาพรวมพบว่าทุกประเด็น
มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ด้าน
แหล่งท่องเท่ียว มีความเบี่ยงเบนน้อยรายละเอียดตามตารางท่ี 4.3 

ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน         
ด้านการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเที่ยว
อ าเภอหัวหิน 

X̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
   1.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของโครงสร้าง
พื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคบริการโดยรวมของ
ประเทศ 
   1.2 สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของประชนใน
ท้องถิ่น 
   1.3 ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประชาชนในท้องถิ่น
และนักท่องเท่ียว 
   1.4 ส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   1.5 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
   1.6 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นท่ี 
   1.7 เพิ่มก าลังเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจตราความปลอดภัยท้ัง
ในและนอกเครื่องแบบในทุกจุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

 
 
 

4.23 
 

4.02 
 

3.61 
4.34 

 
4.45 

 
3.78 

 
4.13 

 
 
 

0.80 
 

0.79 
 

0.68 
0.82 

 
0.88 

 
0.74 

 
0.79 

 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.37 0.84 มากที่สุด 
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 2) ด้านการบริการท่องเที่ยว ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ด้านการบริการท่องเท่ียว ผลการศึกษา พบว่า  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅= 4.15, S.D.=0.82)  เมื่อพิจารณาจากรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เพิ่มก าลังเจ้าหน้าท่ี
เพื่อตรวจตราความปลอดภัยท้ังในและนอกเครื่องแบบในทุกจุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅= 4.39, S.D.=0.82) รองลงมาคือ เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบต่างๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X̅= 4.27, S.D.=0.80)  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ ภาครัฐบาลได้ด าเนินการช่วยเหลือดูแลนักท่องเท่ียว
ท่ีเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X̅=4.01, S.D.=0.70) ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาค่า S.D. ในภาพรวมพบว่าทุกประเด็นมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ด้านการบริการท่องเท่ียว  มีความเบี่ยงเบนน้อยรายละเอียด       
ตามตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน        

ด้านการจัดการบริการท่องเท่ียว 

ผลกระทบการเปดิการค้าเสรีอาเซียนตอ่ธุรกิจท่องเที่ยว
อ าเภอหัวหนิ 

X̅ S.D. การแปลผล 

2. ด้านการบริการท่องเที่ยว 
   2.1 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเท่ียวได้ทราบ ถึง
กฎระเบียบและข้อบังคับของสถานท่ีท่องเท่ียวน้ันๆ 
   2.2 ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 
   2.3 เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบต่างๆ  
   2.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของโครงสร้าง
พื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคบริ การโดยรวมของ
ประเทศ 
   2.5 ภาครัฐบาลได้ด าเนินการช่วยเหลือดูแลนักท่องเท่ียวท่ี
เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ 
   2.6 เพิ่มก าลังเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจตราความปลอดภัยท้ังใน
และนอกเครื่องแบบในทุกจุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
   2.7 สร้างเครือข่ายการให้บริการร่วมกับธุรกิจท่องเท่ียวใน
ต่างประเทศ 
   2.8 บุคลากรในสายการท่องเท่ียวมีศักยภาพท่ีทัดเทียมกัน
และมีความสามารถสูงท่ีจะแข่งขันกับภูมิภาคอื่น 
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มาก 
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รวมเฉลี่ย 4.15 0.82 มาก 
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           3) ด้านตลาดการท่องเที่ยว ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ด้านตลาดการท่องเท่ียว ผลการศึกษา พบว่า  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅= 4.04, S.D.=0.78)  เมื่อพิจารณาจากรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สร้างงานสร้างอาชีพ 
และการพัฒนาอาชีพด้วยอาชีพท่ีเกิดต่อเนื่องจากการท่องเท่ียว  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅= 4.26, 
S.D.=0.82) รองลงมาคือ ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาสินค้า และบริการ    
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.19, S.D.=0.81)  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ ความพร้อมของการ
ด าเนินโครงการเช่ือมโยงเส้นทางรถไฟ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X̅= 3.71, S.D.=0.65) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่า S.D. ในภาพรวมพบว่าทุกประเด็นมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลผลกระทบ
การเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ด้านตลาดการท่องเท่ียวมีความเบี่ยงเบนน้อย
รายละเอียดตามตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ด้าน

การจัดการตลาดการท่องเท่ียว 

ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเที่ยว
อ าเภอหัวหิน 

X̅ S.D. การแปลผล 

3. ด้านตลาดการท่องเที่ยว 
   3.1 กระจายรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เป็นรายได้ท่ี
กระจายไปสู่ประชากรอย่างกว้างขวาง 
   3.2 สร้างงานสร้างอาชีพ และการพัฒนาอาชีพด้วยอาชีพท่ี
เกิดต่อเนื่องจากการท่องเท่ียว 
   3.3 ด าเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณา
การกิจกรรมระหว่างภาครัฐและเอกชน 
   3.4 ความพร้อมของการด าเนินโครงการเช่ือมโยงเส้นทาง
รถไฟ 
   3.5 การขยายถนนให้เช่ือมโยงและเพียงพอเพื่อรองรับ
นักท่องเท่ียว 
   3.6 ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
การพัฒนาสินค้า และบริการ 
   3.7 พัฒนามาตรฐานธุรกิจและวิชาชีพให้เป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล   

 
 

3.84 
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0.68 
 

0.82 
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0.65 
 

0.80 
 

0.81 
 

0.69 

 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 4.04 0.78 มาก 
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4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน  

           ผลการทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
การศึกษาข้อท่ี 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน 
 
          สมมติฐานที่ 1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบการเปิด

การค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน จ าแนกตามเพศ 

ผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียน 

ชาย หญิง 

T SIG 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ด้านแหล่งท่องเท่ียว  3.89 0.776 4.15 0.722 1.565 0.011 
2. ด้านการบริการท่องเท่ียว  0.90 0.820 4.10 0.765 1.875 0.062 
3. ด้านตลาดการท่องเท่ียว 3.89 0.759 4.13 0.753 1.382 0.018 

เฉลี่ย 3.89 0.750 4.13 0.709 1.382 0.018 

 
* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
           จากตารางที่ 4.6 ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน จ าแนก
ตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมเพศชายมีค่าเฉล่ีย 3.89 เพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 4.13 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน        
ท้ังด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้านการบริการท่องเท่ียว และด้านตลาดการท่องเท่ียว 
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สมมติฐานที่ 2 ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียว

อ าเภอหัวหิน โดยเฉล่ีย และรายด้าน จ าแนกตามกลุ่มอายุ (ต่ ากว่า 30 ปี, 31-40 ปี, 41-50    
ปี, 51 ปีข้ึนไป) 

ผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียน 

แหล่งความ
แปรปรวน SS DF MS F SIG 

1.  ด้านแหล่งท่องเที่ยว  ระหว่างกลุ่ม 4.43 5 1.108 1.935 0.099 
ภายในกลุ่ม 23.42 395 0.561   
รวม 27.86 400    

2.  ด้านการบริการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 5.88 5 1.471 2.392 0.052 
ภายในกลุ่ม 35.25 395 0.615   
รวม 41.13 400    

3.  ด้านตลาดการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 4.22 5 1.057 1.840 0.122 
ภายในกลุ่ม 26.35 395 0.574   
รวม 30.58 400    

 
เฉลี่ย 

ระหว่างกลุ่ม 4.55 5 1.139 2.156 0.075 
ภายในกลุ่ม 16.27 395 0.529   
รวม 20.83 400    

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

         จากตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอ          
หัวหนิ จ าแนกตามอายุ โดยเฉล่ีย ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 2.156, 
Sig = 0.075) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทุกด้าน ท้ังด้านแหล่งท่องเท่ียว            
ด้านการบริการท่องเท่ียว และด้านตลาดการท่องเท่ียว จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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สมมติฐานที่ 3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบการเปิด
การค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียว

อ าเภอหัวหิน โดยเฉล่ีย และรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา (ต่ ากว่าปริญญาตรี, 
ปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี) 

ผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียน 

แหล่งความ
แปรปรวน SS DF MS F SIG 

1.  ด้านแหล่งท่องเที่ยว  ระหว่างกลุ่ม 4.06 4 2.028 1.637 0.028 
ภายในกลุ่ม 23.80 396 0.558   
รวม 27.86 400    

2.  ด้านการบริการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 4.67 4 2.335 1.799 0.024 
ภายในกลุ่ม 36.46 396 0.615   
รวม 41.13 400    

3.  ด้านตลาดการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 2.91 4 1.455 1.530 0.082 
ภายในกลุ่ม 27.67 396 0.575   
รวม 30.58 400    

 
เฉลี่ย 

ระหว่างกลุ่ม 3.74 4 1.874 1.553 0.030 
ภายในกลุ่ม 17.07 396 0.527   
รวม 20.83 400    

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
         จากตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอ       
หัวหิน จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยเฉล่ียไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
(F = 1.553, Sig = 0.030) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทุกด้าน ท้ังด้านแหล่ง
ท่องเท่ียว ด้านการบริการท่องเท่ียว และด้านตลาดการท่องเท่ียว จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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สมมติฐานที่ 4 ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียว

อ าเภอหัวหิน โดยเฉล่ีย และรายด้าน จ าแนกตามอาชีพ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนักงาน
บริษัทเอกชน, รับจ้างท่ัวไป, และเกษตรกร) 

ผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียน 

แหล่งความ
แปรปรวน SS DF MS F SIG 

1.  ด้านแหล่งท่องเที่ยว  ระหว่างกลุ่ม 2.86 3 0.715 1.259 0.287 
ภายในกลุ่ม 25.00 397 0.568   
รวม 27.86 400    

2.  ด้านการบริการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 3.70 3 0.927 1.484 0.208 
ภายในกลุ่ม 37.43 397 0.625   
รวม 41.13 400    

3.  ด้านตลาดการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 3.97 3 0.993 1.726 0.145 
ภายในกลุ่ม 26.61 397 0.536   
รวม 30.58 400    

 
เฉลี่ย 

ระหว่างกลุ่ม 3.37 3 0.845 1.528 0.180 
ภายในกลุ่ม 17.46 397 0.535   
รวม 20.83 400    

 
* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
         จากตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอ         
หัวหิน จ าแนกตามอาชีพ โดยเฉล่ีย ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีน ัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05                 
(F = 1.528, Sig = 0.180) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทุกด้าน ท้ังด้านแหล่ง
ท่องเท่ียว ด้านการบริการท่องเท่ียว และด้านตลาดการท่องเท่ียว จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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สมมติฐานที่ 5 ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบการเปิด
การค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียว

อ าเภอหัวหิน โดยเฉล่ีย และรายด้าน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน (ต่ ากว่า 10,000บาท, 
10,001-15,000บาท, 15,001-20,000 บท, สูงกว่า 20,001 บาท) 

 
ผลกระทบการเปิดการค้าเสรี

อาเซียน 

แหล่งความ
แปรปรวน SS DF MS F SIG 

1.  ด้านแหล่งท่องเที่ยว  ระหว่างกลุ่ม 5.65 2 1.885 1.049 0.180 
ภายในกลุ่ม 22.21 398 0.553   
รวม 27.86 400    

2.  ด้านการบริการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 3.21 2 2.406 1.970 0.109 
ภายในกลุ่ม 37.92 398 0.606   
รวม 41.13 400    

3.  ด้านตลาดการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 3.95 2 1.319 1.302 0.178 
ภายในกลุ่ม 26.63 398 0.573   
รวม 30.58 400    

 
เฉลี่ย 

ระหว่างกลุ่ม 4.13 2 1.812 1.470 0.117 
ภายในกลุ่ม 16.70 398 0.522   
รวม 20.83 400    

 
* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
         จากตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอ  
หัวหนิ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยเฉล่ีย ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
(F = 1.470, Sig = 0.117) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทุกด้าน ท้ังด้านแหล่ง
ท่องเท่ียว ด้านการบริการท่องเท่ียว และด้านตลาดการท่องเท่ียว จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย   
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ตารางที่ 4.11 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน จ าแนกตาม 
ลักษณะส่วนบุคคล ในด้านต่าง ๆ โดยเฉล่ีย และรายด้าน 

 

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

         จากตารางที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียว
อ าเภอหัวหิน โดยเฉล่ียและรายด้าน จ าแนกตามตัวแปร ลักษณะส่วนบุคคล สรุปผลดังนี้ 
 1. เพศ พบว่า โดยเฉล่ียและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 2. อายุ พบว่า โดยเฉล่ียและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 3. การศึกษา พบว่า โดยเฉล่ียและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 4. อาชีพ พบว่า โดยเฉล่ียและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 5. รายได้ต่อเดือน พบว่า โดยเฉล่ียและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการผลกระทบ
การเปิดการค้าเสรีอาเซียน 

เพศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้

ต่อเดือน 
Sig Sig Sig Sig Sig 

1. ด้านแหล่งท่องเท่ียว 0.011 0.099 0.028 0.287 0.180 
2. ด้านการบริการท่องเท่ียว  0.062 0.052 0.024 0.208 0.109 
3. ด้านตลาดการท่องเท่ียว 0.018 0.122 0.082 0.145 0.178 

เฉลี่ย 0.018 0.075 0.030 0.180 0.117 



75 

 

 

ตารางที่ 4.12 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน จ าแนกตาม 
ลักษณะส่วนบุคคล ในด้านต่าง ๆ โดยเฉล่ีย และรายด้าน 

สมมุติ 
ฐานที ่

ต้นแปรต้น ตัวแปรตาม 
สถิติ

ทดสอบ 
ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

1 เพศ 
ผลกระทบการเปิดการค้า
เ ส รี อ า เ ซี ย น ต่ อ ธุ ร กิ จ
ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน 

F-test Sig -  

2 อายุ 

ผลกระทบการเปิดการค้า
เ ส รี อ า เ ซี ย น ต่ อ ธุ ร กิ จ
ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน 

F-test Sig -  

3 การศึกษา 

ผลกระทบการเปิดการค้า
เ ส รี อ า เ ซี ย น ต่ อ ธุ ร กิ จ
ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน 

F-test Sig -  

4 อาชีพ 

ผลกระทบการเปิดการค้า
เ ส รี อ า เ ซี ย น ต่ อ ธุ ร กิ จ
ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน 

F-test Sig -  

5 รายได้ต่อเดือน 

ผลกระทบการเปิดการค้า
เ ส รี อ า เ ซี ย น ต่ อ ธุ ร กิ จ
ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน 

F-test Sig -  

 
 สรุปว่าปัจจัยลักษณะประชากร ของกลุ่มตัวอย่างได้ส่งผลสะท้อนถึงความห่วงใยของ
ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระดับ
มากถึงมากท่ีสุดไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาครั้งนี้ ภาครัฐควรน าไปศึกษาหาแนวทางก าหนดนโยบาย
สาธารณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 
การวิจัยในเรื่อง “ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์” ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ขึ้น 2 ประการ คือ 1) ศึกษาผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านแหล่งท่องเท่ียว 
ด้านการบริการท่องเท่ียว และด้านตลาดการท่องเท่ียว 2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์” ก ลุ ่มตัวอย ่าง ในการศึกษา คือ ประชากรในเขตพื้น ท่ีอ าเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 400 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้  ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนท่ีอาศัยในเขตของ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์   ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยทาโร่ยามาเน่ (Yamane Taro, 1970, pp. 886)                 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาจ านวน 2 ตอน 
กล่าวคือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อ
ธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยมีค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01  

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 มี
อายุระหว่าง 41-50 ปี ขึ้นไป จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75   ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน 149 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.25 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.00 มากท่ีสุดจากการศึกษาซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การศึกษา ได้ดังนี้ 
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5.1.1 ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเที่ยวอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียว
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้านการบริการท่องเท่ียว 
และด้านตลาดการท่องเท่ียว ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจ
ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหินอยู่ในระดับมากทุกดัชนี  โดยเฉพาะด้านแหล่งท่องเที่ยว ท่ีประชาชนส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่ามีผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการ
บริการท่องเที่ยว และด้านตลาดการท่องเที่ยว ตามล าดับ ผลการศึกษาดังรายละเอียดดังนี้ 

1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจ
ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ด้านแหล่งท่องเท่ียว พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากรายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียว             
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ   

2) ด้านการบริการท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจ
ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ด้านการบริการท่องเท่ียว ผลการศึกษา พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก             
เมื่อพิจารณาจากรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เพิ่มก าลังเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจตราความปลอดภัยท้ัง
ในและนอกเครื่องแบบในทุกจุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับ
ผลกระทบต่าง ๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ ภาครัฐบาลได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือดูแลนักท่องเท่ียวที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

3) ด้านตลาดการท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจ
ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ด้านตลาดการท่องเท่ียว ผลการศึกษา พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
จากรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สร้างงานสร้างอาชีพ และการพัฒนาอาชีพด้วยอาชีพท่ีเกิดต่อเนื่อง
จากการท่องเท่ียว  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในการพัฒนาสินค้า และบริการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ      
ความพร้อมของการด าเนินโครงการเช่ือมโยงเส้นทางรถไฟ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
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           5.1.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
อาเซียนต่อธุรกิจท่องเที่ยวของอ าเภอหัวหิน  

         ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้  
          ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อ
ธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน  

 โดยเฉล่ียและรายด้าน จ าแนกตามตัวแปร ลักษณะส่วนบุคคล สรุป ผลดังนี้ 
1. เพศ พบว่า โดยเฉล่ียและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
2. อายุ พบว่า โดยเฉล่ียและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
3. การศึกษา พบว่า โดยเฉล่ียและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
4. อาชีพ พบว่า โดยเฉล่ียและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
5. รายได้ต่อเดือน พบว่า โดยเฉล่ียและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 
สรุปได้ว่า  ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า อ าเภอหัวหินมีการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม และยังส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีการเพิ่มก าลังเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจ
ตราความปลอดภัยท้ังในและนอกเครื่องแบบในทุกจุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวต่างชาติ และส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และการพัฒนาอาชีพด้วยอาชีพท่ีเกิดต่อเนื่อง
จากการท่องเท่ียว ท าให้ประชาชนในเขตอ าเภอหัวหินมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

5.2 การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  ผู้ศึกษาจะขออภิปรายผลตามประเด็น ดังนี้ 

 5.2.1 ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเที่ยวอ าเภอหัวหินอภิปรายผลดังนี้ 

 1. ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ด้านแหล่งท่องเท่ียว 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ส่งเสริมธุรกิจ
บริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ ให้ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
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2. ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ด้านการบริการ
ท่องเท่ียว ผลการศึกษา พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ เพิ่มก าลังเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจตราความปลอดภัยท้ังในและนอกเครื่องแบบในทุกจุด เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบต่าง ๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ ภาครัฐบาลได้ด าเนินการช่วยเหลือดูแลนักท่องเท่ียวท่ีเสียชีวิตและ
ได้รับบาดเจ็บ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

3) ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน ด้านตลาดการท่องเท่ียว 
ผลการศึกษา พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สร้าง
งานสร้างอาชีพ และการพัฒนาอาชีพด้วยอาชีพท่ีเกิดต่อเนื่องจากการท่องเท่ียว  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาสินค้า และบริการ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ ความพร้อมของการด าเนินโครงการเช่ือมโยงเส้นทาง
รถไฟ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยอรนุช โกศล และ โชคชัย สุทธาเวศ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
“การจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผลการวิจัย
พบว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นอนาคตอันใกล้นี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการ ด้านการท่องเท่ียว 
เนื่องจากในอดีตท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สร้างช่ือเสียงและรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก เมื่อ
เริ่มการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีแนวโน้มว่าจ านวนนักท่องเท่ียวจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น ดังนั้น
จึงควรให้ความสนใจและเตรียมความพร้อมด้านท่องเท่ียวโดยเฉพาะด้านนโยบายและการจัดการ ควรหัน
มาให้ความสนใจการจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยการก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และ
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด และยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้ หรือเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด ซึ่งการจัดการด้านการท่องเท่ียวยั่งยืน 
จะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานราชการ องค์กร ภาคเอกชน เครือข่ายต่าง ๆ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นควบคู่กัน นอกจากนี้ยัง
ควรพิจารณาและทบทวนถึงผลงานด้านวิชาการและการวิจัยท่ีผ่านมาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนต่อไป 

         5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับผลกระทบ
การเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเที่ยวของอ าเภอหัวหิน  

         1. จ าแนกตามเพศ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน  จ าแนกตามเพศ พบว่า         
โดยเฉล่ียและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพีรยุทธ์ 
พัฒน์ธนญานนท์ (2558, หน้า 95) ได้ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมบริการ            
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ของอาเซียนท่ีมีต่อธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทย” ผลการวิจัย พบว่า การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและ
การค้าบริการ 12 สาขา อันได้แก่ สาขาผลิตผลเกษตร สาขาประมง สาขาผลิตภัณฑ์ยาง สาขาส่ิงทอ 
สาขายานยนต์ สาขาผลิตภัณฑ์ไม้ สาขาอีเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโยลีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ สาขา
การท่องเท่ียว สาขาการบินและสาขาโลจิสติกส์ มีผลให้ธุรกิจน าเท่ียวพลอยได้รับผลกระทบต่อธุรกิจน า
เท่ียวในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านมัคคุเทศก์ ด้านนักท่องเท่ียว ด้านผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียว ด้านผู้ประกอบการ 
และด้านรัฐ การค้าเสรีด้านบริการท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้จึงจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้และความสามารถของตนเพื่อให้ได้
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวต้องอาศัยความสนับสนุนจากรัฐ 

           2. จ าแนกตามกลุ่มอายุ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน จ าแนกตามอายุ พบว่า 
โดยเฉล่ียและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดาริษา ศิริสมบัติ (2549, หน้า 5) ได้ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของความผูก
พันธุ์สาขาการท่องเท่ียวในข้อตกลง GATS ของประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีมีต่อกฎหมายไทย” ผลการศึกษา
พบว่า ประเทศไทยจดแจ้งความผูกพันตลาดสาขาบริการท่องเท่ียวมากกว่าสมาชิกอื่นในอาเซียน และ
พบว่า ไทยมีความได้เปรียบในด้านศักยภาพของการสร้างรายได้มากว่าประเทศอื่นในอาเซียน นอกจากนี้
ยังพบว่าการเปิดตลาดของสมาชิกกลุ่มอาเซียนมีผลกระทบต่อกฎหมายไทยเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ 
กฎหมายบางฉบับมีบทบัญญัติท่ีเป็นการสร้างอุปสรรคหรือเป็นข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาดและการปฏิบัติ
เยื่ยงคนงานต่อแรงงานต่างด้าว หรือผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีสัญชาติต่างด้าว เนื่องจากกฎหมายบางฉบับ
ก าหนดอาชีพท่ีสงวนไว้ส าหรับคนสัญชาติไทยเท่านั้นท่ีจะประกอบธุรกิจหรืออาชีพดังกล่าวได้ อย่างไร          
ก็ตามผลการวิเคราะห์พบว่า กฎหมายส่วนใหญ่ไม่เป็นการสร้างอุปสรรคหรือสร้างข้อจ ากัดในการเข้า                
สู่ตลาด 

          3. จ าแนกตามการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่าโดยเฉล่ียและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสพิศ  สืบศักด์ิ (2548, หน้า110) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงของประเทศไทยจากการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน” ผลการวิจัย 
พบว่า การขยายตัวของการลงทุนโดยตรงของประเทศไทยในอาเซียนได้เพิ่มขยายสูงขึ้นหลังจากท่ีมีการ
จัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน เหตุผลก็เนื่องมาจากการท่ีแต่ละประเทศได้มีโครงสร้างอัตราภาษีท่ีลดลง   
ท าให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกสามารถเข้าไปลงทุนได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งจากเดิมไม่สามารถลงทุนได้อย่างเต็มท่ีและยังมีความได้เปรียบเหนือกว่านักลงทุนภายนอกกลุ่ม
อาเซียน จากผลการวิเคราะห์พบว่า ประเทศท่ีมีความเหมาะสมในการเข้าไปลงทุนเพื่อขยายฐานการผลิต
จาก 5 ประเทศท่ีท าการศึกษาพบว่าประเทศอินโดนีเซียจะมีความเหมาะสมในการลงทุนประเภท
อุตสาหกรรมส่ิงทอ เซรามิค เนื่องจากเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรค่อนข้างเหมาะสมและมีปัจจัยแรงงาน
เป็นจ านวนมาก ส่วนประเทศมาเลเซียนั้นเป็นแหล่งท่ีมีปัจจัยท่ีเหมาะสมในอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม 
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ประเทศเวียดนามควรเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ ส าหรับประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมี
ปัจจัยการผลิตจ ากัดอันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศท่ีมีสภาพเป็นเกาะ แม้ว่าจะเป็นประเทศท่ีมีอัตรา
ภาษีท่ีต่ าก็ตาม ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีมีอัดราโครงสร้างอัตราภาษีน้ าเข้าสูง แม้จะได้สิทธิ
ประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียนแล้วก็ตาม ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมท่ีจะเข้าไป           
ลงทุนใน 2 ประเทศดังกล่าว  

 4.  จ าแนกตามอาชีพ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน  จ าแนกตามอาชีพ พบว่า โดย
เฉล่ียและรายได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงเดือน ตันติเวชกุล (2557, หน้า 102) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดเสรีในกรอบ
ของอาเซียนด้านการท่องเท่ียวที่ไทยต้องเผชิญ กรณีศึกษาผู้ประกอบการน าเท่ียวและวิชชาชีพมัคคุเทศก์
ในประเทศไทย” ผลการวิจัย พบว่า กฎเกณฑ์ภายในของประเทศไทยในการเปิดเสรีการค้าการท่องเท่ียว
นั้น เป็นเพียงการเปิดตลาดแบบมีเงื่อนไข ดังนั้นนอกจากประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีมีแล้วนั้น 
ยังจะต้องมีการแก้ไขกฎหายอีกด้วย เช่น แก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ใน
มาตรา 16-17 และมาตรา 50 ในส่วนของคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว และการเป็นมัคคุเทศก์ 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างด้วยท า พ.ศ. 2522 ท่ี
ก าหนดให้อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนส าหรับคนไทยเท่านั้น การแก้ไชพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทย
ได้มากขึ้น และเนื่องจากประเทศไทยมีพันธกรณีในการเปิดเสรีการค้าบริการเพื่อให้เพิ่มมากขึ้นกว่าท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันตามหลักการเปิดเสรีก้าวหน้าตามล าดับ การวางมาตรการยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติ 
MRA ของผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว เพื่อให้มีการควบคุมดูและและใช้มาตรฐานท่ีดีร่วมกันในอาเซียน
มากกว่าท่ีจะสร้างเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย โดย
ควรท าการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ท้ังด้านภาษาและมาตรฐานในการให้บริการตลอดจนพัฒนา
คุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้ประกอบการวิชาชีพดังกล่าวให้มีความเป็นสากล  

 5. จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน พบว่า โดยเฉล่ียและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฤทธี อนุจรพันธ์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
“ผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ผลการศึกษา พบว่า 
ผลกระทบของการท่องเท่ียวท่ีมีต่อการใช้ท่ีดิน สภาพเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีอ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดซึ่งใน
การวิเคราะห์ได้น าแผนท่ีการใช้ท่ีดินในช่วงปี พ.ศ.2523 กับปี พ.ศ.2540 น ามาวางซ้อนทับเพื่อท่ีจะศึกษา
หาความเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน และพื้นท่ีท่ีมีการขยายตัวของชุมชนเมืองเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และ
ได้ท าการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 265 ชุด กับกลุ่มประชากร 3 กลุ่ม ได้แก่ 
นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ และประชากรท้องถิ่น ผลท่ีได้จากการศึกษาท าให้ทราบว่า การส่งเสริมการ
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ท่องเท่ียวท าให้เกิดผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมในด้านการเปล่ียนแปลงท้ัง 3 ด้านเนื่องจากปริมาณ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ี
ย่านการค้าและบริการแก่นักท่องเท่ียว ซึ่งในปัจจุบันพื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีต้ัง อยู่บริเวณริมถนนสายหลัก         
ได้เปล่ียนจากท่ีอยู่อาศัยเป็นพื้นท่ีพื้นท่ีการค้าและบริการซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้        
แก่ประชากรในท้องถิ่นท้ังทางตรงและทางอ้อมจากปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นรวมท้ังการเข้ามา
ประกอบกิจการค้าขายและบริการของคนต่างถิ่นท าให้จ านวนประชากรในเขตเทศบาลมีจ านวนท่ีเพิ่ม   
มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้พื้นท่ีเกิดปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ 2 ด้าน คือปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ้นในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และปัญหาน้ าเสียจากการปล่อยน้ าท้ิงของพื้นท่ีพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และ
โรงแรมต่าง ๆ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้  

 จากผลการวิจัย พบว่า ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหินอยู่
ในระดับท่ีมาก  โดยพบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนมีผล
ต่อการจัดการธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน  อันมีผลกระทบท่ีท าให้การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว ท้ังในด้านแหล่ง
ท่องเท่ียว ด้านการบริการท่องเท่ียว ด้านตลาดการท่องเท่ียว ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหินควรด าเนินการดังนี้  
 1. ควรส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
 2. ควรส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ โดยอาศัยความได้เปรียบของท าเลท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 3. ควรเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตลาดต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนการขยายตลาดของธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพของไทย 
 4. ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะการบริหารและความเช่ียวชาญในสายอาชีพ และ
พัฒนามาตรฐานธุรกิจและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 5. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาค
บริการโดยรวมของประเทศ 
 6. ควรส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีและกระแสความต้องการ
ของตลาดโลก เช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน 
 7. ควรเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ
ปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบต่าง ๆ  
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  

 ควรศึกษาการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการเปิดเสรีในด้านการค้า  การบริการ            
การลงทุน  การเคล่ือนย้ายเงินทุน และด้านแรงงาน ภาคการท่องเท่ียวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาคบริการ
เท่านั้น  จึงยังคงมีประเด็นทางการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเหลือให้ศึกษาอีก                   
หลายประเด็น การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรท่ีจะท าการศึกษาประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุม                
ถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เรื่อง : ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียว                                             

ของอ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
******************************** 

 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามชุดนี้ จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียน
ต่อธุรกิจท่องเท่ียวของอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่งท่ีได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านอย่างแท้จริงให้ครบถ้วนทุก
ข้อค าถาม ค าตอบของท่านผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
หรือหน่วยงานท่ีท่านรับผิดชอบ เนื่องจากผู้วิจัยจะน าค าตอบของท่านไปใช้วิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น 
 2. แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 2 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียน  
  
 

 ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                                                 นางสาว เนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล 

        นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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แบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตอ าเภอกุยเหนือ    
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ( )  ลงในช่องว่าง  และเสนอความคิดเห็นในช่องว่างท่ี
เตรียมไว้ในแบบสอบถาม 
 1.  เพศ 
    1.  ชาย      2.  หญิง 
 2.  อายุ 
    1.  ต่ ากว่า  30  ปี    2.  31  -  40  ปี  
  
    3.  41  -  50  ปี    2.  มากกว่า  51  ปี 
 3.  ระดับการศึกษา 
    1.  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    2.  ปริญญาตรี 
    3.  สูงกว่าปริญญาตรี 
 4.  อาชีพ 
    1.  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   2.  พนักงานบริษัทเอกชน  
    3.  รับจ้างท่ัวไป     4.  เกษตรกรรม 
 5.  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

     1.  ต่ ากว่า 10,000 บาท    2.  10,001 - 15,000 บาท 
   3.  15,001 - 20,000 บาท   4.  สูงกว่า 20,001 บาท 
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามของผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน 
ค าช้ีแจง   กรุณาท าเครื่องหมาย ( )  ลงในช่องว่าง และเสนอความคิดเห็นในช่องว่างท่ีเตรียมไว้

ในแบบสอบถาม 
 5   มีความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียน   ในระดับมากท่ีสุด 
 4   มีความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียน   ในระดับมาก 
 3   มีความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียน   ในระดับปานกลาง 
 2   มีความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียน   ในระดับน้อย 
 1   มีความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียน   ในระดับน้อยที่สุด 

ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียน    

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

1 แหล่งท่องเที่ยว      
1.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลภาคบริการโดยรวมของประเทศ  

     

1.2 สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของประชนในท้องถ่ินอยู่ในระดับใด      
1.3 ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประชาชนในท้องถ่ินและนักท่องเท่ียว       
1.4  ส่งเสริมธุรกิจบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
1.5 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม       
1.6  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่       
1.7 เพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่เ พ่ือตรวจตราความปลอดภัยทั้งในและนอก
เครื่องแบบในทุกจุด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  

     

2. การบริการท่องเที่ยว      
2.1 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ ถึงกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของสถานที่ท่องเท่ียวน้ันๆ  

     

2.2 ฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด  

     

2.3 เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบต่างๆ  

     

2.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลภาคบริการโดยรวมของประเทศ 

     

2.5 ภาครัฐบาลได้ด าเนินการช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตและ
ได้รับบาดเจ็บ  

     

2.6 เพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจตราความปลอดภัยทั้งในและนอก
เครื่องแบบในทุกจุด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  

     

2.7 สร้างเครือข่ายการให้บริการร่วมกับธุรกิจท่องเท่ียวในต่างประเทศ      
2.8 บุคลากรในสายการท่อง เที่ยวมีศักยภาพที่ทัดเทียมกันและมี
ความสามารถสูงที่จะแข่งขันกับภูมิภาคอื่น   

     

 



93 

 
 

 

ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียน    

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

3. ตลาดการท่องเที่ยว      
3.1 กระจายรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชากร
อย่างกว้างขวาง  

     

3.2 สร้างงานสร้างอาชีพ และการพัฒนาอาชีพด้วยอาชีพที่เกิดต่อเน่ืองจากการ
ท่องเที่ยว  

     

3.3 ด าเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการกิจกรรมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน  

     

3.4 ความพร้อมของการด าเนินโครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ       
3.5 การขยายถนนให้เชื่อมโยงและเพียงพอเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว       
3.6 ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้า 
และบริการ   

     

3.7 พัฒนามาตรฐานธุรกิจและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล        
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่ีได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือการวิจัยและตรวจค่าความเท่ียงตรง 
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ค่าความเชื่อม่ัน Reliability โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค จากโปรแกรม SPSS 
ความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อธุรกิจท่องเที่ยว                                             

อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.935 26 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a1 80.2667 339.582 .317 .935 

a2 81.2000 315.131 .741 .930 

a3 81.1667 313.592 .785 .929 

a4 81.2333 318.944 .730 .930 

a5 81.3667 312.585 .733 .930 

b1 81.1667 313.592 .785 .929 

b2 81.2333 318.944 .730 .930 

b3 81.3667 312.585 .733 .930 

b4 80.6000 321.834 .708 .931 

b5 81.3333 338.713 .377 .935 

c1 81.3000 334.217 .367 .935 

c2 80.5333 350.671 .013 .938 

c3 80.6333 329.895 .649 .932 

c4 80.6000 337.972 .379 .935 

c5 80.7667 345.082 .128 .938 

c7 80.8000 339.959 .333 .935 

c8 80.7000 338.631 .303 .936 

d1 80.6000 321.834 .708 .931 

d2 81.1667 313.592 .785 .929 

d3 81.2333 318.944 .730 .930 

d4 81.3667 312.585 .733 .930 

d5 80.6000 321.834 .708 .931 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล    เนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล 
วัน เดือน ปี เกิด    วันท่ี 08 กรกฎาคม  พ.ศ. 2510 
สถานที่เกิด    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่อยู่ปัจจุบัน ม. ศรินเทพ 1 เลขท่ี15 ซ.หัวหมาก 6        

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

สถานที่ท างาน  บมจ.ซีพี ออลล์   
  283 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10150 
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2533      สาขาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 
      สถาบันเทคโนโลยีสังคม(เกริก) 
 พ.ศ. 2553      สาขาการจัดการค้าปลีก ปริญญาโท 
      สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์
ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ. 2537    ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบัญชีท่ัวไป 
   บริษัท เอก-ชัย ดิสทิวบิวช่ัน ซิมเท็ม จ ากัด 

พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบัญชี ประกันภัย 
   บมจ.ซีพี ออลล์  
  


