
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

“การจ้างพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยว

ต้นแบบของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)” 
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คำนำ 
 

สำนักงานพัฒนาพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยั ่งยืนโลก (Global 
Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ในแหล่งท่องเที ่ยวต้นแบบของสำนักงานพื้นที ่พิเศษ 3 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจใน
แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 
(GSTC) 2) เพื่อประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจในภาคการ
ท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือ  3) เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ในภาคการ
ท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลก (GSTC) และ 4) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนา
เกลือ โดยการดำเนินงานครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่ต้นแบบตำบลนาเกลือ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม และ
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืน 
(องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ได้ดำเนินการว่าจ้าง บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด ซึ่ง
มีคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: 
GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)   

2. เพื่อประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจใน
ภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ  

3. เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ ตำบล
นาเกลือท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)  

4. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกลือ                

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาข้อมูลจากผู้มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่นาเกลือ ซึ่งเป็นทั้ง 
นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร จำนวน 463 ราย และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ 
ประกอบด้วย 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ เมืองพัทยา โดยสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
2) หน่วยงานภาครัฐและวัด 6 แห่ง ได้แก่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สำนักงานพัทยา สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้าน
นาเกลือ) โรงเรียนเมืองพัทยา 2 วัดช่องลม และ วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม 3) หน่วยงานภาคเอกชน 5 แห่ง ได้แก่ 
มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยา สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว
เมืองพัทยา สมาคมแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา และ สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา 4) ชุมชนท่อง เที่ยว 3 แห่ง 
ได้แก่ ชุมชนวัดช่องลม กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านนาเกลือ และ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ 
5) สถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายของ อพท.3 รวม 6 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเรือนทิพย์ พัทยา โรงแรม
เดอะซายน์ ร้านอาหารนนท์ซีฟูดส์ ร้านอาหารผู้ใหญ่แขกซีฟูดส์ ร้านจันทราของฝาก และ ร้านเจ๊อี๊ดของฝาก 
โดยใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลที่พัฒนาขึ้นจากเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) version 2.0 และ
วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที ่ในช่วงระหว่าง เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผลการศึกษาพบว่า  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนา
เกลือที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก (GSTC) 
 

 จากกระบวนการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เมื่อนำผลการศึกษา
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ เกณฑ์และตัวชี้วัด เกณฑ์การท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนโลก (GSTC) พบว่า ผล
การศึกษา มีความครอบคลุม 2 หมวดย่อย มี 8 เกณฑ์คือ B(a) การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ คือ B1 การวัดผลการสนับสนุนทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยว B2 โอกาสใน
การทำงานและอาชีพที่มีคุณค่า และ B3 สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและการค้าที่เป็นธรรม B(b) คุณภาพ
ชีวิตและผลกระทบทางสังคม ประกอบด้วย 5 เกณฑ์ คือ B4 สนับสนุนชุมชน B5 การป้องกันการแสวง
ประโยชน์และการเลือกปฏิบัติ B6 คุณสมบัติและสิทธิ์ของผู้ใช้ B7 ความปลอดภัยและความมั่นคง และ B8 
การเข้าถึงสำหรับทุกคน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1) มีการพัฒนาเครื่ องมือ วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจและสภาพการทำงานในสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว และดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผนงาน 2) มีรายงานประจำปี  พ.ศ. 2565 ซึ่งรวมการประมาณการตลอดทั้งปี พ.ศ. 
2565 ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมของการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 3) 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือ ชุมชนวัดช่องลม ผู้ประกอบการที่พัก ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านขายของฝาก แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 4) ผลการประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของผู้มาเยี่ยมเยือน(นักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนาจร) และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนา
เกลือ 5) การวิเคราะห์การกระจายรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือ 
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)  และ 6) การคาดการณ์การกระจายรายได้ในภาค
การท่องเที่ยวจากการใช้จ่ายของผู้มาเยี่ยมเยือนในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ 
 
  การประเมินการใช้จ่ายเงินของกลุ่มตัวอย่างผู้มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่นาเกลือในรายงานฉบับนี้ 
อยู่ในบริบท (Context) ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วงไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2565 ที่ประเทศ
ไทยได้ผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดย
ประชาชนมีอิสระในการเดินทางสัญจรภายในประเทศด้วยยานพาหนะส่วนตัวหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะไป
เยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พัก ร้านอาหารและผู้ให้บริการในแหล่ง



ง 
 

ท่องเที่ยวมีการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณะสุข หรือมาตรฐานการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
อีกด้วย รวมทั้งอยู่ในระหว่างการเตรียมการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการเพื่อต้อนรับนั กท่องเที ่ยวจาก
ต่างประเทศอีกด้วย 
  ผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือมีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ในแต่ละทริปของการมาเยือน โดยนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายของวัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยว
มากกว่านักทัศนาจร ในภาพรวมพบว่า ผู้มาเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดกับ
ครอบครัวญาติพี่น้อง (ร้อยละ 72.4) รองลงไปคือเพื่อมารับประทานอาหารท้องถิ่น (ร้อยละ 28.7) นอกเหลือ
จากนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต (ร้อยละ 6.7) เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
(ร้อยละ 6.4) เพื่อมาทำบุญที่โรงเจเซียนซือ (ร้อยละ 5.8) และเพื่อมาซื้อของฝากของที่ระลึก (ร้อยละ 5.3)  
เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็น “นักท่องเที่ยว” ซึ่งมี 192 รายนั้น พบว่า นักท่องเที่ ยวส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัวญาติพี ่น้อง (ร้อยละ 73.7) รองลงไปคือเพื ่อมา
รับประทานอาหารท้องถิ่น (ร้อยละ 38.7) นอกเหลือจากนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ (ร้อยละ 9.1) เพ่ือมาซื้อของฝากของที่ระลึก (ร้อยละ 8.1) และเพ่ือการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต (ร้อย
ละ 7.0) สำหรับการมาทำบุญที่โรงเจเซียนซือนั้น มีจำนวนน้อยคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 
สำหรับผู ้มาเยี ่ยมเยือนที่เป็น “นักทัศนาจร” ซึ ่งมีจำนวน 271 ราย นั ้นพบว่า นักทัศนาจรส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัวญาติพี่น้อง (ร้อยละ 71.6) รองลงไปคือมารับประทานอาหาร
ท้องถิ่น (ร้อยละ 21.6) และมาทำบุญที่โรงเจเซียนซือของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน (ร้อยละ 8.0) 
ตามลำดับ นอกเหนือจากนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต (ร้อยละ 6.4) เพื่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ร้อยละ 4.5) เพื่อมาซื้อของฝากของที่ระลึก (ร้อยละ 3.4) 

ผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือได้ใช้จ่ายเงิน เฉลี่ยคนละ 1,101.51 บาท
ต่อทริป ในการมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือ โดยที่ผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็น “นักท่องเที่ยว” ได้ใช้
จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 1,601.04 บาทต่อทริป ในขณะที่ “นักทัศนาจร” นั้นได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 747.60 
บาทต่อทริป แม้ว่าจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็นนักท่องเที่ยวจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 41.5 ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วน
ของนักทัศนาจร แต่นักท่องเที่ยวนั้นได้ใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวต่อทริปในอัตราที่สูงกว่าคือ 1,601.04 บาท
ต่อคนต่อทริป จึงส่งผลทำให้สัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนักท่องเที่ยวนั้นมีสัดส่วนมากกว่า คิดเป็น
ร้อยละ 60.27 เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนักทัศนาจร ซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 
39.73 เมื่อจำแนกตามประเภทของผู้มาเยี่ยมเยือนแล้ว พบว่า “นักท่องเที่ยว” ซึ่งได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 1,601.04 
บาทต่อคนต่อวันนั้น  ได้ใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก 397.80 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 386.06 บาท ค่าซื้อสินค้า
และของฝาก 316.37 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 176.58 บาท ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 96.71 
บาท ค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัด 166.28 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 61.24 บาท ตามลำดับ สำหรับผู้
เยี่ยมเยือนที่เป็น “นักทัศนาจร” ซึ่งได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยน้อยกว่า คือมีค่าใช้จ่ายเพียง 747.60 บาทต่อคนต่อวัน
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พักนั้น ได้ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม 262.90 ค่าซื้อสินค้าและของฝาก 
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207.68 ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 89.10 บาท ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 70.37 บาท ค่าพาหนะ
เดินทางภายในจังหวัด 74.70 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 43.05 บาท 

ตัวแปรระดับความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมเยือน และ การมาท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลืออีกใน
อนาคตถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มของการเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือใน
อนาคต ผลการศึกษาพบว่า ผู้มาเยี่ยมเยือนมีความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” ด้วยระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.283 (หรือคิดเป็นร้อยละ 85.7)  และโดยมากกว่าครึ่งของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมดระบุว่า จะมาท่องเที่ยวอย่าง
แน่นอนประจำสม่ำเสมอ (ร้อยละ 52.3) โดยนักทัศนาจรมีแนวโน้มจะมาท่องเที่ยวซ้ำอีกในพื้นที่นาเกลือมาก
เป็นสองเท่าของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้มากกว่าร้อยละ 95 นักทัศนาจร และ สองในสามของนักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มที่จะมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวซ้ำอีกในปีถัดไปเป็นอย่างน้อย โดยผู้มาเยี่ยมเยือนมีมุมมองในคุณค่า
ทางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ที่เห็นว่ามีคุณค่าสูงสุด 2 ลำดับแรก คือ การมาท่องเที่ยวใน
พื้นที่นาเกลือนั้นก่อให้เกิดการมีงานทำอาชีพของคนท้องถิ่น (ร้อยละ 27.4) และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
สำหรับคนทั้งมวล (ร้อยละ 23.8) รองลงไปเป็นคุณค่าที่ทำให้สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน 
และการกระจายรายได้ในวงจรธุรกิจท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 19.4 และ 15.6 ตามลำดับ ทั้งนี้ผู้มาท่องเที่ยว
แทบจะไม่คำนึงถึงคุณค่าที่เกิดข้ึนในด้านการขยายการลงทุนในพ้ืนที่นาเกลือ 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกลือที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก (GSTC)   
 

การคาดการณ์ว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือตลอดทั้งปี พ.ศ. 2565 ด้วย
หลักความระมัดระวังในการประมาณการ (Conservative Estimation) จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนขั้นต่ำว่ามีอย่าง
น้อย 2 คนต่อตัวอย่างหนึ่งราย และคาดว่าร้อยละ 63.5 ของผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มดังกล่าวจะเดินทางมาเยี่ยม
เยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือซ้ำอีกในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนอย่างน้อย 
78,728 ราย เนื่องจากผู้มาเยี่ยมเยือนได้ใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 1,101,51 บาทต่อคนต่อทริป ดังนั้นจึง
คาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดรายได้ในภาคการท่องเที่ยวเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 86.7 ล้านบาทในปี 2565 โดย
เป็นรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยว 52.2 ล้านบาท และจากกลุ่มนักทัศนาจร 34.5 ล้านบาท กระจายในห่วงโซ่
อุปทานด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร 22.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก 21.9 ล้าน
บาท ค่าซื้อของฝาก 16.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านบันเทิง 10.5 ล้านบาท ค่าพาหนะท้องถิ่น 7.1 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 3.4 ล้านบาท  
 
  ผลการศึกษา พบว่า ในบรรดาผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือนั้นมีจำนวน
นักท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 41.50 ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ในภาคการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 60.27 หรือมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 52.2 ล้านบาท โดยร้อยละ 85.9 ของนักท่องเที ่ยวเป็นผู้ ที ่ได้เข้าพักในโรงแรม      
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เกสท์เฮ้าส์ หรือที่พักคา้งคืนของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการที่พัก (หรือ โรงแรมฯ) แบ่งออกเป็น ธุรกิจให้บริการ
ที่พักในพื้นที่นาเกลือ จำนวน 20 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 37) ธุรกิจให้บริการที่พักนอกพื้นที่นาเกลือ จำนวน 37 
แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 44) ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 14.1) เข้าพักในบ้านญาติหรือเพ่ือน นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เข้าพักที่
โรงแรมฯ มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเป็นจำนวนเงิน 1,613.48 บาทต่อคนต่อทริป ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่ได้
พักอาศัยในบ้านญาติหรือเพ่ือนได้ใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 1,525 บาทต่อคนต่อทริป ในระหว่างการมาท่องเที่ยว
ในพื้นที่นาเกลือ ดังนั้นสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนักท่องเที่ยวผู้ที่ได้พำนักที่โรงแรมฯ มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 86.61 เทียบกับสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่ได้พำนักที่บ้านญาติหรือ
เพ่ือน ซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 13.39  

ผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที ่นาเกลือได้ใช้จ่ายเงินเป็นค่าอาหารและ
เครื่องดื่มโดยเฉลี่ย 286.86 บาทต่อคนต่อทริป (คิดคำนวณเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 13.6 ล้านบาทต่อ
ปี) โดยผู้เยี่ยมเยือนที่เป็น “นักท่องเที่ยว” ได้ใช้จ่ายเงินคนละ 386.06 บาทต่อคนต่อทริป ในขณะที่  “นัก
ทัศนาจร” ได้ใช้จ่ายเงินน้อยกว่า คือคนละ 262.90 บาทต่อคนต่อทริปผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมดได้มาใช้บริการ
จากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในพื้นที่นาเกลือ โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) ได้ใช้บริการจากร้านค้าแผงลอย
ที่มีอยู่ไม่น้อยกว่า 184 ร้านค้าแผงลอย ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 40) ได้ใช้บริการจากร้านอาหารซึ่งอยู่ในอาคาร
และมีโต๊ะเก้าอ้ีบริการ จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ร้าน  

ผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือได้ใช้จ่ายเงินเป็นค่าซื้อสินค้าเป็นของ
ฝากโดยเฉลี่ย 204.38 บาทต่อคนต่อทริป (คิดคำนวณเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 9.7 ล้านบาทต่อปี) 
โดยผู้เยี ่ยมเยือนที่เป็น “นักท่องเที ่ยว” ได้ใช้จ่ายเงินคนละ 316.37 บาทต่อคนต่อทริป ในขณะที่ “นัก
ทัศนาจร” ได้ใช้จ่ายเงินน้อยกว่า คือคนละ 207.68 บาทต่อคนต่อทริป เป็นที่น่าสังเกตว่าสินค้าที่ผู้มาเยี่ยม
เยือนได้ซื้อนั้นเป็นลักษณะของฝาก เช่น กุ้งแห้ง ปลาแห้ง หมึกแห้ง และขนมจากการแปรรูปอาหารทะเลแห้ง 
โดยมิได้มีการซื้อสินค้าประเภทของที่ระลึกของนาเกลือแต่อย่างใด 

จากการวิเคราะห์การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่ผู้มาเยี่ยมเยือน
ได้ใช้จ่ายค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าของฝากข้างต้นมีมูลค่ารวมกัน
ประมาณ 44.5 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 51.34) ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้มาเยี่ยมเยือนได้
ใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือตามที่ได้คาดการณ์สำหรับปี พ.ศ. 2565 จะเห็นได้ว่า
การมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน
ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ ได้แก่ผู ้ประกอบการโรงแรมที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้าน
จำหน่ายของฝาก นอกจากนี้แล้วยังได้สร้างโอกาสให้แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ต้นแบบนาเกลือที่จะมีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวซึ่ งมีมูลค่าประมาณ 5.1 ล้านบาท 
หรือมีสัดส่วนร้อยละ 5.92 ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้มาเยี่ยมเยือนพื้นที่นาเกลือ นับเป็นโอกาสของ
ชุมชนที่มีการให้บริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งในปัจจุบันมี 3 ชุมชนประกอบด้วย กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านนา
เกลือ ชุมชนวัดช่องลม และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ แม้ว่าทั้ง 3 ชุมชนมิได้ให้บริการด้าน
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ท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนพ้ืนที่นาเกลืออันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็
ตาม ชุมชนวัดช่องลมก็ได้ให้เริ ่มให้บริการแพ็คเกจทัวร์การศึกษาดูงานในต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ผ่อนคลายลง 

การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคม ในสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พบว่า กลุ่มสถานประกอบการประเภทโรงแรม ที่
พัก มีการจ้างงานคนในพื้นที่นาเกลือ คิดเป็นร้อยละ 9.02 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.23 ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 3.28 และ ผู ้ที ่ม ีความหลากหลายทางเพศ ร้อยละ 1.23 โดยเปิดโอกาสให้มีการฝึกอบร ม มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคง และให้ค่าจ้างที่เพียงพอ
ในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ในบางรายยังมีนโยบายซื้อสินค้าและวัตถุดิบในโรงแรมคิดเป็น 80% ของการจัดซื้อ
ทั้งหมด กลุ่มสถานประกอบการประเภทร้านอาหาร มีการจ้างงานคนในพ้ืนที่นาเกลือ คิดเป็นร้อยละ 36.63 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 45.45 โดยจ่ายค่าจ้างรายวันตามกฎหมายแรงงาน มีสวัสดิการ และเงิ นเพิ่มพิเศษ มี
ระบบความปลอดภัยและอันตรายต่อสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้ลูกค้าและพนักงาน ในด้านการ
สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น พบว่า มีการซื้อวัตถุดิบจากกลุ่มประมงพื้นบ้านเป็นหลัก คิดเป็น 30-70% 
ของการจัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสาธารณะประโยชน์ อีกด้วย กลุ่ม
สถานประกอบการประเภทร้านขายของฝาก เป็นธุรกิจในครอบครัว หรือจ้างงานโดยจ่ายค่าจ้างรายวันตาม
กฎหมายแรงงาน มีสวัสดิการด้านอาหาร และที่พักให้พนักงาน ในด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น มี
การซื้อวัตถุดิบ อาหารแห้งจากคนนาเกลือ จากผู้ผลิตและผู้แปรรูปในท้องถิ่นเป็นหลัก (ใน ตำบลนาเกลือ 
อำเภอบางละมุง และอำเภอต่าง ๆ ใน จังหวัดชลบุรี) รวมทั้งเป็นแหล่งรับฝากขายจากผู้ประกอบการรายย่อย
ต่าง ๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสาธารณะประโยชน์อีกด้วย ในกลุ่มของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว พบว่า ในจำนวน
ทั้งหมด เป็นคนในพ้ืนที่นาเกลือ คิดเป็นร้อยละ 17.57 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.92 ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อย
ละ 12.16 และ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ร้อยละ 2.70 

การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยการลงทุนภาครัฐ โดยเมืองพัทยาได้ดำเนิน
โครงการ Old Town นาเกลือ : โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์และนาเกลือ ปี พ.ศ. 2562-2566 เพ่ือ
ฟ้ืนฟูความเจริญให้กลับสู่ชุมชนนาเกลือ โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตลาดลานโพธิ์
ก่อนเพราะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาทานอาหารทะเลสด แต่ยังต้องปรับปรุง
และพัฒนาให้มีมาตรฐานด้านความสะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น เมืองพัทยาได้เริ่มดำเนินโครงการที่  1 คือโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงตลาดขายอาหาร
ทะเลสด นำร่องในปี พ.ศ. 2564 ในปี พ.ศ. 2565 เมืองพัทยาได้ของบประมาณเพ่ือพัฒนาตามแผนงานที่วางไว้
จำนวน 7 โครงการในโครงการทั้งหมด 13 โครงการซึ่งมีงบประมาณรวมทั้งหมด 559.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นโครงการที่ลักษณะการสนับสนุนทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยว สร้างโอกาสในการทำงานและอาชีพที่มี
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คุณค่า สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น ความปลอดภัยและความมั่นคง และการอำนวยความสะดวกให้แหล่ง
ท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน  
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกลือ 
 
 ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยว
ต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทางการท่องเที่ยว และบุคลากรทางการท่องเที่ยว ใน
แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ ดังนี้  

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการสำหรับ "อาสาสมัครเก็บข้อมูลภาคสนาม" การใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
วันที่ 8 - 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ตำบลนาเกลือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลภาคสนามจากชุมชนวัด
ช่องลม อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลภาคสนามจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ผู้แทน
จากมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ผู ้ประกอบการร้านขายของฝาก (ร้านจันทรา) 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) รวมจำนวน 28 คน โดย มีวัตถุประสงค์ที่
สำคัญ คือ 1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้คนท้องถิ่นนาเกลือในการเป็นอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลที่มี
ความรู้พื้นฐานของหลักการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 2) เพ่ือให้อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลมีความเข้าใจใน
การใช้เครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสั งคมที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือ (3) 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลในการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ได้ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่ง
ท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่นาเกลือ  

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในแหล่ง
ท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 พื้นที่นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันที่ 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเรือนทิพย์ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ชุมชนวัดช่องลม เมืองพัทยา สำนักงานการท่องเที่ ยวและกีฬาจังหวัด
ชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 
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โรงเรียนเมืองพัทยา 2 มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมือง
พัทยา โรงแรมเรือนทิพย์ พัทยา ร้านอาหารนนท์ ซีฟู้ด ร้านอาหารเจ๊เนตร ร้านก๋วยเตี๋ยวสองบัณฑิต 
ร้านจันทราขายของฝาก รวมจำนวน 31 คน โดย มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ 1) เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ในเรื่อง “สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวของคนไทย ปี พ.ศ. 2565 และการ
พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก” 2) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนโลก (Global Sustainable 
Tourism Criteria: GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพื้นที่นาเกลือ 3) ถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือ และ 4) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ
แนวทางการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือและพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว
ต้นแบบพื้นที่นาเกลือสู่ความยั่งยืน  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ควรกำหนดนโยบายที่เน้นส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที ่ยววิถีวัฒนธรรมอาหารที ่เชื ่อมโยงกับ
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นทางทะเล ในพ้ืนที่นาเกลือ  

2. ควรกำหนดนโยบายส่งเสริมเทศกาลอาหารตามฤดูกาลพ้ืนที่นาเกลือ เพ่ือขยายโอกาสการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมทุกช่วงตลอดท้ังปี 

3. ควรกำหนดนโยบายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และรองรับผู้มาเยี่ยมเยือนนาเกลือ และเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากข้ึน 

4. ควรกำหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่นในการให้บริการด้านการสื่อความหมาย 
เช่น การพัฒนามัคคุเทศก์น้อย การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นใมชุมชนและสถานประกอบการ 
เป็นต้น 

5. ควรกำหนดนโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ MICE Tourism เชื่อมโยงกับเมืองพัทยา ซึ่งมี
เครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจด้านนี้จำนวนมาก โดยการพัฒนากิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากเมืองพัทยามายังพ้ืนที่นาเกลือ  

6. ควรกำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมแบรนด์ท้องถิ่นนาเกลือ (Local Brand) ให้ได้รับการยอมรับและ
เป็นที่เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า เนื่องจากปัจจุบันนาเกลือยังไม่มีสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นแบ
รนด์ท้องถิ่น 

7. ควรกำหนดนโยบายในการพัฒนาการยกระดับมาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย และสุขอนามัย
ของร้านอาหารประเภทแผงลอย เนื่องจากเป็นธุรกิจของคนในท้องถิ่นและได้รับความนิยมจากผู้มา
เยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมาก   



ญ 
 

8. ควรกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลที่มีความยั่งยืน เอื้อต่อระบบนิเวศ
ของสัตว์น้ำ และความม่ันคงทางอาหารจากฐานทรัพยากร  

 

ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ  

1. ควรส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและลดขยะจากต้นทาง ตั้งแต่ในระดับเมืองพัทยาไปจนถึง
ระดับครัวเรือน เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

2. ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าแผงลอยควรมีการนำเสนอและให้ข้อมูลอาหารท้องถิ่นและ
วัตถุดิบในท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลกิจกรรมเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น เช่น ที่มาของวัตถุดิบ 
วัฒนธรรมการกินแบบท้องถิ่น เป็นต้น  

3. ควรมีการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้เป็นนักสื่อความหมายและทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีได้   
4. ผู้ประกอบการที่พักสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว ควรมีการจดทะเบียนการเป็นผู้ประกอบการที่พักให้

ถูกต้องประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และการจัดเก็บข้อมูล
จำนวนนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนให้มีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด  

5. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ควรพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน โดยสามารถ
จัดเป็นแพ็คเกจทัวร์ที่หลากหลายดึงดูดนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้มาเยี่ ยมเยือนพื้นที่นา
เกลือได้ตลอดทั้งปี โดยสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านนาเกลือ ชุมชนวัดช่องลมหรือ
ชุมชนอ่ืนในพื้นท่ีนาเกลือ และสถานประกอบการต่างๆ ในพ้ืนที่  

6. ควรมีศูนย์ข้อมูลและจุดบริการนักท่องเที่ยวที่ดำเนินการโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนา
เกลือ เพ่ือเป็นจุดเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณท่ีมีผู้มาเยี่ยมเยือนจำนวนมาก เช่น บริเวณตลาดลานโพธิ์และโรงเจเซียนซือ  

7. ควรนำผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่นาเกลือมาใช้ ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ  

8. ในการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งย ืนโลก ( Global 
Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ครั ้งต่อไป ควรมีการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในด้านอ่ืน
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากดา้นเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 

9. ในการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งย ืนโลก ( Global 
Sustainable Tourism Criteria: GSTC) คร ั ้ งต ่อไป ควรใช ้บ ุคลากรในท้องถ ิ ่นซ ึ ่ งม ีศ ักยภาพ 
ประสบการณ์และความเข้าใจในเครื่องมือและวิธีการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่นาเกลืออีกด้วย  
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

หลักการและเหตุผล  
 

ตามแผนขับเคลื่อน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) หรือ อพท. ในระยะ 4 ปี พ.ศ.2562 – 2565 มีเป้าประสงค์หลัก คือ พื้นที่ได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) เพื่อมุ่งสู่
การรับรองมาตรฐานความยั่งยืนระดับนานาชาติ ซึ่งเน้นการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการและ
มองภาพรวมที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 1) การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 2) เพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิง
ลบ ทางสังคม-เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น 3) เพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ ทางวัฒนธรรมแก่
ชุมชนและนักท่องเที่ยว 4) เพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ คือ พื้นที่นาเกลือ ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยนำเอาเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) และเกณฑ์กรีน เดสทิเนชั่น (Green 
Destination) มาเป็นกรอบในการพัฒนา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะมุ่งสู ่การรับรองมาตรฐานระดับ
นานาชาติ เช่น มาตรฐาน Sustainable Destinations Top 100 ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
นำไปสู่การสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้นแบบ 
 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือ
นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการ การสนับสนุนและการแก้ปัญหา มีความแม่นยำสามารถ
บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 
จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสั งคมที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์
ถึงพัฒนาการและแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการ
อธิบายผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 3 สู่การทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ 

 
 1. เพ่ือดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)  
          2. เพ่ือประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจในภาคการ
ท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือ 
          3. เพ่ือวิเคราะห์การกระจายรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนา
เกลือที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
         4. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ 
 

ขอบเขตพื้นที่โครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 

   
 ขอบเขตพื้นที่ : แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นทีต่ำบลนาเกลือ 

 
 

ภาพที่ 1.1 ขอบเขตแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือ 
ที่มา : สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3), 2565 
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 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ได้กำหนดให้พื้นที่นาเกลือให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาให้เป็น
พื ้นที ่ท่องเที ่ยวต้นแบบตามเกณฑ์การท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนโลก (GSTC) ขอบเขตของพื้นที ่นาเกลือของ
โครงการฯ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่ง (ภาพ 1.1) ในท้องที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีขอบเขต
ดังนี้  
 ทิศเหนือ-ครอบคลุมพ้ืนที่หาดกระทิงลายและชุมชนติดกับวัดจิตตภาวันวิทยาลัย  

ทิศตะวันออก-ครอบคลุมพื้นที่ทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท ตั้งแต่วัดจิตภาวันวิทยาลัย จนถึงปากซอย
โพธิสารที่ตัดกับถนนสุขุมวิท 

 ทิศใต-้ครอบคลุมพ้ืนที่ทิศเหนือของแนวซอยโพธิสารและถนนนาเกลือซอย 16 
ทิศตะวันตก-ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนในตำบลนาเกลือตั้งแต่ทางหาดกระทิงลายที่อยู่ทางทิศเหนือ  ไป
จนถึงชุมชนติดกับปราสาทสัจจธรรมซึ่งอยู่ทางทิศใต้ 

 
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

ชุมชน นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นภาคีเครือข่ายของ อพท. ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ
ของ พ้ืนที่พิเศษ 3 (อพท.3) 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

• ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

• ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว  

• ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและสร้างอาชีพจากการท่องเที่ยว  

• ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยว  

• ศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาตรการด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว  

• ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกคน  

• การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
 

แนวทางการกำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โลก (GSTC) ในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เสนอให้ใช้เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการเก็บข้อมูลตามเกณฑ์ GSTC และเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) อันได้แก่ 
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o การศ ึกษาเอกสาร และข ้อม ูลท ุต ิยภ ูม ิ  ( Literature review and Secondary data 
research) เพื่อศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและเอกสาร ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตาม
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)  

o การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน และระดมความคิดเห็น  

o การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก และแลกเปลี่ยนมุมมองที่
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน  

o การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและแบบ
มีโครงสร้าง เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยวหรือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่พิเศษ 7 เมืองโบราณอู่ทอง 

o การสำรวจ (survey) โดยใช้แบบสำรวจข้อมูล เพ่ือศึกษา รวบรวมข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว ที่
เป็นขอ้มูลเชิงประจักษ์  

o การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาและเชิงคุณภาพ 
จากนักท่องเที่ยว นักทัศนาจร ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่
พิเศษ 3 (อพท.3) 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา รวบรวม ข้อมูล ประเภทแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  ครั้งนี้ เพ่ือ

สามารถนำไปใช้และให้เกิดประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ ได้เสนอให้มีการทดสอบความตรงในเนื้อหา (content 
of validity) โดย ผู้วิจัยได้นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการ พิจารณาความ
ถูกต้อง ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา พร้อมทั้งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 
แนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มย่อย สัมภาษณ์ และการสำรวจ บริษัทฯ

จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ประกอบด้วย  

• ข้อมูลด้านกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

• ข้อมูลด้านการจ้างงานและสร้างอาชีพจากการท่องเที่ยว  

• ข้อมูลด้านผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยว  

• ข้อมูลด้านมาตรการด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว  

• ข้อมูลด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกคน 
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ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม บริษัทฯ จะใช้สถิติในการวิเคราะห์คือ 
การหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
การเงิน เป็นต้น ประกอบด้วย  

• ข้อมูด้านรายได้และเศรษฐมิติทางการท่องเที่ยว 

• ข้อมูลด้านกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

• ข้อมูลด้านการจ้างงานและสร้างอาชีพจากการท่องเที่ยว  

• และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้  
การสังเคราะห์ข้อมูล บนหลักการด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SIA) หลักการ

ทางเศรษฐมิติทางการท่องเที่ยว และตามเกณฑ์และตัวชี้วัด หมวด B: ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม ของ
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)  
 

วิธีการดำเนินงาน  
 
 วิธีการดำเนินงานเป็นการใช้วิธีวิทยาทางการวิจัยและการประเมินผล รวมทั้งการสร้างกระบวนการ
การเรียนรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทางการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ประกอบด้วย 11 ขั้นตอน ดังนี้  
 

งวดงานที่ 1 

5.1. จัดทำแผน (Action Plan) ของการดำเนินการทั้งหมด โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาเห็นชอบแผนก่อนการดำเนินงาน 
5.2. ส่งรายชื่อคณะทำงานคณะหนึ่งที่มีบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโครงการฯ ตามรายละเอียด
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนการดำเนินงาน 
5.3. ศึกษา ใช้ทฤษฎีหรือระเบียบวิธีวิจัยประกอบข้อมูลทางวิชาการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูล 
แนวคิดวิธีการประเมินแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางและเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ GSTC 
เพื ่อพัฒนาเครื ่องมือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเสนอให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
5.4. กำหนดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการกำหนดขนาดตัวอย่างการเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
มีความเชื่อถือได้ทางวิชาการและระเบียบวิธีทางการวิจัย โดยเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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งวดงานที ่2  

5.5. จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจและสังคมในแหล่งท่องเที่ยว และจัดทำรายงานการประชุมหารือการพัฒนาและ
จัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม
จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน 
5.6. ประชุมผู้เชี ่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก GSTC 
5.7. ประชุมนำเสนอร่างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมตามเกณฑ์ GSTC 
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
5.8. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ GSTC แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ 
5.9. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของ GSTC อาทิเช่น สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลการใช้จ่ายนักท่องเที่ยว รายได้ต่อหัว 
การกระจายตัวของรายได้ ข้อมูลอัตราการจ้างงาน ข้อมูลการลงทุน ให้ครอบคลุมพื้นที่แหล่ ง
ท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ ตามท่ีเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบ 
 

งวดงานที่ 3 

5.10. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ GSTC ให้กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ดำเนินการรายงานผลพร้อมส่งมอบข้อมูลในการดำเนินโครงการให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 
เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวนไม่
น้อยกว่า 30 คน 
5.11. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามข้อ 8.1 – 8.7 โดยจัดพิมพ์เป็นเอกสารภาษาไทย
จำนวน 3 ชุด และ Digital File ในรูปแบบ Thumb drive จำนวน 1 ชิ้น 
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ระยะเวลาในการดำเนินการและกำหนดยืนราคา 

ยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ 
ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 180 วัน 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา  

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา 

กิจกรรม 
ภายในระยะเวลา (วัน) 

30 60 90 120 150 180 

1. จัดทำแผน (Action Plan) ของการดำเนินการ
ทั้งหมด โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา
เห็นชอบแผนก่อนการดำเนินงาน 

 
✓ 

 
 

    

2. ส่งรายชื่อคณะทำงานคณะหนึ่งที่มีบุคลากรเพ่ือ
ปฏิบัติงานในโครงการฯ 

✓  
 

    

3. ศึกษา ใช้ทฤษฎีหรือระเบียบวิธีวิจัยประกอบข้อมูล
ทางวิชาการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูล แนวคิดวิธีการ
ประเมินแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางและเกณฑ์การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ GSTC เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ
และแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

 

✓ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

4. กำหนดกลุม่ตัวอย่างและวิธีการกำหนดขนาด
ตัวอย่างการเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ความเชื่อถือได้ทางวิชาการและระเบียบวิธีทางการ
วิจัย 

 

✓ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ส่งมอบงานงวดที่ 1 ✓      

5. จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
หาแนวทางในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด ้าน
เศรษฐกิจและสังคมในแหล่งท่องเที ่ยว และจัดทำ
รายงานการประชุมหารือการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจและสังคมในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ 

  
✓ 

 
 

  
 

 



8 
 

กิจกรรม 
ภายในระยะเวลา (วัน) 

30 60 90 120 150 180 
6. ประชุมผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะต่อเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลก GSTC 

  

✓ 

    

7. ประชุมนำเสนอร่างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคมตามเกณฑ์ GSTC 
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ✓     

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ GSTC 

   
✓ 

   

9. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ 
GSTC 

  
 

 
✓ 

 
✓ 

  

ส่งมอบงานงวดที่ 2    ✓   

10. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ 
GSTC ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินการ
รายงานผลพร้อมส่งมอบข้อมูลในการดำเนินโครงการ
ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

   
 
 

  
 
 

 
 

✓ 

11. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน     ✓ ✓ 
ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)       ✓ 

 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ในกรณีฉุกเฉินที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน  
 

เนื่องโดย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการทำงานภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวเป็น
อย่างยิ่ง จึงได้กำหนดให้มีมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในระหว่างการปฏิบัติงาน และ
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การจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการรักษา
สุขอนามัย รวมทั้งการวางแผนปฏิบัติงานหากเกิดสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามแผน ดังนี้  

1. การใช้บุคลากรในพ้ืนที่ ในการลงพ้ืนที่สำรวจ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล  
2. การทำงานในระบบออนไลน์ เช่น การจัดประชุมออนไลน์ การสัมภาษณ์ออนไลน์หรือทาง

โทรศัพท์ การใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นต้น  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 
1. ข้อมูลบริบททางด้านเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่พิเศษ 3 (อพท.3)  
2. เครื่องมือและวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 

(GSTC)  
3. ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)  
4. การเรียนรู้ในด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 

(GSTC) ของบุคลากรสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
 

คณะทำงานในโครงการ 

 ตารางที่ 1.2 คณะทำงานในโครงการ  
ชื่อ - สกุล คุณสมบัติตาม TOR บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

1. ดร.รักษ์ พรหมปาลิต ประสบการณ์การทำงานด้านการ
ประเมินผลและจัดเก็บข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป โดยมี
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท 
ทางด้านการเงิน การบัญชี การ
ธนาคาร หรือเศรษฐศาสตร์ อย่างใด
อย่างหนึ่ง 

ผู้หัวหน้าคณะทำงาน เชี่ยวชาญ
ด้านการประเมินผล และ
เศรษฐกิจและสังคม ทางการ
ท่องเที่ยว 

▪ วิธีวิทยาในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

▪ พัฒนาเครื่องมือการ
จัดเก็บข้อมูล  

▪ วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล   

▪ วิทยากรกระบวนการ   
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ชื่อ - สกุล คุณสมบัติตาม TOR บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานภาคสนาม 
 

2. นายวรพงศ์ ผูกภู่  ประสบการณ์ ด้านการวิจัยและ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่มี
ผลการวิจัยและการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว ในฐานะหัวหน้าโครงการไม่
น้อยกว่า 3 โครงการ โดยมีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท 

คณะทำงาน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัย   

▪ บริหารโครงการ 
▪ วางแผนและออกแบบ

กระบวนการการทำงาน  

▪ พัฒนาเครื่องมือการ
จัดเก็บข้อมูล  

▪ วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล   

▪ วิทยากรกระบวนการ   
▪ ปฏิบัติงานภาคสนาม 

3. นายนิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น ผ่านการอบรม ตามหลักสูตร ของ 
Global Sustainable Council 
(GSTC) หรือสอบผ่านหลักสูตร GSTC 
Sustainable Tourism Training 
Program (STTP) หรือในระดับที่สูง
กว่า พร้อมใบรับรองวุฒิการศึกษา 
หรือหนังสือรับรอง (Certificated) 
การสอบผ่านหลักสูตร หรือหนังสือ
รับรองการทำงานร่วมกันกับ GSTC 
และมีประสบการณ์การทำงานด้าน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 
3 ปี 

คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
▪ ความสอดคล้องต่อ

เกณฑ์ GSTC 
▪ พัฒนาเครื่องมือการ

จัดเก็บข้อมูล  
▪ วิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูล   

▪ วิทยากรกระบวนการ   
▪ ปฏิบัติงานภาคสนาม 

4. นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี ประสบการณ์ด้านการวิจัยและจัดเก็บ
ข้อมูลหรือที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะทำงานจัดเก็บข้อมูล  
▪ ทำหน้าที่ประสานงาน  
▪ งานเอกสารและงาน

ธุรการ 
▪ การรวบรวมข้อมูล 
▪ ปฏิบัติงานภาคสนาม  
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ชื่อ - สกุล คุณสมบัติตาม TOR บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

5. นางสาวจิตรลดา ปิ่นทอง  ประสบการณ์ด้านการวิจัยและจัดเก็บ
ข้อมูลหรือที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะทำงานจัดเก็บข้อมูล  
▪ ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล  
▪ บันทึกภาพ 
▪ การรวบรวมข้อมูล 
▪ ปฏิบัติงานภาคสนาม 

 

ที่ปรึกษาประจำโครงการ  

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน   

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

2. อาจารย์ ดร.วัลภา วงศ์จันทร์  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัย
พายัพ 
 

3. คุณพจนา สวนศรี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ที่ปรึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของ International Trade Center (ITC)  
องค์การสหประชาชาติ (UN)    
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บทที่ 2  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

1. ความหมายของ Destination   

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2562: 5-6) ได้รวบรวมนิยามและ
ความหมายของ Destination จากหลายองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ไว้ดังนี้    

องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ให้ความหมายของ Destination ไว้ว่า การมีจุดหมาย
ปลายทางที ่จะไปอยู ่เป็นการชั่วคราวแล้วต้องเดินทางกลับที่อยู ่เดิมหรือภูมิลำเนาเดิม โดยเ ป็นสถานที่            
ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปเยือนและใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่แห่งนั้น ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกและการ 
บริการที่เพียงพอสำหรับตอบสนองความต้องการ และความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน   

องค์การการท่องเที ่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: 
UNWTO) ระบุว่า Destination เป็นพื้นที่ทางกายภาพที่นักท่องเที่ยวใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งคืน โดยจะมีขนาด
เท่าใดก็ได้ อาจเป็นประเทศ (เช่น ออสเตรเลีย) เป็นบริเวณ (เช่น Costas ในสเปน) หรือเป็น เกาะ (เช่น 
บาหลี) ตลอดจนหมู่บ้าน เมือง ชุมชน หรือแม้แต่แหล่งที่มีการบริหารจัดการด้วยตนเองแบบ เบ็ดเสร็จ (self-
contained centre) (เช่น ดิสนีย์แลนด์) เป็นต้น Destination จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
เช่น การให้บริการ (support services) สิ่งดึงดูดใจ (attractions) และทรัพยากรทางการท่องเที่ยว (tourist 
resources) ที่สามารถไป - กลับได้ภายใน ระยะเวลา 1 วัน (oneday’s return travel time) มีขอบเขตทาง
กายภาพ การบริหารจัดการ ภาพลักษณ์ และการรับรู้ที ่เป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาด    

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 บัญญัติไว้ว่า แหล่งท่องเที่ยว หมายความ
รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทาง โบราณสถาน 
และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัดสร้างขึ้น พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 นิยามคำว่า แหล่งท่องเที่ยว ว่า แหล่งท่องเที่ยว 
คือ แหล่ง ท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที ่ยวของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 ได้นิยามคำว่า แหล่งท่องเที ่ยว (Tourism Destination) และ 
สถานที่ท่องเที่ยว (Tourist Attraction) ไว้ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว (Tourism Destination) หมายถึง อาณา
บริเวณเชิงกายภาพ (Physical) ของประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปถึง 
เช่น กลุ่มจังหวัด (Cluster) จังหวัด อำเภอ นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวยังรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม
และทรัพยากรเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยว และอาจมีผลิตภัณฑ์จากการท่องเที่ยว โดยมีผู้รับผิดชอบจากทั้งภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน เป็นผู้ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว  
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ในส่วนของกรมการท่องเที่ยวนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทในการ
สนับสนุนบุคลากร สร้างองค์ความรู้และทักษะเพ่ือการท่องเที่ยวในบริเวณพ้ืนที่นั้น ๆ เหล่านี้คือ ปัจจัยที่ช่วยให้
บริเวณโดยรวมของพื้นที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน สถานที่ท่องเที่ยว (Tourist 
Attraction) หมายถึง องค์ประกอบที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีศักยภาพที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีสถานที่ท่องเที ่ยวเป็นปางช้าง วัด อาราม 
โบราณสถาน เป็นต้น องค์ประกอบของสถานที่ท่องเที่ยว ไม่จำเป็นต้องเกิดจากมนุษย์สร้าง (Man-made) 
เท่านั้น หากเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน เช่น น้ำตก ยอดเขา ชายหาด องค์ประกอบต่าง ๆ 
ประกอบเป็นการที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมต่อสถานที่ท่องเที่ยว และได้รับประสบการณ์จากกิจกรรม
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการตอบรับต่อนโยบายของรัฐบาล ตามบทบาทหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยว ได้ใช้คำ
ว่า “แหล่งท่องเที่ยว” (อพท., 2562: 6-7) 

 

2. เกณฑ์ GSTC-D  

สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council) หรือ GSTC กำเนิดขึ้น 
เมื ่อพ.ศ.2550 จาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ the Rainforest Alliance, the United Nations Environment 
Programme (UNEP), The United Nations Foundation และ  The United Nations World Tourism 
Organization (UNWTO) มีพันธกิจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและหลักการที่ส่งเสริมให้ 
เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่าย หลังจากนั้นถัดมา 1 ปี เกณฑ์การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria) ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยความเห็นพ้อง
ของผู้เชี ่ยวชาญทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดย คำนึงถึงการใช้การท่องเที่ ยวเป็น
เครื ่องมือเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ (The United Nations’ Millennium 
Development Goals) หรือ MDGs ที่ให้ความสำคัญกับการขจัดความยากจน การส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศ และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การวางแผนการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (Effective sustainability planning) (2) การเพิ่มประโยชน์ด้านสังคมและเศรษฐกิจกับชุมชนท้องถิ่น 
(Maximizing social and economic benefits to the local community) (3) การลดผลกระทบต่อมรดก
ทางวัฒนธรรม (Reduction of negative impacts to cultural heritage) และ (4) การลดผลกระทบทางลบ
อ่ืน ๆ (Reduction of negative) 
 

บางส่วนของการนำเกณฑ์แหล่งท่องเที่ยว GSTC-D ไปใช้งานมีดังต่อไปนี้ 
• ใช้เป็นพ้ืนฐานสำหรับการรับรองเพ่ือความยั่งยืน  
• ใช้เป็นแนวทางพ้ืนฐานสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการความยั่งยืนมากข้ึน 
• เพื่อเป็นข้อมูลแนะนำนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ แหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน 
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• มีส่วนในการสร้างการรับรู้ ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อสาธารณชน 
• ใช้รับรองแหล่งท่องเที่ยว โดยการสมัครใจ ทำให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวนั้น 

ๆ เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
• ใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ชุมชน 
• ใช้เป็นแนวทางพ้ืนฐานสำหรับการศึกษาและฝึกอบรม เช่น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
• เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจ ในการยกระดับการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 
3. GSTC-DESTINATION CRITERIA Version 2.0 

การแก้ไขเกณฑ์ GSTC-D ฉบับนี้ (Version 2.0) ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการ 
GSTC (GSTC-D) ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 เกณฑ์ GSTC-D ฉบับนี้ (Version 2.0)  เป็นการแก้ไขครั้ง
ที่ 1 นับตั้งแต่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 

GSTC จะดำเนินการทบทวนเป็นระยะ ๆ ไม่น้อยกว่าห้าปี (หรือทุก ๆ 5ปี) เพ่ือพิจารณาว่ารุ่นปัจจุบัน
ยังคงมีความเกี่ยวข้องหรือไม่และควรเริ่มกระบวนการแก้ไขอย่างเป็นทางการหรือไม่และเมื่อใด  การทบทวน
ครั้งต่อไปน่าจะเกิดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 GSTC ยินดีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์เมื่อใดก็
ได้ผ่านทางส่วนเกณฑ์ของ www.gstcouncil.org หากความคิดเห็นแสดงหลักฐานของความจำเป็นในการ
ดำเนินการตรวจสอบเร็วกว่าธันวาคม พ.ศ.2567 GSTC อาจทำการตรวจสอบในวันก่อนหน้า 

 
โครงสร้างของเกณฑ์ (The structure of the criteria) 
เกณฑ์ประกอบด้วยสี่หมวด แต่ละหมวดมีสองหรือสามส่วนย่อย ดังแสดงด้านล่าง  
 

หมวด A : ระบบการจัดการความย่ังยืน 
   A (a) โครงสร้างและกรอบการจัดการ 
   A (b) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
   A (c) การจัดการความกดดันและการเปลี่ยนแปลง 

หมวด C : ความย่ังยืนทางวัฒนธรรม 
C (a) การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม 
C (b) การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

หมวด B : ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจและสังคม 
B (a) การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

   B (b) คุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคม 

หมวด D : ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
D (a) การอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ 
D (b) การจัดการทรัพยากร 
D (c) การจัดการของเสียและการปล่อยมลพิษ 

 



 
 

15 

4. มาตรฐานการเก็บข้อมูลตามเกณฑ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก GSTC-D “ด้านความย่ังยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” 

ตารางที ่2.1 มาตรฐานการเก็บข้อมูลตามเกณฑ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก GSTC-D “ด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” 
เกณฑ์ ตัวช้ีวัด มาตรฐานการเก็บข้อมูล  SDGs 

หมวด B: ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม 
B (a) การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

B1 การวัดผลการสนับสนุนทางเศรษฐกิจของ
การท่องเที่ยว 
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยตรงและโดย
อ้อมของการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจของแหล่ง
ท่องเที ่ยว ได้รับการติดตามและรายงานต่อ
สาธารณะ มาตรการที ่เหมาะสมอาจรวมถึง
ระดับของปริมาณผู้เข้าชมการใช้จ่ายของผู้เข้า
ชมการจ้างงานและการลงทุนและหลักฐาน
เก ี ่ ยวก ับการกระจายผลประโยชน ์ทาง
เศรษฐกิจ 

a. โปรแกรมรวบรวมข้อมูลทาง
เศรษฐกิจ 

b. รายงานประจำปีเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทางเศรษฐกิจทั้งทางตรง
และทางอ้อมของการท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว  

c. ข้อมูลที่ครอบคลุมช่วงของการ
วัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (เช่น
ปริมาณการใช้จ่ายการจ้างงานการ
ลงทุนและการแพร่กระจายของ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
แหล่งท่องเที่ยว ) 

1. บัญชีหรือข้อมูลทางการเงิน
ของแหล่งเที่ยว  

2. เอกสารหร ือหล ักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงการกระจาย
รายได้ในท้องถิ่น  

3. เอกสารหร ือหล ักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงการแบ่งปัน
ผลประ โยชน ์ ส ู ่ ก ิ จ การ
สาธารณประโยชน์  

4. มีข้อมูลสถิติการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้จาก
การท่องเที่ยว 

 

 

 

 
 

B2 โอกาสในการทำงานและอาชีพที่มีคุณค่า 
แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาส
ในการทำงานและการฝ ึกอบรมด ้านการ

a. จัดทำโปรแกรม / หลักสูตร
ฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่
ในท้องถิ่น 

1. มีการส่งเสริมให้เกิดอาชีพ
หรือช่องทางสร้างรายได้
ให้กับคนในท้องถิ่น  
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เกณฑ์ ตัวช้ีวัด มาตรฐานการเก็บข้อมูล  SDGs 

ท่องเที ่ยว องค์กรการท่องเที ่ยวของแหล่ง
ท่องเที่ยว มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
สำหรับการจ้างงานในท้องถิ ่น การฝึกอบรม
และความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมการทำงาน
ที่ปลอดภัยและมั่นคง และค่าจ้างที่เพียงพอใน
การดำรงชีวิตสำหรับทุกคน 

b. คำแถลงความมุ่งมั่นของ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวใน
การจัดหาโอกาสในการทำงาน / 
อาชีพที่เหมาะสม 

c. โอกาสในการฝึกอบรมและการจ้าง
งานที่ส่งเสริมและดำเนินการโดย
คนในพ้ืนที่รวมถึงผู้หญิงคนหนุ่ม
สาวชนกลุ่มน้อยและคนพิการ 

d. ช่องทางสำหรับการตรวจสอบ
สภาพการทำงานและการรับ / 
จัดการเรื่องร้องทุกข์ (เช่นการมี
ส่วนร่วมของสหภาพแรงงาน) 

2. ม ี การจ ั ดฝ ึ กอบรมหรื อ
สนับสนุนให้เกิดอาชีพและ
ช่องทางสร้างรายได้ให้กับ
คนในท้องถิ่น  

3. มีการจ้างงานคนในท้องถิ่น  
4. มีระบบการดูแลสวัสดิภาพ

แรงงานหร ือบ ุคลากรใน
แหล่งท่องเที่ยว  

 

 

 

 
 

B3 สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและการค้า
ที่เป็นธรรม 
แหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการใช้จ่ายด้านการ
ท่องเที่ยวในระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นผ่านการ
สนับสนุนองค์กรท้องถิ่นห่วงโซ่อุปทานและการ

a. คำแนะนำด้านการเงินหรือการ
สนับสนุนอื่น ๆ - พร้อมให้บริการ
ในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เก่ียวขอ้ง
กับการท่องเที่ยว 

1. มีการสนับสนุนด้านการเงิน 
ให ้ก ับกล ุ ่ มอาช ีพ หรื อ
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น  

2. มีการช ่วยเหลือทางด ้าน
การตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ
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ลงทุนที่ยั่งยืน มันส่งเสริมการพัฒนาและการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในท้องถิ่นตามหลักการค้า
ที่เป็นธรรมและสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของพื ้นที ่ ส ิ ่งเหล่านี ้อาจรวมถึง
อาหารและเครื่องดื่มงานฝีมือศิลปะการแสดง
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นต้น 

b. ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึงตลาด
สำหรับ SMEs ที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

c. การดำเนินการเพ่ือสนับสนุนและ
ช่วยเหลือองค์กรการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นในการซื้อสินค้าและบริการ
ในท้องถิ่น 

d. ความคิดริเริ่มที่จะช่วยเกษตรกร
ในท้องถิ่นช่างฝีมือและผู้ผลิต
อาหารมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่า
การท่องเที่ยว 

e. ผลิตผลงานฝีมือในท้องถิ่นที่มีการ
ระบุส่งเสริมและจำหน่ายแก่ผู้เข้า
ชมในแหล่งท่องเที่ยว  

และผ ู ้ ป ร ะกอบกา ร ใ น
ท้องถิ่น  

3. ม ีการสน ับสน ุนว ัตถ ุดิบ
สินค้า และบริการในท้องถิ่น  

4. ม ีการจ ัดพ ื ้นท ี ่ ในแหล่ ง
ท่องเที ่ยวเพื ่อเปิดโอกาส
ทาง เศรษฐก ิ จ ให ้ คน ใน
ท้องถิ ่น เช่น การจัดพื ้นที่
จำหน่ายสินค้า การจัดพื้นที่
การแสดง เป็นต้น 

 

 
 

B (b) คุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคม 

B4 สนับสนุนชุมชน 
แหล่งท่องเที ่ยว มีระบบที ่จะเปิดทางและ
ส่งเสริมให้องค์กร ผู ้เข้าชม และสาธารณะ
รับผิดชอบต่อชุมชน และมีความคิดริเริ่มด้าน
ความยั่งยืนในลักษณะที่รับผิดชอบ 

a. การสนับสนุนสำหรับชุมชน
ท้องถิ่นและความคิดริเริ่มการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยองค์กรการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก 

1. มีการสนับสนุนให ้ช ุมชน 
หรือคนในท้องถิ ่น มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการสร ้าง
ค ว า ม ย ั ่ ง ย ื น ใ น แ ห ล่ ง
ท่องเทีย่ว  
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b. มีแบบแผนและได้รับการส่งเสริม
สำหรับผู้เข้าชมเพ่ือสนับสนุน
ชุมชนท้องถิ่นและโครงการความ
ยั่งยืน 

c. การเป็นอาสาสมัครและการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ
การบุกรุกหรือการเอารัดเอา
เปรียบ 

2. มีแผนงานหรือรูปแบบการ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม
ของนักท่องเที่ยว 
 

 
 

B5 การป้องกันการแสวงประโยชน์และการ
เลือกปฏิบัติ 
แหล่งท่องเที่ยว ยึดถือมาตรฐานสากลด้านสิทธิ
มน ุษยชน ม ีกฎหมายแนวทางปฏิบ ัต ิและ
จรรยาบรรณที่จ ัดต ั ้งข ึ ้นเพ ื ่อป ้องก ันและ
รายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์การเป็นทาสยุค
ใหม่ และการค้าทางเพศหรือการแสวงหา
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดการเลือกปฏิบัติ
และการล่วงละเมิดต่อบุคคลใดโดยเฉพาะเด็ก
ว ัยร ุ ่นสตร ี LGBT และ ชนกลุ ่มน ้อยอื ่น ๆ 
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที ่มีการสื ่อสาร
สาธารณะและบังคับใช้ 

a. การอ้างอิง (ชื่อ, วันที่) ถึง
กฎหมายเฉพาะที่เก่ียวข้องในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนการเอารัดเอา
เปรียบการเลือกปฏิบัติและการ
ล่วงละเมิด 

b. หลักฐานการสื่อสารและการบังคับ
ใช้กฎหมายข้างต้นและแนวปฏิบัติ
ที่ดี (รวมถึงองค์กรการท่องเที่ยว
และผู้เยี่ยมชม) 

c. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
รวมถึงการค้ามนุษย์การค้าทาสที่

1. มีเอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงถึงมาตรการดำเนิน ที่
สอดคล ้องก ับหล ักส ิทธิ
มนุษยชน กฎหมายการค้า
ม น ุ ษ ย ์  แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย
แรงงาน  

2. มีการดำเนินงานที่แสดงถึง
ความเท่าเทียม และเคารพ
ต่อความหลากหลายทาง
เพศ และความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์  
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ทันสมัยและการใช้แรงงานเด็ก
ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ 

d. จุดหมายแหล่งท่องเที่ยว และผู้
เล่นหลักด้านการท่องเที่ยวคือผู้ลง
นามในจรรยาบรรณในการ
คุ้มครองเด็กจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในการเดินทาง
และการท่องเที่ยว 

3. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้
ทางด้านกฎหมายและสิทธิ
มน ุษยชนแก่บ ุคลากรใน
แหล่งท่องเที่ยว 

B6 คุณสมบัติและสิทธิ์ของผู้ใช้ 
กฎหมายและข ้อบ ังค ับ เก ี ่ยวก ับส ิทธ ิ ์ ใน
ทรัพย์สินและการได้มานั ้นมีการจัดทำเป็น
เอกสารและบังคับใช้ พวกเขาปฏิบัติตามสิทธิ
ของชุมชนและชนพื ้นเมืองให้คำปรึกษาแก่
สาธารณชนและไม่อนุญาตให้มีการตั้งถิ่นฐาน
ใหม่โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าและ
ได้รับแจ้งอย่างเป็นอิสระและให้ผลตอบแทนที่
ยุติธรรมตามกฎหมาย และข้อบังคับยังปกป้อง
ผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญ 

a. การอ้างอิง (ชื่อ, วันที่) ถึง
กฎหมายเฉพาะที่เก่ียวข้องใน
แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินและการได้มาและผู้ใช้
และสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากร 

b. อ้างอิงในกฎหมายข้างต้นเกี่ยวกับ
สิทธิของชุมชนและชนพ้ืนเมือง
การให้คำปรึกษาสาธารณะและ
การตั้งถ่ินฐานใหม่ 

c. หลักฐานการบังคับใช้ของ
กฎหมายข้างต้นในบริบทของการ
พัฒนาและกิจกรรมการท่องเที่ยว 

1. มีเอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงถึง สิทธิ์ในการใช้และ
จัดการทรัพยากรของแหล่ง
ท่องเที่ยว  

2. มีแนวทางการดำเนินงานที่
ไม ่ข ัดแย ้งก ับส ิทธ ิช ุมชน 
ต า ม ข ้ อ ก ำ ห น ด ข อ ง
กฎหมาย  

3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
หรือกิจกรรมการท่องเที่ยว
ไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ
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d. หลักฐานของการให้คำปรึกษา
ชุมชนความยินยอมและ
ค่าตอบแทน 

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
กฎหมาย  

B7 ความปลอดภัยและความม่ันคง 
แหล่งท่องเที ่ยว ม ีระบบในการตรวจสอบ
ป้องกันรายงานสาธารณะและตอบสนองต่อ
อาชญากรรมความปลอดภัยและอันตรายต่อ
สุขภาพที ่ตอบสนองความต้องการของผู ้มา
เยือนและผู้อยู่อาศัย 

a. บริการด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพได้รับการยอมรับและใช้
งานได้ดีในแหล่งท่องเที่ยว  

b. ความต้องการของผู้มาเยี่ยมชม
ได้รับการระบุและแก้ไขในการ
ให้บริการด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพ 

c. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการ
ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับ
มาตรฐานความปลอดภัยและ
สุขอนามัย 

1. มีการจัดการความปลอดภัย 
เพื่อลดความเสี่ยงในการก่อ
อาชญากรรม  

2. มีเอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงถ ึงมาตรฐานความ
ปลอดภัยและสุขอนามัย  

3. มีเอกสารหรือหลักฐานที่
แ ส ด ง ถ ึ ง ก า ร น ำ
ข ้อเสนอแนะด ้านความ
ปลอดภัย และสุขอนามัย
ขอ งน ั กท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว  ม า
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

4. มีการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานด้านความ
ปลอดภัย เช่น โรงพยาบาล 
รพสต. อาสาสมัครกู้ภัย 
ตำรวจ อาสาสมัครรักษา
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ความปลอดภัยหมู่บ้าน เป็น
ต้น 

B8 การเข้าถึงสำหรับทุกคน 
สถานที ่ส ิ ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
รวมถึงสิ่งที่มีความสำคัญทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนรวมถึงผู้
ทุพพลภาพและผู้อื่นที่มีข้อกำหนดการเข้าถึง
เฉพาะหรือความต้องการพิเศษอื่น ๆ ในกรณีที่
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่สามารถ
เข้าถึงได้ในทันทีการเข้าถึงนั้นทำได้โดยการ
ออกแบบและการใช้งานโซลูชันที่คำนึงถึงความ
สมบูรณ์ของแหล ่งท ่องเท ี ่ยวและท ี ่พ ักที่
เหมาะสมสำหรับผู ้ท ี ่ต ้องการเข้าถึง มีการ
เป ิดเผยข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับการเข ้าถ ึงแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
ต่าง ๆ 

a. การมีอยู่ของกฎระเบียบและ
มาตรฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวย
ความสะดวกและบริการ 

b. การใช้มาตรฐานการเข้าถึงที่
สอดคล้องกันในสถานที่สาธารณะ 

c. ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต / สัดส่วน
ของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่สามารถเข้าถึงได้ 

d. หลักฐานของโปรแกรมเพ่ือ
ปรับปรุงการเข้าถึงสำหรับผู้ที่มี
ความต้องการด้านการเข้าถึงที่
หลากหลาย 

e. ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงรวมอยู่ใน
การสื่อสารเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยรวม 

1. แหล ่ งท ่ อ ง เท ี ่ ย วม ี การ
ออกแบบเพื ่อรองร ับการ
เข้าถึงสำหรับทุกคน  

2. มีส ิ ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้ที ่มีความต้องการ
พิเศษ 

3. ม ีการให ้ข ้อม ูล ป ้ายสื่ อ
ความหมาย ที ่สามารถพบ
เห็นได้ชัดเจน สำหรับการ
ให้บริการสิ ่งอำนวยความ
สะดวก  
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f. รายละเอียดการช่วยสำหรับการ
เข้าถึงรวมอยู่ในข้อมูลผู้เยี่ยมชม
เกี่ยวกับไซต์สำคัญ ๆ 

 
 

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดทำมาตรฐานการเก็บข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global 

Sustainable Tourism Criteria : GSTC), สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 องค์การบริหารและพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน. (2563). น. 126-

133.  
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กรอบแนวคิดการดำเนินงาน  
 

 
 

ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน 
 
คำอธิบาย 
 จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ได้เสนอถึงวิธีการทำงานที่แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก 
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูล เอกสาร และหลักการที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาบริบททางการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐมิติทางการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษ 3 กำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการ
จัดเก็บข้อมูลตามหลักทางวิชาการ และออกแบบเครื่องมือ ตลอดจนวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับหมวด 
B: ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม ของเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ขั้นตอนที่ 2 
เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่จะ
สรุปข้อมูลด้านความยั ่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลดั งกล่าวประกอบด้วย ข้อมูลเช ิงปริมาณ 
(Quantitative) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี ขั้นตอนที่ 3 คือการนำข้อมูลและผลการศึกษาท่ีได้ไปสู่การใช้ประโยชน์ โดย
การนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษ 3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมต่อไป  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีในการจัดเก็บข้อมูล 

 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

การพัฒนาเครื่องมือและการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ในพื้นที่พิเศษ 3 (อพท. 3) เพ่ือ
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในแหล่ง
ท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 2) 
เพื่อประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว
ของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือ 3) เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของ
แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 
(GSTC) และ 4) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ   

 
1) ขอบเขตของพื้นที่โครงการ 

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ได้กำหนดให้พื้นที่นาเกลือให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาให้
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ขอบเขตของพื้นที่นาเกลือของ
โครงการฯ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในท้องที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีขอบเขตดังนี้ 

 
ทิศเหนือ-ครอบคลุมพื้นที่หาดกระทิงลาย
และชุมชนติดกับวัดจิตตภาวันวิทยาลัย 
ทิศตะวันออก-ครอบคลุมพื้นที่ทิศตะวันตก
ของถนนส ุข ุมว ิท ต ั ้ งแต ่ว ัดจ ิตภาวัน
วิทยาลัย จนถึงปากซอยโพธิสารที่ตัดกับ
ถนนสุขุมวิท 
ทิศใต้-ครอบคลุมพื ้นที ่ทิศเหนือของแนว
ซอยโพธิสารและถนนนาเกลือซอย 16 
ทิศตะวันตก-ครอบคลุมพื ้นที ่ช ุมชนใน
ตำบลนาเกลือตั้งแต่ทางหาดกระทิงลายที่
อยู ่ทางทิศเหนือ ไปจนถึงช ุมชนติดกับ
ปราสาทสัจจธรรมซึ่งอยู่ทางทิศใต้   
 

 

ภาพที่ 3.1  ขอบเขตแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในพ้ืนทีน่าเกลือ  
ที่มา : สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3), 2565 
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2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร (Population) ในการศึกษาประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวใน
พื้นที่นาเกลือ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลก (GSTC)  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Samples) จากประชากร 6 กลุ่ม ได้แก่  

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ เมืองพัทยา โดยสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  

2. หน่วยงานภาครัฐ 6  แห่ง ได้แก่ 1) สำนักงานท่องเที ่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี  2) การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา  3) สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 4) พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) โรงเรียนเมืองพัทยา 2 5) วัด
ช่องลม และ 6) วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม 

3. หน่วยงานภาคเอกชน 5 แห่ง ได้แก่ 1) มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา 2) สมาคม

โรงแรมไทยภาคตะวันออก 3) สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 4) สมาคมแหล่ง

ท่องเที่ยวเมืองพัทยา และ 5) สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา 

4. ชุมชนท่องเที่ยว 3 แห่ง1 ได้แก่  1) ชุมชนวัดช่องลม 2) กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือ  

และ 3) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ 

5. สถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายของ อพท.32 ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรม 

ร้านอาหาร และร้านจำหน่วยของฝาก รวม 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงแรมเรือนทิพย์  2) โรงแรม

เดอะซายน์ 3) ร้านนนท์ซีฟูดส์ 4) ร้านผู้ใหญ่แขกซีฟูดส์ 5) ร้านจันทราของฝาก และ 6) 

ร้านเจ๊อี๊ดของฝาก   

6. ผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ จำนวน 463 ราย ประกอบด้วยนักท่องเที่ยว 

จำนวน 192 ราย และนักทัศนาจร จำนวน 271 ราย  

 
ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนโลก (GSTC) ในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เสนอให้มีวิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการเลือกตัวอย่า เครื่องมือ วิธีการ และการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการที ่หลากหลายที่เหมาะสมกับ
ประชากรแต่ละกลุ่ม โดยเป็นไปตามหลักทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย โดยสรุปดังนี้ 
 
 
 
 

 
1 ฐานข้อมูลผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทางการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีนาเกลือซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่องเที่ยวต้นแบบ ของ อพท.3 

2 ฐานข้อมูลผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทางการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีนาเกลือซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่องเที่ยวต้นแบบ ของ อพท.3 
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ตารางที่ 3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  

ที ่ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและ
ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

วิธีการ 
เลือกตัวอย่าง 

เครื่องมือ วิธีการ การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

1 องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ผู้บริหารหรือผู้แทน 1 
ราย 

เมืองพัทยา 

การเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง 
(Purposive  
sampling) 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

(GSTC-01) 
นัดหมาย 
เพื่อเข้า
สัมภาษณ์
และรวบรวม
ข้อมูล 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูลเชิง
เนื้อหา 

2 หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้บริหารหรือผู้แทน 6 
ราย 

- สำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดชลบุร ี

- การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 
สำนักงานพัทยา 

- สำนักงานพัฒนา
ชุมชน อำเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุร ี

- พิพิธภัณฑ์เจรญิ
ราษฎร์อุทิศ (บ้านนา
เกลือ) โรงเรียนเมือง
พัทยา 2 

- วัดช่องลม 
- วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม 

การเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง 
(Purposive  
sampling) 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

(GSTC-01) 
-ประชุมกลุ่ม

ย่อย 
(กิจกรรม 
#5) 

 

นัดหมาย 
เพื่อเข้า
สัมภาษณ์
และรวบรวม
ข้อมูล 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูลเชิง
เนื้อหา 

3 หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

ผู้บริหาร กรรมการ หรือ
ผู้แทนหน่วยงาน 
จำนวน 7 ราย 

- มูลนิธิสว่างบริบรูณ์
ธรรมสถาน พัทยา  

- สมาคมโรงแรมไทย
ภาคตะวันออก 

- สมาคมนักธุรกจิและ
การท่องเที่ยวเมือง
พัทยา 

การเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง 
(Purposive  
sampling) 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

 (GSTC-01) 
-ประชุมกลุ่ม
ย่อย (กิจกรรม 
#5) 
 

นัดหมาย 
เพื่อเข้า
สัมภาษณ์
และรวบรวม
ข้อมูล 

การ
วิเคราะห์
ข้อมูลเชิง
เนื้อหา 
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ที ่ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและ
ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

วิธีการ 
เลือกตัวอย่าง 

เครื่องมือ วิธีการ การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

- สมาคมแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองพัทยา 

- สภาวัฒนธรรมเมือง
พัทยา 

 
4 ชุมชน ประธาน กรรมการ และ

สมาชิกชุมชน จำนวน 
3 ชุมชน 

- ชุมชนวัดช่องลม 
- กลุ่มประมงเรือเล็ก
พื้นบ้านนาเกลือ 

- ชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
นาเกลือ 

เก็บข้อมูลจาก
ประชากร 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

(GSTC-02 และ 
GSTC-02.1) 
-การ
สังเกตการณ ์
-ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
(กิจกรรม #5) 
 

1) อบรม
การใช้
เครื่องมือ
การจัดเก็บ
ข้อมูล 
(กิจกรรม #5) 
2) จัดเก็บ
ข้อมูลโดย
ชุมชน
(กิจกรรม #6) 

-การ
วิเคราะห์
ข้อมูลทาง
สถิติ -การ
วิเคราะห์
เชิงเนื้อหา 

5 สถาน
ประกอบการ
ที่เป็นภาคี
เครือข่ายของ 
อพท.3 

- ผู้ประกอบการที่พัก 
- ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 

- ผู้ประกอบการร้าน
จำหน่ายของฝาก 

-ผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
(Criteria) 
-ใช้เทคนิคเลือก
ตัวอย่างแบบลูกโซ่ 
(Snowball  
sampling 
technique) 

แบบสัมภาษณ ์
(GSTC-04-1) 
(GSTC-04-2) 
(GSTC-04-3) 

นัดหมาย 
เพื่อเข้า
สัมภาษณ์
และรวบรวม
ข้อมูล 

-การ
วิเคราะห์
ข้อมูลเชิง
เนื้อหา 

6 นักท่องเที่ยว
และนัก
ทัศนาจร 

- นักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนาจรที่มาเยือน
แหล่งท่องเที่ยว
เป้าหมายในพื้นที่
ท่องเที่ยวต้นแบบตำบล
นาเกลือ ในช่วงเดือน
เมษายน-มิถุนายน 
2565  
-จำนวนไม่น้อยกว่า 
400 ตัวอย่าง ด้วย

การเลือกตัวอย่าง
แบบบังเอิญ 
(Accidental  
sampling) 
 

แบบสอบถาม 
(GSTC-03) 

1) อบรม
อาสาสมัคร
จัดเก็บข้อมูล  
2) จัดเก็บ
ข้อมูลใน
แหล่ง
ท่องเที่ยว
เป้าหมาย 

- การ
วิเคราะห์
ข้อมูลทาง
สถิติ 
-การ
วิเคราะห์
เชิงเนื้อหา 
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ที ่ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและ
ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

วิธีการ 
เลือกตัวอย่าง 

เครื่องมือ วิธีการ การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

วิธีการคำนาณของ 
Taro Yamane ที่มีค่า
ความคลาดเคลื่อน
ยอมรับได้ ร้อยละ 5 

 
3) ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

- ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
- การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว  
- การจ้างงานและสร้างอาชีพจากการท่องเที่ยว  
- ผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยว  
- มาตรการด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว  
- การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกคน  
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
 

4) เครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนโลก (GSTC) ในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เสนอให้ใช้เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้
สอดคล้องกับประเด็นการเก็บข้อมูลตามเกณฑ์ GSTC และเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจและการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) อันได้แก่ 

4.1 การศึกษาเอกสารและข้อมูลทุติยภูมิ (Literature review and Secondary data 
research) เพื่อศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและเอกสาร ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)  

4.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และระดมความคิดเห็น 

4.3 การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก และแลกเปลี่ยน
มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 

4.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
และแบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยว
หรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่พิเศษ 3  
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4.5 การสังเกตการณ์ (Observation) โดยใช้แบบสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่
มีส่วนร่วม เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4.6 การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire Survey) เพื ่อศึกษา รวบรวมข้อมูลเชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ จากนักท่องเที่ยว นักทัศนาจร ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย ในพ้ืนที่พิเศษ 3 

 
5) การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา รวบรวม ข้อมูล ประเภทแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามครั้งนี้ 
ทางบริษัทฯ ได้ทำการทดสอบความตรงในเนื้อหา (content of validity) โดยให้ผู ้เชี ่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการ เป็นผู้พิจารณาตัวเครื่องมือ ว่ามีความสอดคล้องของเนื้อหากับ
เนื้อหาที่ต้องการจะวัดตามเกณฑ์ GSTC หรือไม ่พร้อมทั้งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

3.2 รายงานสรุปผลการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อเครื่องมือ
การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable 
Tourism Criteria: GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 

 
ประชุมวนัที ่ 24 มีนาคม 2565 

สถานที่ประชุม  ประชุมระบบออนไลน์ (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน  
     รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2) อาจารย์ ดร.วัลภา วงศ์จันทร์  
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบัญชีและธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ 
3) คุณพจนา สวนศรี  
     ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน และที่ปรึกษาการ
พัฒนาการท ่องเท ี ่ยวอย ่างย ั ่ งย ืน ของ International Trade Center (ITC) องค ์การ
สหประชาชาติ (UN)    

2. เจ้าหน้าที่ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) 
3. คณะผู้ดำเนินโครงการ บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด 
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สรุปการประชุม 

 หัวหน้าคณะดำเนินงานโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดข้อ
คำถามในเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global 
Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ในแหล ่งท ่องเท ี ่ยวต ้นแบบของสำน ักงานพื ้นท ี ่พ ิ เศษ 3  ซึ่ ง
ประกอบด้วยเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลจำนวน 7 แบบ 

1. แบบ 01 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ต้นแบบนาเกลือ ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืโลก 
(GSTC) 

2. แบบ 02 : แบบบันทึกข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคม ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ
พื้นที่นาเกลือ ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 
(GSTC) (สำหรับชุมชนบันทึกข้อมูล) 

3. แบบ 02.1 : แบบบันทึกข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคมทีส่อดคล้องกับเกณฑ์ GSTC 
ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือ ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สำหรับชุมชนบันทึกข้อมูล
รายเดือน) 

4. แบบ 03 : แบบสอบถาม ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 
GSTC ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือ ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สำหรับผู้มาเยือนใน
แหล่งท่องเที่ยว) 

5. แบบ 04-1 : แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบนาเกลือ ของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (GSTC) (สำหรับผู้ประกอบการที่พัก) 

6. แบบ 04-2 : แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบนาเกลือ ของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (GSTC) (สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร) 

7. แบบ 04-3 : แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบนาเกลือ ของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (GSTC) (ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายของฝาก) 

จากการประชุม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อเครื่องมือการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การท่องเที ่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism 
Criteria: GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญต่อเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก  
(Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3  

ตารางที่ 3.2 ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญต่อเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ
ของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 

เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ 

คุณพจนา สวนศรี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อ.ดร.วัลภา วงศ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ อพท.3 

แบบ 01 : แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก ผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยว 
ข้อมูลการท่องเที่ยวด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในแหล่ง
ท่องเที่ยวพ้ืนที่ต้นแบบนาเกลือ 
ตามเกณฑ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 
(GSTC) 

- เสนอแนะให้มีการระบุ
งบประมาณ ผลที่เกิดขึ้น 
ปัญหา อุปสรรคในการ
ทำงาน ดำเนินงานเองหรือ
จัดจ้างบุคคลทำงานแทน 

- เสนอแนะให้เพ่ิมเติมใน
ส่วนของ C2 เช่น เรื่อง
นโยบาย ความคุ้มครอง
ทางด้านวัฒนธรรม ด้าน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งยังไม่มี
ในกรอบคำถาม 

- เพ่ิมเติมคำถามในส่วนของ 
C5 ที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
เนื่องจากพ้ืนที่นาเกลือมี
เรื่องน้ำท่วมและฝนตก
บ่อย จึงอาจจะมีการ
สอบถามผู้บริหารแหล่ง
ท่องเที่ยวว่ามีการประเมิน

ข้อที่ 4) นโยบายแผนงาน และ
งบประมาณในการสนับสนุน
ชุมชนท้องถิ่น ในด้านโอกาส
ทางเศรษฐกิจด้านการเงินและ
การตลาด ในส่วนนี้คณะทำงาน
อาจจะมีเกณ์ไว้ว่า ในด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้าน
การตลาด จะมีประเด็น
เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่จะตั้ง
คำถาม เพ่ือให้ชัดเจนสำหรับผู้
สัมภาษณ์ 

ตามท่ีคณะทำงานได้นำเสนอ
เครือ่งมือการจัดเก็บข้อมูลทั้ง 7 
เครื่องมือ ถือว่าครบถ้วนตาม
ข้อกำหนดของ TOR และ
สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC 
ตามท่ี อพท.3 คาดหวัง ดังนั้น
ในลำดับต่อไป อพท.3 ขอให้
คณะทำงานโครงการ
ดำเนินการปรับแก้เครื่องมือ
ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำโครงการได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ และหลังจาก
ปรับแก้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
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เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ 

คุณพจนา สวนศรี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อ.ดร.วัลภา วงศ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ อพท.3 
ความเสี่ยงทางด้าน
ภูมิอากาศและมีการทำ
แผนรองรับความเสี่ยง
หรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้จะ
เกี่ยวข้องกับ A10 กับ 
A11 ซึ่งจะตอบโจทย์เรื่อง
การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ดีขึ้น 

- ข้อ 8) อาจจะเพ่ิมคำถาม
เรื่องความยั่งยืนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือเรื่องการ
อนุรักษ์ หรือรายชื่อมรดก
ทางธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 

ให้คณะทำงานโครงการทำการ
ส่งเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
ให้กับคณะกรรมการตรวจรับ 
อพท.3 พิจารณาอีกครั้ง 
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เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ 

คุณพจนา สวนศรี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อ.ดร.วัลภา วงศ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ อพท.3 
แบบ 02 : แบบบันทึกข้อมูล
การท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 
GSTC ในแหล่งท่องเที่ยว
ต้นแบบพื้นที่นาเกลือ ของ
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 
(สำหรับชุมชนบันทึกข้อมูล) 

- เสนอแนะให้เพ่ิมคำถาม  

• นักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเท่ียวเองหรือมากับ
ทัวร์ 

• นักท่องเที่ยวมาจาก
ไหน 

• นักท่องเที่ยวรู้ข้อมูล
การท่องเที่ยวของ
ชุมชนจากไหน 

- เห็นด้วยกับคุณพจนา ที่
เสนอแนะให้เพ่ิมเติม
ข้อมูล เพ่ือให้ตอบโจทย์
ส่วนอื่น ๆ ได้ 

- ในข้อ C7 การสื่อ
ความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
เสนอแนะให้เพ่ิมคำถามว่า 
ชุมชนมีวิธีการสื่อ
ความหมายอย่างไร ด้วย
วิธีใด (สื่อออนไลน์ 
มัคคุเทศก์) 

- คำถามมีความชัดเจน  

แบบ 02.1 : แบบบันทึกข้อมูล
การท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ในแหล่งท่องเที่ยว
ต้นแบบพื้นที่นาเกลือ ของ
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ตาม
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 

-  - หัวกระดาษใช้คำว่า แบบ 
01.1 ต้องปรับแก้เป็น 
02.1 

-  
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เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ 

คุณพจนา สวนศรี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อ.ดร.วัลภา วงศ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ อพท.3 
(สำหรับชุมชนบันทึกข้อมูลราย
เดือน) 

แบบ 03 : แบบสอบถาม 
ข้อมูลการท่องเที่ยวด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC ใน
แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่นา
เกลือ ของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 
3 (สำหรับผู้มาเยือนในแหล่ง
ท่องเที่ยว) 

- ช่วงเวลาการจัดเก็บข้อมูล
ที่ระบุไว้ว่า ในช่วงเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2565 
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
หรือไม่ 

- จำนวนที่เก็บไม่น้อยกว่า 
400 ตัวอย่างจะสามารถ
เก็บได้ทันหรือไม่ เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมี
นักท่องเที่ยวน้อย 

- ข้อ ฉ ในข้อย่อย 2) คุณค่า
ทางสังคมเศรษฐกิจที่
เกิดข้ึนจากการท่องเที่ยว 
มองว่า ถ้าให้นักท่องเที่ยว
ตอบได้เพียงข้อเดียว 
อาจจะต้องใช้การวิเคราะห์
และตอบยาก จึงมี

- ให้นักท่องเที่ยวประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อ เช่น  
การให้ข้อมูล การสื่อ
ความหมายเรื่องการ
ท่องเที่ยวทำได้ดีหรือมี
ความถูกต้องหรือไม่ เป็น
ต้น จะช่วยตอบข้อมูลข้อ 
C7 ได้มากข้ึน 

- มีการสอบถามได้ชัดเจน 
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เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ 

คุณพจนา สวนศรี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อ.ดร.วัลภา วงศ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ อพท.3 
ข้อสังเกตว่าที่ให้
นักท่องเที่ยวตอบข้อเดียว
นั้น อาจเพื่อต้องการ
คำตอบที่ชัดเจนหรือไม่ แต่
หากคิดในมุมของ
นักท่องเที่ยว อาจจะไม่
สามารถตัดสินหรือตอบได้
ทันทีว่าเกิดคุณค่าด้าน
ใดบ้าง โดยในข้อนี้มองว่า 
ให้นักท่องเที่ยวตอบได้
มากกว่า 1 ข้อได้หรือไม่ 

แบบ 04 (ภาพรวม 04.1 – 
04.3)  

ข้อเสนอแนะในภาพรวมของ 
แบบ 04 
- การเก็บข้อมูลแบบ 04 

เสนอแนะให้มีการเก็บ
ข้อมูลผู้ประกอบการกลุ่ม
ยานพาหนะด้วย เช่น 
รถตุ๊กๆ เรือเช่า เป็นต้น  

-  - ยังไม่เห็นข้อคำถามที่
เกี่ยวข้องกับการค้าที่เป็น
ธรรม อาจจะมีการ
เพ่ิมเติมคำถามในส่วนนี้ 
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เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ 

คุณพจนา สวนศรี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อ.ดร.วัลภา วงศ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ อพท.3 
- ในเชิงคำถาม

ผู้ประกอบการที่ออกแบบ
มา ส่วนใหญ่เป็นคำถาม
สำหรับผู้ประกอบการที่
เป็นลักษณะองค์กร 
(organization) จึงมองว่า
ถ้าเป็นกิจการรายย่อย เช่น 
กิจการครอบครัว ร้านขาย
ของชำ จะนับกลุ่มนี้เป็น
ผู้ประกอบการด้วยหรือไม่ 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ กลุ่มนี้ก็
จะได้ประโยชน์จากการมา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
เช่นกัน 

- ธุรกิจ/ประเภทธุรกิจ รวม
ธุรกิจเล็ก ๆ แบบร้านค้า
ชุมชน หรือชาวประมง/
เกษตรกรรายย่อย ที่เป็น 
Value Chain ด้วยหรือไม่  
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เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ 

คุณพจนา สวนศรี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อ.ดร.วัลภา วงศ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ อพท.3 
จึงมองว่าบางคำถาม
อาจจะต้องมีการสะท้อน
หรือปรับเพื่อให้เห็นว่า 
Stakeholder ในพ้ืนที่นั้น
ได้ประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวอย่างไร 

 

แบบ 04-1 : แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ประกอบการ ข้อมูล
การท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ
และสงัคมในพ้ืนที่ท่องเที่ยว
ต้นแบบนาเกลือ ของสำนักงาน
พ้ืนที่พิเศษ 3 ตามเกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โลก (GSTC) (สำหรับ
ผู้ประกอบการที่พัก) 

ข้อ ง แนวคำถามการสัมภาษณ์ 
- หัวข้อย่อย 2) สวัสดิภาพ

ในการทำงานของบุคลากร
ในสถานประกอบการ ใน
ประเด็น “การจ่ายค่าจ้าง
ในอัตราที่เหมาะสม” มี
การให้คำจำกัดความของ
คำว่า “เหมาะสม” 
อย่างไร เช่น ตามค่าจ้าง
ขั้นต่ำ หรือตาม
ประสบการณ์ทำงาน 

- เสนอแนะให้เพ่ิมเติม
คำถามเรื่องการบริหาร
จัดการน้ำ ซึ่งจากบริบท
ของพ้ืนที่ อาจมีที่พักที่อยู่
ริมทะเล จึงต้องมีการ
จัดการน้ำเสียหรือการ
ปล่อยน้ำทิ้งที่ดี ซึ่งเรื่องนี้
จะเก่ียวข้องกับการจัดการ
ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม  

- ให้ผู้เข้าพักสะท้อนการ
ให้บริการของที่พัก จะ
ช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
ขึ้น  
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เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ 

คุณพจนา สวนศรี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อ.ดร.วัลภา วงศ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ อพท.3 
- หัวข้อย่อย 3) และ 4) 

ประเด็นเรื่อง “การ
สนับสนุนผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น” ควรระบุ
ระยะเวลาที่สนับสนุน เช่น 
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็น
ต้น 

- หัวข้อย่อย 5)  
การใช้ภาษา เช่น แรงงาน
ทาสสมัยใหม่ อาจจะปรับ
คำให้ง่ายขึ้น 

- หัวข้อย่อย 6) อาจ
จะปรับาคำถามใหม่ เช่น  

• ปลูกสร้างในพ้ืนที่ที่ถูก
กฎหมายหรือไม่ 

• สถานประกอบการเคย
เป็นที่อยู่ ที่ทำกินของ
ชาวบ้านมาก่อนหรือไม่ 
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เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ 

คุณพจนา สวนศรี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อ.ดร.วัลภา วงศ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ อพท.3 

• มีใบอนุญาติให้ทำ
กิจกรรมในพ้ืนที่ที่ใน
กรณีท่ีมีเรื่องความ
ปลอดภัยหรือสร้าง
มลภาวะให้กับชุมชน
หรือไม่ 

• ที่ผ่านมาเคยมีข้อ
พิพาทอะไรบ้างกับ
ชุมชน หรือมีการ
ปรึกษาหารือกบัชุมชน
บ้างหรือไม่หากจะมี
การทำงานที่อาจส่งผล
กระทบกับชุมชน อาทิ 
การก่อสร้าง การทิ้งน้ำ
เสีย ขยะ เสียงดัง 

- หัวข้อย่อย 8) 
ภาษาท่ีเขียนเหมือนคำสั่ง
มากกว่าคำถาม ควรปรับ
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เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ 

คุณพจนา สวนศรี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อ.ดร.วัลภา วงศ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ อพท.3 
ให้สละสลวย โดย
เสนอแนะให้ปรับคำและ
ประโยคต่อไปนี้ 

• ข้อบังคับ 

• การเข้าถึงสำหรับผู้ที่
ต้องการด้านการเข้าถึง
ที่หลากหลาย 

• จะต้องมีข้อมูลด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก
สำหรับผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ
บรรจุไว้ด้วย 

แบบ 04-2 : แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ประกอบการ ข้อมูล
การท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ
และสังคมในพ้ืนที่ท่องเที่ยว
ต้นแบบนาเกลือ ของสำนักงาน
พ้ืนที่พิเศษ 3 ตามเกณฑ์การ

เช่นเดียวกับ แบบ 04-1 - เสนอแนะให้เพ่ิมเติม
ประเด็นคำถามด้านการ
จัดการขยะ การจัดการน้ำ 
(กรณีร้านอยู่ริมชายหาด) 
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เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ 

คุณพจนา สวนศรี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อ.ดร.วัลภา วงศ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ อพท.3 
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โลก (GSTC) (สำหรับ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร) 

แบบ 04-3 : แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ประกอบการ ข้อมูล
การท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ
และสังคมในพ้ืนที่ท่องเที่ยว
ต้นแบบนาเกลือ ของสำนักงาน
พ้ืนที่พิเศษ 3 ตามเกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โลก (GSTC) (ผู้ประกอบการ
รา้นจำหน่ายของฝาก) 

เช่นเดียวกับ แบบ 04-1 -    
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ภาพที่ 3.2 การประชุมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อเครื่องมือ 
การจัดเก็บข้อมูลฯ 
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3.3 รายงานสรุปผลการนำเสนอเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 
เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2565 

ณ ประชุมออนไลน์ ผ่าน Webbex Meet  

ผู้เข้าร่มประชุม 
1. ดร.รักษ์ พรหมปาลิต  หัวหน้าคณะทำงาน บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด 
2. นายวรพงศ์ ผูกภู่   คณะทำงาน บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด 
3. นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี คณะทำงาน บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด 
4. นางสาวกิตติมา รัชนีภรณ์  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    (อพท.3) 
5. นายเฉลิมพล แย้มเกษร   กรรมการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  (อพท.3) 
6. นางสาวปรารถนา เทพศรีหา  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  (อพท.3) 
7. นางสาวกิตติยา แก้ววงษา  เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 3 (อพท.3) 
8. นางสาวพาณิภัคน์ ช่วงโชติ  เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 3 (อพท.3) 
9. นายกรีฑา นาอนันต์   เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (อพท.3) 
10. นางสาวนัชชา ตะติฉิม   เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (อพท.3) 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 

 
วาระท่ี 1 เรื่องที่คณะทำงานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายวรพงศ์ ผูกภู่ คณะทำงาน บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจาก
การประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี ่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำโครงการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อร่าง
เครื ่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเกณฑ์การท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนโลก (Global 
Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 แล้ว เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด ได้นำข้อคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปปรับปรุงร่างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลฯ ที่คณะทำงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงาน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่ได้มีการปรับแก้ในบางประการเนื่องจากอยู่
นอกเหนือขอบเขต และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยในวันนี้คณะทำงานได้นำร่างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
ฯ มานำเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อพท.3) เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็น 
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วาระท่ี 2 เรื่องที่เสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อพท.3 พิจารณา 

ดร.รักษ์ พรหมปาลิต หัวหน้าคณะทำงาน บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด นำเสนอร่างเครื่องมือ
การเก็บข้อมูลฯ ที่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว มีรายละเอียดการปรับแก้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดการปรับแก้เครื่องมือเก็บข้อมูลฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตามเกณฑ์ GSTC 

รายละเอียดการปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แบบ 01 : แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- ข้อ 4 เพ่ิมคำถามย่อยเตรียมไว้แต่ละด้าน 
ได้แก่ ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านการเงิน 
และด้านการตลาด 

- ข้อ 6,7,8,9 ปรับภาษาตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

แบบ 02 : สำหรับชุมชนบันทึกข้อมูล - เพ่ิมคำถาม “สื่อที่ทำให้ตัดสินใจมาเยือน” ใน
ช่องขวามือ ข้อ 6) ในหัวข้อ ข) 

แบบ 02-1 : สรุปรายเดือนการดำเนินงานแพคเกจ
ทัวร์ของชุมชน 

- เพ่ิมช่องให้ชุมชนกรอกข้อมูล “สื่อที่ทำให้มา
เยือน” 

แบบ 03 : สำหรับผู้มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยว - เพ่ิมคำถาม “สื่อใดที่ทำให้ท่านตัดสินใจมา
เยือนแหล่งท่องเที่ยวในทริปนี้ (ระบุชื่อของสื่อ 
ตามลำดับ) 

แบบ 04-1 : แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
               ผู้ประกอบการที่พัก 

- ปรับถ้อยคำ ขยายความคำว่า ค่าจ้างที่
เหมาะสมตามลักษณะงานและกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง  

- ข้อ 3 เพ่ิมระยะเวลาที่มีการสนับสนุน
ผู้ประกอบการท้องถิ่น/การสนับสนุนชุมชน 
ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา และขยายความเรื่อง
การค้าที่เป็นธรรม 

- ข้อ 4 เพ่ิมระยะเวลาที่มีการสนับสนุน
ผู้ประกอบการท้องถิ่น/การสนับสนุนชุมชน 
ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา 

- ข้อ 6 ปรับภาษา เพ่ือให้การพูดคุยสัมภาษณ์
ง่ายขึ้น 
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เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตามเกณฑ์ GSTC 

รายละเอียดการปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ข้อ 7 ปรับภาษา และเพ่ิมประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดล้อมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

- ข้อ 8 ปรับภาษา และอธิบายสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับคนทั้งมวล 

แบบ 04-2 : แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
               ผู้ประกอบการร้านอาหาร 

- หน้าแรก แก้ไขทำนองเดียวกันกับแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่พัก 

- หน้าที่สอง ปรับข้อ 7 - 8 ในทำนองเดียวกัน
กับแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่พัก 

แบบ 04-3 : แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
ผู้ประกอบการร้านขายของฝากของที่ระลึก 

- หน้าแรก แก้ไขทำนองเดียวกันกับแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่พัก 

- หน้าที่สอง ปรับแกท้ำนองเดียวกับแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการร้านอาหาร 

 
มติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อพท.3  

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติเห็นชอบต่อร่างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลฯ ตามที่คณะทำงาน
บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด ได้นำเสนอ และไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 ประเด็นคำถามเพ่ิมเติมจาก อพท.3 

  เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลแต่ละแบบ มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเท่าใด  

ในประเด็นคำถามนี้ คณะทำงานบริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด ชี้แจงว่า จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นไปตามระเบียบวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ลดความลำเอียง 

(Bias) และเชื่อถือได้ โดยแต่ละเครื่องมือมีรายละเอียดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
▪ แบบ 01 : แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยว จะเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร

แหล่งท่องเที่ยวตามฐานข้อมูลของ อพท.3  
▪ แบบ 02 และ 02-1 สำหรับชุมชนบันทึกข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากชุมชนที่อยู ่ใน

เครือข่ายของ อพท.3 ที่ระบุไว้ จำนวน 4 ชุมชน 
▪ แบบ 03 : สำหรับผู้มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยว เป็นการสัมภาษณ์ผู้มาเยือนในแหล่ง

ท่องเที่ยว โดยจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 400 คน 
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▪ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของฝากของที่
ระลึก จะเป็นการเก็บข้อมูลที่มุ่งไปที่ผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการ Snowball Technique 
 

วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ  

1. แผนการดำเนินงานโครงการหลังจากที่ อพท. 3 ให้ความเห็นชอบต่อร่างเครื่องมือการจัดเก็บ
ข้อมูลแล้ว ทางคณะทำงานบริษัท อาร์แอนด์ ครีเอชั่น จำกัด จะดำเนินการให้ชุมชนเก็บ
ข้อมูลของตนเอง (แบบ 02 และ 02-1 สำหรับชุมชนบันทึกข้อมูล) และมีการฝึกอบรม
อาสาสมัครเก็บข้อมูลผู้มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยว (แบบ 03) โดยคณะทำงานจะทำการ
ฝึกอบรมให้อาสาสมัครเก็บข้อมูลก่อนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งคณะทำงานได้กำหนด
วันจัดกิจกรรมฝึกอบรมไว้เป็นวันที่ 8 – 9 เมษายน 2565 

2. คณะทำงานโครงการจะดำเนินการระบุรายชื ่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรม
อาสาสมัครเก็บข้อมูลผู้มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยว (แบบ 03) และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ และ
ขอให้ทาง อพท.3 จัดทำหนังสือเชิญ เพ่ือดำเนินการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 
     เลิกประชุมเวลา : 11.30 น. 
 

 
 
 

 

  

 
ภาพที่ 3.3 การนำเสนอเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่าน Webbex Meet 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการดำเนินโครงการ การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ของพื้นที่พิเศษ 3 
เพ่ือการนำไปใช้ประโยชน์ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษ 3 
สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก (GSTC)  
 

1. รายงานสรุป การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและ

จัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมในแหล่งท่องเที่ยว 

 
วันที่จัดกิจกรรม  14 มีนาคม 2565  

สถานที่จัด  ศาลาทำบุญวัดช่องลมนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมครั้งนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ชุมชน และสถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายของ 
อพท. ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของ อพท. 3 ในพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ ดังนี้  
 
ตารางที่ 4.1 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
และจดัเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมในแหล่งท่องเที่ยว 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

ชุมชน สถาน 
ประกอบการ 

เมืองพัทยา 1. สำนักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดชลบุร ี

2. สำนักงานพทัยา 
3. สำนักงานพฒันา

ชุมชน อำเภอบาง
ละมุง จังหวัด
ชลบุร ี

1. มูลนิธิสวา่ง
บริบูรณ์ธรรม
สถาน พัทยา  

2. สมาคมโรงแรม
ไทยภาค
ตะวันออก 

 

1. ชุมชนวัดช่องลม 
2. กลุ่มประมงเรือ

เล็กพื้นบ้านนา
เกลือ  

3. ชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว
โดยชุมชนนา
เกลือ 

1. ร้านอาหาร 
   1) ร้านนนท์ซีฟู้ด 
   2) ร้านผู้ใหญ่แขก 
2. ร้านจำหน่ายของ
ฝาก 
   1) ร้านจันทรา  



48 

 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

ชุมชน สถาน 
ประกอบการ 

4. วัดช่องลม 
5. สำนักงานพืน้ที่

พิเศษ 3 (อพท.3)  

3. สมาคมนักธุรกิจ
และการ
ท่องเที่ยวเมือง
พัทยา 

4. สภาวัฒนธรรม
เมืองพัทยา 

 
สรุปการดำเนินงาน 

  การแนะนำโครงการ 
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง “การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global sustainable Tourism 
Criteria: GSTC)” ภายใต้โครงการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global sustainable Tourism Criteria: GSTC) ในแหล่งท่องเที ่ยว
ต้นแบบของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 กล่าวเปิดงานโดย นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่
พิเศษ 3 จากนั้นเป็นการแนะนำโครงการโดย ดร.รักษ์ พรหมปาลิต หัวหน้าคณะทำงานจากบริษัท อาร์แอนด์ดี 
ครีเอชั่น จำกัด พร้อมทั้งได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ 
GSTC-Destination Version 2 ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ ่งเป็นเกณฑ์ที ่คณะทำงานโครงการใช้เป็น
แนวทางหลักในการพัฒนาเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของ
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ครั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงานโครงการ และ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมไปถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)”  

 
  การแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

หลังจากการแนะนำโครงการและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (Global sustainable Tourism Criteria: GSTC)” ด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว คณะทำงาน
ได้จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม โดยใช้ประเด็นการแลกเปลี่ยนจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC ในแหล่ง
ท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือ ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ซึ่งเป็นข้อมูลบางส่วนจากร่างเครื่องมือวิจัย โดย
การแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็น จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถแสดงความคิดเห็น และคณะทำงาน
ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงข้อคำถามในการออกแบบเครื่องมือวิจัย ที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่
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ครบถ้วนมากยิ ่งขึ ้น จากกระบวนการแลกเปลี ่ยนและรับฟังความคิดเห็นของผู ้เข้าร่วมประชุมฯ สรุป
รายละเอียดไดด้ังนี้ 

1. แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เสนอแนะให้เพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) คลองนาเกลือ 
2) บ่อน้ำโบราณ 
3) ต้นยางคู่ 
4) เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าโกงกางคลองนกยาง 

2. วัด ศาสนสถาน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เสนอแนะให้เพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) อุโบสถไม้โบราณ วัดช่องลม นาเกลือ 
2) โบสถ์วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม 

3. แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เสนอแนะให้เพ่ิมเติม ดังนี้ 
-   ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ 

4. แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ 
  -   ปราสาทสัจจธรรม 

5. สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ ที่ร่วมประชุมแนะนำ มีดังนี้ 
(1) โรงแรม/ที่พัก 

  ชื่อโรงแรม ความนิยม 

ลำดับ 1 ซอแวง 8 
ลำดับ 2 เดอะซายน์ 8 
ลำดับ 3 ชลจันทร์ 7 
ลำดับ 4 เรือนทิพย์ พัทยา 5 
ลำดับ 5 คราม 4 
ลำดับ 6 นาเกลือบีช 4 
ลำดับ 7 พูลแมน พัทยา จี 2 
ลำดับ 8 ลองบีช พัทยา 2 
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(2) ร้านอาหาร 

 ชื่อร้านอาหาร ความนิยม 

ลำดับ 1 นนท์ซีฟูด 7 
ลำดับ 2 ปลาทอง 6 
ลำดับ 3 มุมอร่อย 5 
ลำดับ 4 เจ๊จุก 4 
ลำดับ 5 ผู้ใหญ่แขก 4 
ลำดับ 6 เอ๋อร่อย 4 
ลำดับ 7 เจ๊น้องสะพานยาว 3 
ลำดับ 8 ม.ม้า ซีฟู้ด 3 

 
(3) ร้านขายของฝาก 

 ชื่อร้านขายของฝาก ความนิยม 
ลำดับ 1 ร้านเจ๊อี๊ดอาหารทะเลแห้ง 

ร้านจันทรา 
5 

ลำดับ 2 รา้นจินตนา 
ร้านจินเฮง 

2 

ลำดับ 3 ร้านเจ้น้องสะพานยาว 
ร้านป้าเขียดของทะเลแห้ง 

1 

 

กิจกรรม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเครื่องมือและการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเครื่องมือและการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือ เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต้นแบบตำบลนาเกลือ ของพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) ชุมชนวัดช่องลม (2) กลุ่มประมงต้นแบบบ้านนาเกลือ และ (3) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนนาเกลือ เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคม (สำหรับชุมชนบันทึก
ข้อมูล) นอกจากนั้นคณะทำงานได้ชี้แจงและหารือเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นอาสาสมัครจั ดเก็บ
ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นา
เกลือ ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สำหรับผู้มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยว) และพร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงาน
โครงการในขั้นต่อไป ที่ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
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ภาพที ่4.1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง “การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และ
สังคมท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)” 
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2. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก  
(GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 

การดำเนินงานโครงการฯ คณะทำงานได้จัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภาค
การท่องเที ่ยวของพื ้นที ่พิเศษ 3 ตลอดจนภาพรวมรายได้จากการท่องเที ่ยว และภาพรวมข้อมูลจำนวน
คนทำงานและรูปแบบการจ้างงาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) ชุมชนในภาคการท่องเที่ยว 
3 แห่ง 2) สถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายของ อพท.3 รวม 6 แห่ง 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 
แห่ง 4) หน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง 5) หน่วยงานภาคเอกชน 5 แห่ง และ 6) ผู้มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นา
เกลือ รวม 463 ราย สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

 

2.1 ชุมชนในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ  

คณะทำงานฯ ได้สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารหรือผู้แทนภาคชุมชน ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต้นแบบนาเกลือ ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งมีจำนวน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ชุมชนวัดช่องลม 
และกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านนาเกลือ  

 
1) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาวศรีสุดา ราษฐ์นิยม ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนา

เกลือ 
 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ มีแนวคิดและแรงบันดาลใจในการทำงานของ
ชมรมฯ คือ ความต้องการแก้ปัญหาขยะ อยากเห็นภาพบรรยากาศเก่าๆ ของทะเลที่สวยงาม ไร้ขยะ และ
ต้องการให้มีทรัพยากรอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นองค์กรชุมชนหนึ่งที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ ด้านบุคลากร ปัจจุบันชมรมฯ มีสมาชิกจำนวน 25 คน  

นโยบาย แผนงาน ในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ด้านการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ชมรมฯ ได้
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการขยะของชุมชนวัดช่องลม ด้วยการนำของใช้และอาหาร ไปมอบให้ชุมชน
วัดช่องลม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงาน เป็นต้น ด้านการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน 
ในปี พ.ศ. 2560 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชมนาเกลือ ร่วมกับ อพท.3 จัดงาน “ถนนคนเดินตลาดเก่า
นาเกลือ” ภายใต้ธีม Pattaya Old Town : Street food and Street Art @ Naklua ที่จำหน่ายอาหารทะเล
สดๆ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองของบ้านนาเกลือ และยังมี  Street Art ภาพวาดศิลปะร่วมสมัยบนกำแพง
บ้านเก่า ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมและถ่ายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ชมรมฯ มีส่วนร่วมรณรงค์เรื่องการจัดการขยะ  

ทั้งนี้ด้านการให้บริการท่องเที่ยว ในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 4.2 การสัมภาษณ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ 
 

2) ชุมชนวัดช่องลม 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายรุ่งโรจน์ โล่ทองคำ รักษาการประธานชุมชนวัดช่องลม 

 
ชุมชนวัดช่องลมเริ่มดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2561 จากการสนับสนุน ส่งเสริม

ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง ในโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และในปี พ.ศ. 2562 
สำนักงานพัฒนาพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ได้เข้ามาชี้แนะเรื่องการพัฒนานักสื่อความหมาย (มัคคุเทศก์น้อย) 
ชุมชนวัดช่องลมมีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ และกิจกรรมการท่องเที่ยว คือ ไหว้พระ ชมโบสถ์โบราณ 
ชมต้นยางคู่ อายุกว่า 100 ปี กิจกรรมชมนก กิจกรรมเรียนรู้การแปรรูปอาหารทะเล กิจกรรมเรียนรู้การจัดการ
ขยะ พร้อมทั้งมีการให้บริการอาหารและอาหารว่างด้วย 

ด้านการบริหารจัดการ ชุมชนวัดช่องลมมีบุคลากรที่ร่วมกันดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว 9 
คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลนาเกลือทั้งหมด เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1 คน เป็นผู้มีอายุต่ำ
กว่า 15 ปี 4 คน เป็นผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ 8 คน และเป็นผู้หญิง 7 คน แนวทางการทำงานของชุมชน 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสทางอาชีพ เพ่ิมรายได้
เสริมของสมาชิก เพ่ือให้มีรายได้จากหลายช่องทาง อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน 

นโยบาย แผนงาน ในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านการเงิน และ
ด้านการตลาด ส่งเสริมรายได้โดยจัดให้มีตลาดชุมชน ถนนคนเดินในชุมชน ส่งเสริมสินค้าโอทอป เช่น อาหาร
ทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากขยะ เป็นต้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านทางโซเชียลมิเดียและการบอกต่อ ด้านการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เปิด
โอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม ด้านความปลอดภัยและด้านสุขอนามัย มี
การซ้อมแผนดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ อสม. เข้ามาช่วยเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคระบาดเมื่อจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนดำเนินงานด้านการ
จัดการขยะอย่างต่อเนื่อง  

จากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ชุมชนได้มีส่วนร่วมทำงานกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว
ที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนชุมชนมากขึ้น เช่น สำนักงานพัฒนาพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) สำนักงานพัฒนาชุมชน
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อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา เป็นต้น นอกจากนั้นชุมชนยังได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากการได้มีโอกาสไป
ศึกษาดูงานในพื้นท่ีต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำมาปรับ ประยุกต์ใช้กับชุมชนวัดช่องลมได้ 
 
  การให้บริการแพ็คเกจทัวร์ของชุมชนวัดช่องลม 

ก) ข้อมูลทั่วไปของผู้มาท่องเที่ยวในชุมชน 
ในตลอดปี พ.ศ. 2564 ชุมชนวัดช่องลมไม่มีการใช้บริการแพ็คเกจทัวร์ เนื่องจากสถานการณ์

แพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี พ.ศ. 2565 (มกราคม – พฤษภาคม) เป็นต้นมานั้น ชุมชนได้จัดบริการแพ็คเกจ
ทัวร์ให้แก่ผู้มาเยือนเพียง 2 กลุ่ม โดยทั้ง 2 กลุ่มเป็นผู้มาเยือนลักษณะเป็นนักทัศนาจรที่มาเป็นหมู่คณะ และ
มาท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดพิเศษกลางสัปดาห์ โดยลักษณะของกิจกรรมที่ให้บริการ เป็น
การบรรยายสรุปความเป็นมาของธนาคารขยะและการดำเนินงานกระบวนการจัดแบ่งประเภทขยะรีไซเคิล ที่
สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่แตกต่างกัน และกระบวนการจัดการธนาคารขยะ ที่มีการรับฝาก – ถอนเป็น
จำนวนเงิน พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมจัดเก็บขยะในพื้นที่หาดหลังวัดช่องลม คณะแรกเป็นกลุ่มข้าราชการ 
จำนวน 148 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (ร้อยละ 82.4) ใช้บริการแพ็คเกจทัวร์การท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต และ
แพ็คเกจศึกษาดูงาน คณะที่สองเป็นพนักงานเอกชนและนักเรียนนักศึกษา จำนวน 4 คน เป็นผู้ชาย 3 คน 
ผู้หญิง 1 คน ใช้บริการแพ็คเกจทัวร์ศึกษาดูงานธนาคารขยะ 

 
ข) ข้อมูลผู้ทำงานท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับค่าตอบแทน 
ในการจัดแพ็คเกจทัวร์ให้บริการแก่ผู้มาเยือนทั้ง 2 คณะ มีสมาชิกของกลุ่ม 10 คนมาทำงาน

โดยได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ผู้ที่ร่วมทำงาน ทั้งหมดเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่นาเกลือ เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 
15 ปี 4 คนร่วมทำงานด้วย และมีสมาชิกท่ีเป็นผู้หญิงร่วมทำงานด้วย 8 คน 

 
ค) คุณค่าทางสังคมท่ีชุมชนได้รับจากการจัดการท่องเที่ยว 
ในการดำเนินกิจกรรมให้บริการแพ็คเกจทัวร์ให้กับผู้มาเยือนทั้ง 2 คณะของชุมชนวัดช่องลม

นั้น ทำให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคีในชุมชน เพราะสมาชิกได้ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มาเยือน นำไปสู่การสร้างเครือข่ายให้กับชุมชน 

 
ง) สรุปรายรับและรายจ่ายในการให้บริการท่องเที่ยวของชุมชนวัดช่องลม 
ผลการดำเนินงานด้านการเงินใน ปี พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม) ของ

ชุมชนวัดช่องลม มีรายรับจากการท่องเที่ยว 12,740 บาท มีรายจ่ายในการให้บริการท่องเที่ยว 13,790 บาท 
ดังนั้นมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นจำนวนเงิน 1,050 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2 สรุปรายได้และรายจ่ายในภาพรวมของการให้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สำหรับช่วงระยะเวลา 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

รายรับ จำนวนเงิน รายจ่าย จำนวนเงิน 
1)จากการจัดกิจกรรม - 1)ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 850 
2)ค่าอาหารรับรองผู้มาเยี่ยมเยือน 12,240 2)วัตถุดิบและต้นทุนในการทำอาหาร 10,000 
3)ค่าอาหารว่างรับรองผู้มาเยี่ยมเยือน - 3)ต้นทุนการทำอาหารว่างรับรอง - 
4)จำหน่ายของฝาก/ของที่ระลึก - 4)ต้นทุนสินค้าของฝาก/ของที่ระลึก - 
5)ค่าบริการที่พัก - 5)การดูแลรักษาอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์ 200 
6)รายรับอื่นๆ - รับเงินบริจาค 500 6)ค่าตอบแทนนักสื่อความหมายชุมชน 1,240 
  7)ค่าตอบแทนการทำงาน 1,200 
  8)ค่าบริการพาหนะนำเที่ยว - 
  9)ค่าใช้จ่ายอ่ืน-ของที่ระลึกให้คณะดูงาน 300 

รวมรายรับ (บาท) 12,740 รวมรายจ่าย (บาท) 13,790 
สรุป รายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นจำนวนเงิน  13,790 – 12,740 = 1,050 บาท 

 

     
 

ภาพที่ 4.3 การสัมภาษณ์ชุมชนวัดช่องลม 
 

3) กลุ่มประมงเรือเล็กพืน้บ้านนาเกลือ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายภาคภูมิ คลองน้อย รองประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านนาเกลือ 

 
กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านนาเกลือ หรือกลุ่มประมงต้นแบบ (บ้านนาเกลือ) เป็นกลุ่มอนุรักษ์

วิถีการทำประมงพื้นบ้านนาเกลือ และเป็นกลุ่มประมงต้นแบบที่ขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเล โดย
การจัดตั้งธนาคารปูม้า เพื่อรับบริจาคแม่ปูไข่นอกกระดอง และไข่หมึก จากชาวประมงและแม่ค้าในตลาด มา
อนุบาลเลี้ยงให้เติบโตเป็นลูกปู, ลูกหมึก หลังจากนั้นนำไปปล่อยให้เติบโตในทะเล เพื่อให้ปูม้าและหมึกเพ่ิม
จำนวนมากขึ้น ซึ่งดำเนินงานธนาคารปูม้ามาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว และดำเนินอนุบาลเลี้ยงหมึกมาเป็น
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ระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมามีหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานธนาคาร
ปูม้าอย่างต่อเนื่อง 

กลุ ่มประมงเร ือเล ็กพื ้นบ้านนาเกลือ มีเร ือเล ็ก จำนวน 10 ลำ ที ่สามารถให้บริการ
นักท่องเที่ยวในกิจกรรมการปล่อยลูกหมึกที่ผ่านการอนุบาลกลับสู่แหล่งธรรมชาติ และกิจกรรมปล่อยลูกปูม้า
กลับสู่แหล่งธรรมชาติ โดยคิดค่าบริการ ลำละ 500 บาท นอกจากนี้ ยังมีเรือเร็วอีก 1 ลำ ด้วยค่าบริการเรือเร็ว 
ลำละ 500 บาท เช่นกัน (ค่าบริการดังกล่าวได้รวมค่าตอบแทนนักสื่อความหมายชุมชนแล้ว) ทั้งนี้ กลุ่มไม่มีการ
เก็บเงินจากสมาชิกเข้าเป็นเงินกองกลางของกลุ่มประมงฯ ปัจจุบัน ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ 
 

     
 

ภาพที่ 4.4 การสัมภาษณ์กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านนาเกลือ 
 

2.2 สถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายของสำนักงานพัฒนาพื้นที่พิเศษ 3 (อพท. 3)  

คณะทำงานฯ ได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของสถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายของ 

อพท.3 ได้แก่ ผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการร้านขายของฝาก ของ

ที่ระลึก  

1) สถานประกอบการที่พัก โรงแรม  

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ผู้บริหารของสถานประกอบการธุรกิจที่พัก โรงแรม ซึ่งเป็น
สถานประกอบการโรงแรมในเครือข่ายการทำงานของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (2565) จำนวน 2 ราย พบว่า  

 
 สถานประกอบการธุรกิจที่พัก โรงแรม รายแรก เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ.2535 เจ้าของ

กิจการเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่นาเกลือโดยกำเนิด และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านโรงแรมมาก่อน 
จึงได้ลงทุนเพ่ือทำธุรกิจที่พัก โรงแรม ในพื้นที่นาเกลือ ปัจจุบันมีจำนวนห้องพักทที่ให้บริการ จำนวน 140 ห้อง 
มีพนักงานรวมทั้งหมด จำนวน 12 คน เป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่นาเกลือโดยกำเนิด จำนวน 2 คน และ
อีก 10 คน เป็นคนจากต่างพื้นที่ ที่เข้ามาทำงานและพำนักอาศัยในพื้นที่นาเกลือ ในจำนวนนี้เป็นเพศหญิง 
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จำนวน 9 คน รูปแบบการจ้างงาน เป็นการจ้างงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด มีสวัสดิการพื ้นฐาน 
ประกันสังคม และการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการทำงาน 

ด้านการประกอบการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
และท่ีดิน พบว่า สถานประกอบการ ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

 ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจ ด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
และ สุขอนามัย พบว่า ได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย พนักงาน
รักษาความปลอดภัยในยามวิกาล อุปกรณ์ดับเพลิง และการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำสม่ำเสมอ การ
รักษาความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค ทุกครั้งหลังเข้าพัก และการเคร่งครัดในด้านการบำรุ งรักษาอุปกรณ์การ
ใช้งานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน  
  ด้านการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล พบว่า มีทางลาด และห้องน้ำแบบมี
ราวจับ ไว้สำหรับรองรับผู้ใช้วีลแชร์ แต่ยังขาดห้องพักที่ได้รับการออกแบบไว้เพื่อคนทั้งมวล ด้วยหลักการของ
อารยสถาปัตย์ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า การปรับปรุงห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล 
อยู่ในแผนและแบบแปลนการปรับปรุง พัฒนาโรงแรม ซึ่งจะมีการดำเนินการในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า  
  จากการสัมภาษณ์ข้อมูลผลประกอบการของธุรกิจที่พัก โรงแรม รายแรก ในปี  พ.ศ.2564 
พบว่า ช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ส่งผลให้ภาครัฐออกมาตรการจำกัดการเดินทาง 
และมีความเข้มงวดในการดำเนินธุรกิจที่พักมากขึ้น และมาตรการการปิดประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อลูกค้าหลัก
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่งผลให้ อัตราการเข้าพักลดลงจากเดิม ร้อยละ 90 
 

สถานประกอบการธุรกิจที่พัก โรงแรม รายที่สอง เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ.2551 เป็น
ธุรกิจโรงแรมที่มีการดำเนินธุรกิจในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย ปัจจุบันมีจำนวนห้องพักทที่ให้บริการ จำนวน 
959 ห้อง มีพนักงานรวมทั้งหมด จำนวน 232 คน เป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่นาเกลือโดยกำเนิด จำนวน 
20 คน และอีก 212 คน เป็นคนจากต่างพ้ืนที่ ที่เข้ามาทำงานและพำนักอาศัยในพ้ืนที่นาเกลือ ในจำนวนนี้เป็น
เพศหญิง จำนวน 116 คน เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ จำนวน 3 คน และเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
จำนวน 8 คน รูปแบบการจ้างงาน เป็นการจ้างงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด มีสวัสดิการพื ้นฐาน 
ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน อาหาร ที่พัก เงินกู้ยืม และการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะในการทำงาน 

ด้านการประกอบการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สิน
และท่ีดิน  พบว่า สถานประกอบการ ตั้งอยู่บนที่ดีที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจ ด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและ 
สุขอนามัย พบว่า ได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย พนักง านรักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การทำประกันภัยบุคคลที่ 3 อุปกรณ์ดับเพลิง และการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ
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เป็นประจำสม่ำเสมอ การรักษาความสะอาดและสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA Pius+ และการเคร่งครัดใน
ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์การใช้งานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน  

ด้านการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือคนทั้งมวล พบว่า มีทางลาด อักษรเบลล์ภายใน
ลิฟต์ และห้องน้ำแบบมีราวจับ ไว้สำหรับรองรับผู้ใช้วีลแชร์ นอกจากนี้ยังมีห้องพักที่ได้รับการออกแบบตามลัก
การของอารยสถาปัตย์ ไว้บริการ จำนวน 4 ห้อง  

 ด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและการค้าที่เป็นธรรม พบว่า โรงแรมมีนโยบายใน
การซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่และวัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของ
สินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในโรงแรมทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของมาตรฐาน Green Hotel ที่ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนจากภาคการขนส่ง  

ด้านการสนับสนุนชุมชน พบว่า มีการสนับสนุนชุมชน ในด้านการจัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ ร่วมกับ วัด โรงเรียน และชุมชน การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ชุมชน การสนับสนุนด้านอาหาร อาหารว่างให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอาสวาสมัครในช่วงการแพร่
ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องนอน 
ของโรงแรมท่ีไม่ได้ใช้งานแล้วให้กับชุมชนและผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่อีกด้วย   

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลผลประกอบการของธุรกิจที่พัก โรงแรม รายแรก ในปี พ.ศ.2564 
พบว่า ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ส่งผลให้ภาครัฐออกมาตรการจำกัดการเดินทาง 
และมีความเข้มงวดในการดำเนินธุรกิจที่พักมากขึ้น และมาตรการการปิดประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อลูกค้าหลัก
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่งผลให้ อัตราการเข้าพักลดลงจากเดิม ร้อยละ 80 

 

     
 

ภาพที่ 4.5 การสัมภาษณ์สถานประกอบการที่พัก โรงแรม 
 

2) สถานประกอบการร้านอาหาร 

 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ผู้บริหารของสถานประกอบการร้านอาหาร ซึ่งเป็นสถาน
ประกอบการโรงแรมในเครือข่ายการทำงานของสำนักงานพื้นที ่พิเศษ 3  (2565) จำนวน 2 ราย พบว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่นาเกลือ โดยมีแนวคิดและการบริหาร
จัดการธุรกิจ ร้านอาหาร ดังนี้ 
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สถานประกอบการร้านอาหารรายแรก  พื ้นที ่ของร้านอาหาร ณ ปัจจุบัน เดิมเป็น
ร้านอาหารของเครือญาติซึ่งได้เลิกกิจการไปแล้ว จึงได้มาเช่าเพื่อเปิดกิจการร้านอาหารขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ.
2562 จุดเด่นของร้าน คือ อาหารอร่อย วัตถุดิบคุณภาพจากชาวประมงพื้นบ้าน ราคาเป็นธรรม สามารถ
รองรับลูกค้าได้ 120 คน โดยมีมาตรการด้านความ ปลอดภัยและสุขอนามัย ดังนี้ กล้องวงจรปิด การทำความ
สะอาดและการฆ่าเชื้อโรคภายในร้านเป็นประจำสม่ำเสมอ มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้ง
มวล ได้แก่ ทางลาด และสามารถนำรถเข้ามาจอดรับ - ส่ง คนภายในร้านได้ ในช่วงที่มีฝนตก  

ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร ปัจจุบันมีการจ้างพนักงานรวมทั้งสิ้น 12 คน 
ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่นาเกลือ จำนวน 5 คน เป็นเพศหญิง 3 คน รูปแบบการจ้างงาน เป็น
การจ้างประจำโดยให้ค่าจ้างเป็นรายวัน ไม่ต่ำกว่าค่าแรงที่กฎหมายกำหนด มีสวัสดิการด้านอาหาร 3 มื้อ 
ให้กับพนักงานทุกวันและเพ่ิมค่าแรงให้ตามยอดขายในแต่ละวัน  

ในด้านการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นและการค้าที่เป็นธรรม พบว่า ทางร้านมีแนวทางการ
ดำเนินธุรกิจ ในการใช้วัตถุดิบจากกลุ่มประมงพื้นบ้านเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 70 ของวัตถุ ดิบภายในร้าน 
นอกจากนี้ในบทบาทด้านการสนับสนุนชุมชน ยังมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น งานวันเด็ก 
กิจกรรมการอนุรักษ์ และงานประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น  

ผลประกอบการในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา พบว่า เนื่องจากกลุ่มลูกค้า เป็นนักท่องเที่ยวจาก
ต่างพื้นที่ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID19) ส่งผลให้ยอดขายลดลงกว่าร้อยละ 70 
แม้จะมีการปรับตัวโดยการให้บริการผ่าน Food Delivery แล้วก็ตาม  

 
สถานประกอบการร้านอาหารรายที่สอง พื้นที่ของร้านอาหาร ณ ปัจจุบัน เดิมเป็นที่อยู่

อาศัย และมีการให้บริการปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่นักท่อเที่ยวซื้อมาจากตลาดอาหารทะเลลานโพธิ์ จนกระทั่ว
ในปี พ.ศ.2561 เห็นโอกาสทางธุรกิจจาการที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามารับประทานอาหารทะเลในพื้นที่
จำนวนมาก จึงได้เปิดเป็นร้านอาหาร คือ อาหารสด รสชาติอร่อยแบบคนท้องถิ่น สามารถรองรับลูกค้าได้ 120 
คน มีมาตรการด้านความ ปลอดภัยและสุขอนามัย ดังนี้ กล้องวงจรปิด การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค
ภายในร้านเป็นประจำสม่ำเสมอ 

ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร ปัจจุบันมีการจ้างพนักงานรวมทั้งสิ้น 10 คน ใน
จำนวนนี้ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่นาเกลือ จำนวน 3 คน เป็นเพศหญิง 7 คน รูปแบบการจ้างงาน เป็น
การจ้างประจำโดยให้ค่าจ้างเป็นรายวัน ไม่ต่ำกว่าค่าแรงที่กฎหมายกำหนด มีสวัสดิการด้านอาหาร 2 มื้อ 
ให้กับพนักงานทุกวันและเพ่ิมค่าแรงให้ตามยอดขายในแต่ละวัน  

ในด้านการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นและการค้าที่เป็นธรรม พบว่า ทางร้านมีการใช้วัตถุดิบ
จากกลุ่มประมงพื้นบ้าน คิดเป็นร้อยละ 30 ของวัตถุดิบภายในร้าน นอกจากนี้ในบทบาทด้านการสนับสนุน
ชุมชน ยังมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น งานวันเด็ก กิจกรรมการอนุรักษ์ และงานประเพณี
ในท้องถิ่น เป็นต้น  
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ผลประกอบการในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา พบว่า เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลัก เป็น นักท่องเที่ยว
ชาวจีน ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID19) ส่งผลให้ยอดขายลดลงกว่าร้อยละ 80 แม้
จะมีการปรับตัวโดยการให้บริการผ่าน Food Delivery แล้วก็ตาม  
 

     

 
ภาพที่ 4.6 การสัมภาษณ์สถานประกอบการร้านอาหาร 

 
3) ผู้ประกอบการร้านของฝาก 

 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ผู้บริหารของสถานประกอบการร้านขายของฝาก ซึ่งเป็น
สถานประกอบการในเครือข่ายการทำงานของสำนักงานพื ้นที ่พิเศษ 3  (2565) จำนวน 2 ราย พบว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายของฝาก ทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่นาเกลือ โดยมีแนวคิดและกา ร
บริหารจัดการธุรกิจร้านขายของฝาก ดังนี้ 

 
สถานประกอบการร้านของฝากรายแรก เริ่มการประกอบธุรกิจร้านขายของฝาก เมื่อปี 

พ.ศ.2547 เนื่องจากมองว่า อาชีพค้าขายทำให้มีเวลาได้ดูแลครอบครัว ประกอบกับแม่เคยค้าขายอาหารทะเล
สดมาก่อน จึงรู้จักแหล่งวัตถุดิบและได้แนะนำให้เปิดร้านขายของทะเลแห้ง โดยในช่วงแรกที่เริ่มเปิดร้านสินค้า
ในร้านเน้นขายปลาหมึกแห้งก่อน และต่อมาจึงเริ่มขายอาหารทะเลแห้งอื่น ๆ เช่น กุ้งแห้ง ปลาแห้ง ขนมจาก
การแปรรูปอาหารทะเลแห้ง เป็นต้น หลังจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID19) มีจำนวนลูกค้า
น้อยลง เฉลี่ยสูงสุดประมาณ 20 คน/วัน โดยมีมาตรการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย คือ มีการเตรียม
แอลกอฮอล์ล้างมือให้กับลูกค้า และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 นอกจากนั้นด้านความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนั้นจะมีหน่วยงานภาครัฐทำการสุ่มตรวจอาหารของร้านค้าอย่างสม่ำเสมอ  

ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านของฝาก ปัจจุบันเป็นธุรกิจในครัวเรือน ไม่มีการจ้าง
พนักงาน  

ในด้านการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นและการค้าที่เป็นธรรม พบว่า ทางร้านมีแนวทางการ
ดำเนินธุรกิจ ที่มีการรับซื้ออาหารแห้งจากคนท้องถิ่น (คนนาเกลือ) และส่วนหนึ่งคือซื้อจากผู้ผลิตในตัวจังหวัด
ชลบุรี นอกจากนั้นทางร้านยังเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นนำสินค้าอื่น ๆ เช่น ขนม อาหาร เป็นต้น มาฝากขาย
ที่ร้านได ้
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 ผลประกอบการในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา พบว่า เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจาก
ต่างพื้นที่และเป็นคนต่างชาติ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID19) ส่งผลให้ยอดขาย
ลดลง อย่างไรก็ตามร้านได้มีการปรับตัวด้วยการขายทางออนไลน์มากข้ึน  

 
สถานประกอบการร้านของฝากรายที่สอง แนวคิดการประกอบธุรกิจร้านของฝาก คือ 

เล็งเห็นว่าร้านขายของฝากในพื้นที่นาเกลือมีน้อย จึงเห็นโอกาสทางธุรกิจร้านขายของฝาก และอยากขาย
อาหารทะเลแห้ง เพราะเป็นสินค้าที่สามารถเก็บไว้ได้นาน จึงเปิดร้านเป็นธุรกิจครอบครัวขึ้นในปี พ.ศ. 2546 
สินค้าที่จำหน่ายในร้านมีหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเลแห้ง จำนวนลูกค้าสูงสุดเฉลี่ยชั่วโมงละ 5 กลุ่ม 
โดยร้านเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น มาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ดังนี้ 1) กล้องวงจรปิด 
เตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคภายในร้านเป็นประจำสม่ำเสมอ และ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดทั้งพนักงานในร้านและลูกค้า 

ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร ปัจจุบันมีการจ้างพนักงานรวมทั้งสิ้น 4 คน ใน
จำนวนนี้ เป็นเพศหญิง 2 คน รูปแบบการจ้างงาน เป็นการจ้างประจำโดยให้ค่าจ้างเป็นรายวัน มีสวัสดิการด้าน
อาหาร และท่ีพัก ให้กับพนักงาน  

 ในด้านการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นและการค้าที่เป็นธรรม พบว่า ทางร้านมีการรับซื้อ
อาหารแห้ง (ปลาหมึกแห้ง) จากผู้ผลิตในท้องถิ่น นอกจากนี้ในบทบาทด้านการสนับสนุนชุมชน ยังมีส่วนร่วม
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ร่วมสบทบอาหารและเครื่องดื่มเม่ือมีการจัดกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น  
 

     
 

ภาพที่ 4.7 การสัมภาษณ์สถานประกอบการร้านของฝาก 
 

2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะทำงานได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ เมือง
พัทยา โดยสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 

เมืองพัทยา โดยสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายพันธุ์ธัช ปาวงค์สร้อย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว 
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สำนักพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ซ่ึงดำเนนิงานภายใต้นโยบายและแผนงานของเมืองพัทยา 

ปัจจุบันมีบุคลากรในองค์กร จำนวน 40 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลนา
เกลือ 6 คน เป็นผู้หญิง 28 คน เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ 3 คน นโยบายการบริหารบุคลากร การ
ทำงานและโอกาสทางอาชีพ เป็นไปตามกลไกของระบบราชการ ทั้งนี้องค์กรมีการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว
ให้แก่บุคลากรเป็นประจำ และมีการส่งเสริมการศึกษาต่อในระหว่างทำงาน 

นโยบาย แผนงาน ในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้าน
การตลาด และด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เมืองพัทยาดำเนินงานตามนโยบาย “Neo Pattaya พัทยาโฉม
ใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” เป็นนโยบายการพัฒนาพัทยาให้เป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ของเขต
พัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในส่วนของแผนงานพัฒนาพื้นที่ตำบลนาเกลือนั ้น เป็นแผนงาน
โครงการ “Old Town นาเกลือ : โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตลาดลานโพธิ์และนาเกลือ” ซึ่งประกอบด้วย  

1) โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2) โครงการปรับปรุงตลาดขายอาหารทะเล 
3) โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
4) โครงการก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ตลาดลานโพธิ์ - จุดชมทัศนียภาพปาก

คลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) 
5) โครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพ ปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพาน

ยาว) 
6) โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าโกงกางคลองนกยาง 
7) โครงการก่อสร้างท่าเรือประมงชุมชนนาเกลือ 
8) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองนาเกลือ 
9) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คองนกยางและคลองนาเกลือ 
10) โครงการพัฒนาศูนย์บริการชุมชน 
11) โครงการอนุรักษ์อาคารไปรษณีย์เก่า เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
12) โครงการก่อสร้างทางเท้าโซนนาเกลือ 
13) โครงการปรับปรุงภูมืทัศน์หาดกระทิงลาย ระยะที่ 2 (สุขาวดี) 

ในช่วงที่ผ่านมา ก่อนมีการเกิดโรคไวรัสโคโรน่า (Covid 19) สถานการณ์การท่องเที่ยวของ
เมืองพัทยาค่อนข้างคึกคัก และได้รับความนิยมจากนักท่องเที ่ยว โดยเฉพาะงานเทศกาลพลุพัทยา มี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลให้มียอดจองโรงแรมเต็ม และมีเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท 
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ภาพที่ 4.8 การสัมภาษณ์ สำนักพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
 

2.4 หน่วยงานภาครัฐ 

คณะทำงานฯ ได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยงข้อง 6 แห่ง ได้แก่ 1) 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี  2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา 3) สำนักงาน
พัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  4) พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) โรงเรียนเมือง
พัทยา 2  5) วัดช่องลม และ 6) วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม 

 
1) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐที่บทบาทหน้าที่ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการกีฬา ของจังหวัดชลบุรี ในส่วนของบทบาท
หน้าที่ต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือในช่วงปี พ.ศ.2564 – 2565 นั้น ได้ดำเนินงานพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้คำแนะนำกับชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว ตลอดจนการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด 

นโยบาย แผนงาน ในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านการเงิน และ
ด้านการตลาด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่นำ
ร่องด้านการท่องเที่ยว โดยการจัดอบรมให้ความรู้ การพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวชุมชน ด้านการมี
ส่วนร่วมได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว นอกจากนั้น ใน
แผนพัฒนาของจังหวัดได้มีการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี 
ในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และดำเนินงานร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ ที่
เกี ่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น ด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ก็จะเกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า ซึ่งมองว่าการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็นการทำงานที่บูรณาการร่วมกัน  
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ภาพที่ 4.9 การสัมภาษณ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 

2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สำนักงานพัทยา 
 

การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา มีภารกิจหลักในด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งจังหวัดชลบุรี ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับทั้งผู ้ประกอบการในเมืองพัทยา 
(Supplier) และลูกค้า (Customer) ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในกรณีการดำเนินงาน
ในพื้นที่นาเกลือหากใช้กลุ่มนักท่องเที่ยว (Customer) เป็นหลักในการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ ก็
จะพิจารณาดูความชอบของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก 

ปัจจุบันมีบุคลากรในองค์กร จำนวน 9 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่นาเกลือ 2 
คน เป็นผู้หญิง 6 คน และเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ 1 คน 

นโยบาย แผนงาน ในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านการเงิน และ
ด้านการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ขึ้นอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง กล่าวคือ 
งบประมาณจะนำไปใช้อย่างคุ้มค่าทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยจะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด
ผลประโยชน์จริง ทำให้การดำเนินงานต้องเลือกทำยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 

ในช่วงที่ผ่านมา ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ถือเป็น
การสร้างและเปลี ่ยนภาพของการท่องเที ่ยวเมืองพัทยาจาก Dark Tourism เป็นการท่องเที ่ยวสำหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวมากขึ้น และช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19) พบว่า มีการ
กระจายช่วงเวลาในการท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพ่ิมข้ึน 40 – 50 % ซึ่งจากเดิมนักท่องเที่ยวจะกระจุกตัวมากก
ในช่วงวันหยุด (Weekend Tourism) 

ด้านปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า เป็นปัญหาจาก Over Supplied ที่
เกิดข้ึนจากช่วงโควิด ทำให้แรงงาน ผู้ประกอบการลดลงเหลือ 20 – 30% ทำให้มีตัวเลือกลดลง อีกทั้งโรงแรม
ระดับ 4 – 5ดาว หันมาใช้การตลาดแบบ 2 – 3 ดาว ทำให้ตัวเลือกเปลี่ยนและคุณภาพลดลง  
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ภาพที่ 4.10 การสัมภาษณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา 
 

3) สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
     ผู้ให้สัมภาษณ์ : 1) นายอาจพงศ์ ประเสริฐวิบูลย์ พัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 

          2) นางธนพร เผ่าพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
               3) นายจำรัตน์ ดอกพอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุงมีบทบาทหน้าที่ต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวใน

พื้นที่นาเกลือ คือ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในปี 2561 ได้ดำเนินงานโครงการโอทอปนวัตวิถี ชุมชนนา
เกลือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน การพัฒนาและยกระดับสินค้า
ชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในการ
ท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการได้ดำเนินงานในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น จุดชมนกสะพานยาว  ร้านค้า
เก่าแก่ของชุมชนนาเกลือ สวนสาธารณะตลาดลานโพธิ์ เป็นต้น เพราะมองว่า เสน่ห์ของชุมชนนาเกลือ คือ 
ตลาดเก่านาเกลือ อาหาร วิถีชีวิตประมงชายฝั ่ง ประเพณีตรุษจีน และร้านอาหารตามซอยต่าง ๆ ทั้งนี้
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจุบันมีบุคลากรในองค์กร จำนวน 5 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง 2 คน ด้านนโยบายการ
บริหารจัดการบุคลากร พนักงานในองค์กรเป็นผู้มีความสามารถหลากหลาย มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ก้าวหน้า
ในความเชี่ยวชาญของแต่ละคน และให้ความสำคัญกับการร่วมกันทำงานเป็นทีม 

นโยบาย แผนงาน ในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านการเงิน และ
ด้านการตลาด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุงได้ดำเนินงาน ได้แก่ การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรพัย์ กลุ่มโอทอป กองทุนหมู่บ้าน การสนับสนุนการลงทะเบียนผู้ผลิตสินค้าโอทอป ส่งเสริมบทบาทสตรี และ
จัดให้มีตลาดนัด “คนไทยยิ้มได้” ด้านการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ดำเนินโครงการโอทอปนวัต
วิถี ซึ่งในโครงการได้มีส่วนในการออกแบบผลิตภัณฑ์และโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน 
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ภาพที่ 4.11 การสัมภาษณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 

 
4) พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) โรงเรียนเมืองพัทยา 2   

 ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายพัฒนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 2  
 

พิพิธภัณฑ์เจริญราษฏร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของคนนา
เกลือ เดิมคือโรงเรียนประชาบาลตำบลนาเกลือ 1 (เจริญราษฎร์ บางละมุง) สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2477 ภายหลัง
ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ และเปิดอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2554 อยู่ในบริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทิศ) ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน และสิ่งของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตของคนนา
เกลือในอดีต เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและคนภายนอกที่สนใจ 

ปัจจุบันการบริหารจัดการอยู่ภายใต้ความดูแลของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์
อุทิศ) โดยโรงเรียนจะจัดครูหมุนเวียนกันเข้ามาปฏิบัติงาน (เปิด - ปิด) พร้อมทั้งมีแม่บ้านและภารโรงดูแลความ
สะอาดและความเรียบร้อยของพิพิธภัณฑ์ฯ  
 

     
 

ภาพที่ 4.12 การสัมภาษณ์ พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 
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5) วัดช่องลม นาเกลือ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : พระครูวิมลธรรมสิทธิ์  เจ้าอาวาสวัดช่องลมนาเกลือ 

 
       วัดช่องลม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ที่เน้นเรื ่องของความสงบ
ภายในวัด ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมโดดเด่น คือ อุโบสถไม้หลังเก่า ซึ่งขึ้นทะเบียนกรมศิลป์ และกรมศิลป์ได้
ทำการบูรณะ ทางวัดช่องลมได้ดูแลรักษาอุโบสถไม้หลังเก่าหลังนี้อย่างต่อเนื่อง  

ด้านการบริหารจัดการ ทางวัดมีการจ้างคนดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในวัด 
โดยมีค่าจ้างสำหรับคนดูแล 50,000 – 60,000 บาท/ปี 
 

     
 

ภาพที่ 4.13 การสัมภาษณ์ วัดช่องลม 
 

6) วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม 
 ผู้ให้ข้อมูล : ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม 

 
วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม เดิมชื่อวัดนาเกลือ เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลนาเกลือ 

สถาปัตยกรรมโดดเด่นที่เป็นที่รู้จัก คือ โบสถ์เก่าแก่ อายุกว่า 300 ปี ที่อยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอน
ปลาย และรูปปั้นพระเจ้าตากสิน นักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนมาทำบุญ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 
(ทัวร์จีน) ส่วนญาติโยมที่มาทำบุญและประกอบพิธีกรรม/พิธีทางศาสนา ส่วนใหญ่เป็นคนชุมชนโบ๊เบ้และชุมชน
หัวทุ่ง 

ด้านการบริหารจัดการ วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม มีพระสงฆ์ 29 รูป มีแม่บ้าน 3 คน ซึ่งทาง
วัดให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในจำนวน 3 คนนี้ เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1 คน  

นโยบาย แผนงาน ในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น วัดสว่างฟ้าพฤฒารามได้เปิดโอกาสให้
พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เข้ามาขายของภายในวัด ในช่วงที่มีนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นหากทางวัดมีการบูรณะ
ภายในวัดจะจ้างช่างในชุมชนเป็นหลัก เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 4.14 การสัมภาษณ์ วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม 
 

2.5 หน่วยงานภาคเอกชน 

คณะทำงานฯ ได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยงข้อง 5 แห่ง ได้แก่ 
1) มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา 2) สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก 3) สมาคมนักธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวเมืองพัทยา 4) สมาคมแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา และ 5) สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา 

 
1) มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา 

ผู้ให้ข้อมูล : นายวิเชียร พงศ์ถาวรภิญโญ รองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน 
 

มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน (พัทยา) เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ กู้ภัย ที่เปิดมานานกว่า 80 ปี 
ปัจจุบันมีเครือข่าย 67 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้โรงเจเซียนซือ ซึ่งเป็นธรรมสถานสำคัญแห่งหนึ่ง
ของตำบลนาเกลือ เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิฯ เป็นธรรมสถานที่คนในพื้นที่นาเกลือ และคนภายนอกที่นับถือ 
ศรัทธา มาทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ 

ด้านการบริหารจัดการ มูลนิธิฯ มีบุคลากร ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการมูลนิธิฯ 
จำนวน 100 กว่าคน แบ่งเป็นฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ 2) ลูกจ้าง 80 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่
ตำบลนาเกลือ ร้อยละ 20 เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 25 ปี ร้อยละ 30 
และเป็นผู้หญิง ร้อยละ 70 โดยลูกจ้างได้รับสวัสดิการ พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานและมีประกันสังคมให้กับ
ลูกจ้างทุกคน นอกจากนั้นยังมีบุคลากรที่เป็นอาสาสมัคร (ไม่มีค่าตอบแทน) ประมาณ 400 คน  

นโยบาย แผนงาน ในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ในด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านการเงิน 
และการตลาด พบว่า โรงเจเซียนซือมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน อาทิ สนับสนุนอาหาร 
วัสดุอุปกรณ์ ในการทำกิจกรรม และมอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเทศกาลกินเจได้จัดสถานที่ให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้าในพื้นที่ของโรงเจ เพ่ือ
ส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ได้มีโอกาสในการหารายได้ เพราะในช่วงเทศกาลกินเจนั้นมีผู้คนเดินทางมารว่ม
งาน 3,000 – 4,000 คน ด้านการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้อำนวยความสะดวกลานจอดรถ 



74 
 

 

ด้านความปลอดภัยต่อผู้มาเยือน มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งอุบัติภัยทางบกและ
ทางน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ผ่านการสนับสนุน
อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน   
 

     

 
ภาพที่ 4.15 มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน พทัยา 

 
2) สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก 
 

สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ปัจจุบันมีโรงแรมที่เป็นสมาชิก จำนวน 91 โรงแรม 
เป็นสาขาของสมาคมโรงแรมไทย โดยการร่วมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี ่ยวกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  2) เพ่ือ
สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก 
3) เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก 4) เพื่อประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยน
ความรู ้ความคิดเห็นซึ ่งกันและกันในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารต่าง  ๆ เกี ่ยวกับธุรกิจโรงแรมและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5) เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการทำธุรกิจโรงแรมให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี 
และสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ 6) เพ่ือร่วมกระทำกิจกรรมหรือบริจาคเพ่ือการกุศล เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์หรือเพ่ือความมั่นคงของชาติ เป็นต้น  

สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก มีนโยบายที ่สนับสนันคนในท้องถิ ่น รวมทั้ง
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น อาทิเช่น การพิจารณารับคนในท้องถิ่นเข้าทำงานในโรงแรมเป็นพิเศษ การสนับสนุน
สินค้าและผู้ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อลดการปล่ายก๊าซคาร์บอน ตามแนวทางของมาตรฐาน Green hotel 
ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กว่าร้อยละ 70 ที่ดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ยังมีความยินดีที่
จะสนับสนุนให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน ในบริเวณโรงแรม เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้
ผู ้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่น รวมทั้งการสร้สงความมือในการจัดแพคเกจกิจกรรมศึกษาดูงาน หรือ 
กิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชน ซึ่งทางโรงแรมมีฐานลูกค้าท่ีมีความต้องการในกิจกรรมดังกล่าว  
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นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ยังได้ให้ความคิดเห็นว่า การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีจุดเด่นทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และกิจกรรมการอนุรักษ์ เป็นเรื่องที่ดี และช่วย
สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับประโยชน์จาก
การที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายและโอกาสทางการตลาดที่เพ่ิมข้ึน  
 

 
 

ภาพที่ 4.16 สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก 
 

3) สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาวชุดาภัค วสุเนตรกุล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 
สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา มีบทบาทในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน

การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา มีส่วนร่วมดำเนินงานกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัฒนาหลากหลาย
ภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่มีบทบาทด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา เช่น 
สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เป็นต้น ปัจจุบันสมาคมนักธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวเมืองพัทยา มีสมาชิกกว่า 150 ราย มีการจ้างงานบุคลากรทั้งหมด 11 คน โดยในจำนวนนี้ เป็นผู้มี
ภูมิลำเนาในพื้นที่นาเกลือ 2 คน และเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1 คน และเป็นผู้หญิง 7 คน  

การดำเนินงานที่ผ่านมาของสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้มีบทบาท
สำคัญในการจัดกิจกรรมอีเว้นท์หลายงาน โดยที่ผ่านมาล่าสุดนี้ได้จัดงาน Pattaya Squid Fair ซึ่งจัดขึ้นที่ 
Terminal 21 พัทยา โดยได้เปิดโอกาสและให้การสนับสนุนชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นในการตั้งบูทขาย
ของภายในงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมนำสื่อมวลชนมาทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และในช่วงที่ผ่านมา
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สมาคมจึงความสำคัญเรื่องความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้มาเยือนและคนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก และได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามาตรการต่าง ๆ ทั้งเรื่องความสะอาดและมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 และมาตรฐาน 
SHA ในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนั้นในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในเมือง
พัทยาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัว  
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ภาพที่ 4.17 การสัมภาษณ์ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
 

4) สมาคมแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายชัยรัตน์ รัตโนภาส อุปนายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี และนายก

สมาคมสปา แอนด์ เวลเนส ภาคตะวันออก  
 

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของของท่องเที่ยว 
(Man Made) ที่เป็นสมาชิกของสมาคม ทั้ง 27 ราย ในการสร้างความร่วมมือ และโอกาสทางการตลาด กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

การดำเนินงานที่ผ่านมาของสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกในด้านการตลาดทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ การส่งผลักดันให้เกิดการจัดงาน Pattaya Travel 
Mart การทำการตลาดเชิงร ุก กลุ ่มศึกษาดูงาน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มทัศนศึกษา กลุ่มกีฬา และ กลุ่มศิลปิน ผ่านแคมเปญ ที่ชื่อว่า “Pattaya Hot 
Deals” นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้สมาชิกได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 
อีกด้วย  

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี มีความยินดีที่จะช่วยส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ทั้งในด้านองค์ความรู้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว องความรู้ทางด้านการตลาด 
ความคุ้มค่าในการลงทุน และความร่วมมือกันในรูปแบบของห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยว ซึ่งมองว่า การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่นาเกลือ ยังขาดจุดยืนและจุดขายทางการตลาด รวมทั้งขาดการเชื่อมโยง
กับภาคเอกชนที่จะมีส่วนสำคัญต่อการทำการตลาดให้กับชุมชน เชื่อว่าการท่องเที่ยวจะสามารถเป็นเครื่องมือ
ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นได้  
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ภาพที่ 4.18 การสัมภาษณ์ สมาคมแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
 

5) สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และ กรรมการ

สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
  

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ที ่ได้รับการจัดตั ้งตามตาม
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2553 โดยมีบาทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1) เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติ  2) เป็นศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
วัฒนธรรม 3) ระดมทรัพยากร บุคลากร และสรรพกำลังต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อการ
ดำเนินงานวัฒนธรรม 4) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมขององค์กรภาคี และเครือข่ายวัฒนธรรมเพ่ือ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพัฒนา สร้างสรรค์แลกเปลี่ยน สืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
  นโยบาย แผนงาน ในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ในด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านการเงิน 
และการตลาด พบว่า สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม และงาน
ประเพณีในท้องถิ่น  ซึ่งก่อให้เกิดรายได้จาการขายสินค้า อาหาร และการแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ความเป็นไทย (Thainess) และ เมืองศิลปะ ทางการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา  
  หลักการทำงานที่สำคัญของสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา คือ การสร้างกระวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น โดยการบูรณางบประมาณและแผนการทำงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่คำนึงถึงการใชงบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
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ภาพที่ 4.19 การสัมภาษณ์ สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา 

 

2.6 ผู้มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ  

คณะทำงานฯ ได้จัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยสำรวจความคิดเห็นของผู้
เดินทางมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในท้องที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี ในระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 ได้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 463 
ชุด3 เป็นแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างในวันธรรมดา 244 ชุด (ร้อยละ 52.7) ในช่วงวันหยุดยาว 172 
ชุด (ร้อยละ 37.1) และในช่วงวันหยุดพิเศษกลางสัปดาห์ 47 ชุด (หรือคิดเป็นร้อยละ 10.2) (ตาราง 4.3) 

 
ตารางที ่4.3 จำนวนของแบบสอบถามจากผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามช่วงวันในการเก็บข้อมูล 

ช่วงวันของสัปดาห์ ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่ง 
เฉลี่ยวันละ 

(ชุด) 
รวมจำนวน 

(ชุด) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1) วันธรรมดา 4 วัน (ไม่รวมวันหยดุชดเชย หรือ วันหยุดกลางสัปดาห์) 61 244 52.7 
2) วันหยุดยาว 3 วัน (เสาร์-อาทิตย์ และหยดุชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ) 57 172 37.1 
3) วันหยุดพิเศษกลางสัปดาห์ 1 วัน (วันฉัตรมงคล) 47 47 10.2 

รวม  463 100.0 

 
ในจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มตัวอย่าง 463 คน นั้น เป็นผู้ชาย 158 คน (ร้อยละ 48.8) เป็นผู้หญิง 

141 คน (ร้อยละ 49.7) และไม่ระบุเพศ 7 คน (ร้อยละ 1.5) เดินทางมาจากจังหวัดในทุกภูมิภาค4ของประเทศ 
ประกอบด้วยจังหวัดในภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันตก และใต้ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 34.1 จาก
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 30.5 จังหวัดในภาคตะวันออก (ยกเว้นชลบุรี) คิดเป็นร้อยละ 8.2 รวมเป็นผู้
มาเยี่ยมเยือนที่มาจากต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 72.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ตาราง 4.4) 

 
3 กรณีที่ผูม้าเยี่ยมเยือนเป็นกลุ่มหรอืหมู่คณะ ไดเ้ก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากบุคคลคนเดยีวจากผูม้าเยี่ยมเยือนกลุม่นั้น 
4 จัดกลุ่มจังหวดัแบ่งเป็น 6 ภาคตามราชบัณฑติยสถาน ซึ่งใช้เกณฑ์ทางด้านภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ 
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สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิลำเนาภายในจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย (ร้อย
ละ 27.2) นั้น จำแนกเป็นผู้มีภูมิลำเนาในตำบลนาเกลือของอำเภอบางละมุง ร้อยละ 5.4  ตำบลอื่นในอำเภอ
บางละมุง ร้อยละ 17.9 และอำเภออ่ืนในจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 3.9 (ตาราง 4.4) 

 
ตารางที ่4.4 จำนวนและร้อยละของผู้มาเยี่ยมเยือนจากแต่ละภูมิลำเนา จำแนกตามเพศสภาพ 

ภูมิลำเนาของผู้มาเยือน / เพศสภาพ ผู้ชาย ผู้หญิง ไม่ระบุเพศ รวม (คน) ร้อยละ 

1)จังหวัดในภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันตก และใต ้ 78 76 4 158 34.1 
2)กรุงเทพมหานคร 65 74 2 141 30.5 
3)จังหวัดในภาคตะวันออก (1) (ยกเว้นชลบุรี) 19 18 1 38 8.2 
4)ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 13 12 0 25 5.4 
5)อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบรุี (ยกเว้น ต.นาเกลือ) 42 41 0 83 17.9 
6)อำเภออื่นในจังหวัดชลบุรี (ยกเวน้ อ.บางละมุง) 9 9 0 18 3.9 

รวมจำนวนผูม้าเยีย่มเยือน (คน) 226 230 7 463 100.0 
ร้อยละ  48.8 49.7 1.5 100.0   

(1) ประกอบด้วยจังหวัด ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด 

 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุในวัยทำงาน โดยมีช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี (คิดเป็นร้อยละ 33.9) 

และ ช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี (ร้อยละ 30.5) รองลงมาเป็นผู้มาเยี่ยมเยียนที่มีช่วงอายุระหว่าง 45-54 ปี 
(ร้อยละ 15.3) และ ช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี (ร้อยละ 11.2) สำหรับผู้เยี่ยมเยือนที่มีช่วงอายุสูงกว่า 65 ปี นั้น มี
จำนวนน้อยคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.3 ของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด (ตาราง 4.5) 
 
ตารางที ่4.5 จำนวนของผู้มาเยี่ยมเยือนจากแต่ละภูมิลำเนา จำแนกตามช่วงอายุของผู้มาเยี่ยมเยือน 

ภูมิลำเนาของผู้มาเยือน / ช่วงอาย ุ
ต่ำกว่า 
25 ปี 

25-34 
ปี 

35-44 
ปี 

45-54 
ปี 

55-64 
ปี 

65 ปี 
ขึ้นไป 

รวม 
(คน) 

1)จังหวัดในภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันตก และใต ้ 4 48 49 32 23 2 158 
2)กรุงเทพมหานคร 18 55 46 11 8 3 141 
3)จังหวัดในภาคตะวันออก (1) (ยกเว้นชลบุรี) 3 15 8 8 3 1 38 
4)ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 6 9 4 6 0 0 25 
5)อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบรุี (ยกเว้น ต.นาเกลือ) 18 30 26 8 1 0 83 
6)อำเภออื่นในจังหวัดชลบุรี (ยกเวน้ อ.บางละมุง) 3 0 8 6 1 0 18 

รวมจำนวนผูม้าเยีย่มเยือน (คน) 52 157 141 71 36 6 463 
ร้อยละ  11.2 33.9 30.5 15.3 7.8 1.3 100.0 

(1) ประกอบด้วยจังหวัด ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด 
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คณะทำงานฯ ได้แจกแจงประเภทของผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยว เป็น “นักท่องเที่ยว5” และ “นัก
ทัศนาจร6” พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักท่องเที่ยว 192 ราย (ร้อยละ 41.5) และนักทัศนาจร 271 ราย 
(ร้อยละ 58.5) ของผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยในกลุ่ม “นักท่องเที่ยว” ที่มีสัดส่วนร้อยละ 41.5 
นั้น เป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันตกและใต้ รวมกัน (ร้อยละ 21.0) 
และจากกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 18.0)  ของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด (ตาราง 4.6) 

สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็น “นักทัศนาจร” นั้น เป็นผู้มาเยี่ยมเยือนจากภายในอำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี (รวมตำบลนาเกลือ ซึ่งมีร้อยละ 5.2 แล้ว)  คิดเป็นร้อยละ 22.5 และหากรวมนักทัศนาจรผู้มี
ภูมิลำเนาอยู่ภายในจังหวัดชลบุรีทั้งหมดแล้ว จะมีสัดส่วนรวมกันมากขึ้นเป็นร้อยละ 26.4 หรือคิดเป็นหนึ่งในสี่
ของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด นอกเหนือจากนั้นเป็นนักทัศนาจรจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ อีสาน กลาง 
ตะวันตก และใต้ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 13.2 จากกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 12.5 และจังหวัดอ่ืนในภาค
ตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลำดับ ของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด (ตาราง 4.6) 

 
ตารางที ่4.6 ร้อยละของผู้มาเยี่ยมเยือน จำแนกเป็นนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร 

ภูมิลำเนาของผู้มาเยือน / ช่วงอาย ุ
นักท่องเที่ยว 

(n=192) 
นักทัศนาจร 

(n=271) 
รวม (%) 
(n=463) 

1)จังหวัดในภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันตก และใต ้ 21.0 13.1 34.1 
2)กรุงเทพมหานคร 18.0 12.5 30.5 
3)จังหวัดในภาคตะวันออก (1) (ยกเว้นชลบุรี) 1.7 6.5 8.2 
4)ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 0.2 5.2 5.4 
5)อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบรุี (ยกเว้น ต.นาเกลือ) 0.6 17.3 17.9 
6)อำเภออื่นในจังหวัดชลบุรี (ยกเวน้ อ.บางละมุง) 0.0 3.9 3.9 

รวมผูม้าเยี่ยมเยือน (ร้อยละ) 41.5  58.5 100.0 

(1) ประกอบด้วยจังหวัด ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด 

 
ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ ได้ใช้จ่ายเงินในการมา

ท่องเที ่ยวโดยเฉลี ่ยประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,101.51 บาทต่อคนต่อทริป  โดยที่ผู ้มาเยี ่ยมเยือนที่เป็น 
“นักท่องเที่ยว” ได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 1,601.04 บาทต่อทริป ในขณะที่ “นักทัศนาจร” นั้นได้ใช้จ่ายเงิน
เฉลี่ยคนละ 747.60 บาทต่อทริป แม้ว่าผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็นนักท่องเที่ยวจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 41.5 ซึ่ง
น้อยกว่าสัดส่วนของนักทัศนาจร แต่นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อทริปในอัตราที่สูงกว่าคือ เป็น

 
5  นักท่องเที่ยวหมายถึง ผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเป้าหมาย โดยได้พักค้างคืนอยา่งน้อยหนึ่งคืนในพ้ืนท่ีตำบล   

นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
6  นักทัศนาจร หมายถึง ผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเป้าหมาย แต่มไิด้พักค้างคืนในพ้ืนท่ีตำบลนาเกลือ         

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
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จำนวนเงิน 1,601.04 บาทต่อคนต่อทริป จึงส่งผลทำให้สัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนักท่องเที่ยว
นั้นมีสัดส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 60.27 เทียบกับสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนักทัศนาจร ซึ่งมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 39.73 (ตาราง 4.7) 
 
ตารางที ่4.7 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในภาพรวม จำแนกตามประเภทของผู้เยี่ยมเยือน 

รายการ นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร รวมทั้งสิ้น 

จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน (คน) 192 271 463 
สัดส่วนจำนวนคน คิดเป็นร้อยละ 41.50% 58.50% 100.00% 

รายจ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว (บาท/คน/ทริป) 1,601.04  747.60  1,101.51  
เกิดรายได้ในภาคการท่องเที่ยว (บาท) 307,400  202,600  510,000  

สัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 60.27% 39.73% 100.00% 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพี่อประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

เศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวของพ้ืนที่พิเศษ 3 
 

ผลการประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของผู้มาเยี่ยมเยือนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจฯ 
 
 การประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของผู้มาเยี่ยมเยือนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที ่ยวในส่วนนี ้ครอบคลุมเนื ้อหาใน 3 ประเด็นคือ 1.1 ข้อมูลทั ่วไปของกลุ ่มตัวอย่างที ่อยู ่ในบริบท 
(Context) ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในขณะที่เก็บข้อมูล  1.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการมา
ท่องเที่ยวของผู้มาเยี่ยมเยือน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้มาเยี่ยมเยือนใน
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) และส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้มาเยี่ยม
เยือนในด้านผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome)  และ 1.3 การกระจายตัวของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่นาเกลือ 
 

1. บริบทของเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
         การประเมินการใช้จ่ายเงินของกลุ่มตัวอย่างผู้มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่นาเกลือในรายงานฉบับนี้ 
อยู่ในบริบท (Context) ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วงไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2565 ที่ประเทศ
ไทยได้ผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย
ประชาชนมีอิสระในการเดินทางสัญจรภายในประเทศด้วยยานพาหนะส่วนตัวหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะไป
เยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พัก ร้านอาหารและผู้ให้บริการในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณะสุข หรือมาตรฐานการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
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อีกด้วย รวมทั้งอยู่ในระหว่างการเตรียมการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศอีกด้วย 

ตลอดปี พ.ศ. 2562 ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) 

นั้น ประเทศไทยมีผู้เยี่ยมเยือนภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 307.14 ล้านคน (เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 229.74 

ล้านคน และชาวต่างประเทศ 77.39 ล้านคน) ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ. 2562 เป็น

จำนวนเงินทั้งสิ้น 2.73 ล้านล้านบาท (เป็นรายได้จากผู้เยี่ยมเยียนชาวไทย 1.08 ล้านล้านบาท และผู้เยี่ยม

เยียนชาวต่างประเทศ 1.65 ล้านล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับของรายได้จากการ

ท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ. 2553 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) สำหรับการใช้จ่ายของคนไทยในการท่องเที่ยว

ภายในประเทศในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้นพบว่า ผู้เยี่ยมเยือนคนไทยได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 

2,564.47 บาทต่อคนต่อวัน ส่วนการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นพบว่า ผู้มาเยี่ยมเยือนได้

ใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 2,606.46 บาทต่อคนต่อวัน โดยมีสัดส่วนการใช้จ่ายสำหรับค่าท่ีพัก (ร้อยละ 23.52) ค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม (ร้อยละ 25.84) ค่าซื้อสินค้าและของฝาก (ร้อยละ 20.83) ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง (ร้อยละ

9.81) ค่าบริการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5.94) ค่าพาหนะเดินทาง (ร้อยละ 10.01) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ร้อยละ 

4.04) (สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ 2564)  

การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ 20 เดือน

จนถึงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2564 ส่งผลกระทบให้รายได้จากการท่องเที่ยวไทยลดลงไปแล้วกว่า 3.55 ล้าน

ล้านบาท หรือหดตัวลงถึงร้อยละ 79 เมื่อเทียบกับรายได้ปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากรายได้การท่องเที่ยวไทยส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 67) เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งลดลง 2.38 ล้านล้านบาท และรายได้จากการ

ท่องเที่ยวคนไทยนั้นก็ลดลงเช่นกันเป็นจำนวนเงิน 1.17 ล้านล้านบาท (ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคาร TTB, 

กันยายน 2564)  จากสถิติผู้มาเยี่ยมเยือนคนไทยที่ได้ท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดปี พ.ศ. 2564 แม้ว่ายังอยู่

ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นพบว่า ยังมีผู้เยี่ยมเยียนคนไทยจำนวน 71.88 ล้านคนซึ่งลดลงเหลือ

เพียงร้อยละ 31.28 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมี 229.74 ล้านคน อย่างไรก็ตามรายได้จากผู้เยี่ยม

เยียนคนไทยทั่วประเทศยังได้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นจำนวนเงิน  216,375.92 ล้าน

บาท  ในจำนวนนี้เป็นรายได้สำหรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 24,308.59 ล้านบาท และเป็น

รายไดส้ำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนเงิน  11,658.28 ล้านบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

และกีฬา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2565)  

คณะทำงานฯ ได้ประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือน
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งในท้องที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ในระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 ได้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 463 ชุด เป็นผู้ชายและ
ผู ้หญิงในสัดส่วนใกล้เคียงกัน เดินทางมาจากจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วยจังหวัดใน
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ภาคเหนือ อิสาน กลาง ตะวันตก และใต้ รวมกัน (ร้อยละ 34.1) กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 30.5) จังหวัดใน
ภาคตะวันออก ยกเว้นชลบุรี (ร้อยละ 8.2) รวมเป็นผู้มาเยี่ยมเยือนที่มาจากต่างจังหวัดที่เข้ามายังแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือ คิดเป็นร้อยละ 72.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มตัวอย่างที่
มีภูมิลำเนาภายในจังหวัดชลบุรีนั้น มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.2 ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้มีภูมิลำเนา
ในตำบลนาเกลือของอำเภอบางละมุง (ร้อยละ 5.4) ตำบลอื่นในอำเภอบางละมุง (ร้อยละ 17.9) และอำเภออ่ืน
ในจังหวัดชลบุรี (ร้อยละ 3.9)  ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุในวัยทำงาน โดยมีช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี (ร้อยละ 
33.9) และ ช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี (ร้อยละ 30.5) รองลงมาเป็นผู้มาเยี่ยมเยียนที่มีช่วงอายุระหว่าง 45-54 
ปี (ร้อยละ 15.3) และ ช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี (ร้อยละ 11.2) สำหรับผู้เยี่ยมเยือนที่มีช่วงอายุสูงกว่า 65 ปี นั้น มี
จำนวนน้อยคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.3 ของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด  

ผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 41.5) และนักทัศนาจร (ร้อย
ละ 58.5) ซึ่งได้ใช้จ่ายเงินในการมาท่องเที่ยวในภาพรวมโดยเฉลี่ยประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,101.51 บาทต่อ
คนต่อทริป โดยนักท่องเที่ยวได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 1,601.04 บาทต่อทริป ในขณะที่นักทัศนาจรได้ใช้
จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 747.60 บาทต่อทริป การมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่
ท่องเที่ยวต้นแบบของ อพท. 3 (ตาราง 4.7) 

 

2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการมาท่องเที่ยวของผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการมาท่องเที่ยวของผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือได้เน้น
การอภิปรายเชิงวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้มาเยี่ยมเยือนในมิติสำคัญด้านการท่องเที่ยว โดยแบ่ง
การวิเคราะห์เป็น 2 ส่วนคือ  

  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้มาเยี่ยมเยือนในด้านปัจจัยนำเข้า (Input) และกระบวนการ 
(Process) ในการมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการมา
ท่องเที่ยว 2) ช่วงวันท่องเที่ยวและจำนวนวันท่องเที่ยวในแต่ละทริป และ 3) แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในพื้นที่
เป้าหมาย 

  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู ้มาเยี ่ยมเยือนในด้านผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ 
(Outcome) ของการมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือ ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
2) มุมมองในคุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว และ 3) แนวโน้มการมาท่องเที่ยวอีกใน
อนาคต  
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้มาเยี ่ยมเยือนในด้านปัจจัยนำเข้าและกระบวนการในการมา
ท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการมาท่องเที่ยวของผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในด้านปัจจัยนำเข้าและ
กระบวนการในการเดินทางมาท่องเที่ยวนั้น เป็นการเชื่อมโยงต่อเนื่องจากบริบท (Context) ในสถานการณ์
ของการท่องเที่ยวของผู้เดินทางมาท่องเที่ยวนั้น ช่วยทำให้เข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลในพฤติกรรมของผู้มา
เยี่ยมเยือนได้อย่างชัดเจนมากยิ ่งขึ ้น ตัวแปรที ่เป็นปัจจัยนำเข้าและกระบวนการในการมาท่องเที ่ยว 
ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยว 2) ช่วงวันท่องเที่ยวและจำนวนวันท่องเที่ยวในแต่ละทริป 
และ 3) แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 
1) วัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยว 

ผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือมีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวที่หลากหลายใน
แต่ละทริปของการมาเยือน โดยนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายของวัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยวมากกว่า
นักทัศนาจร ในภาพรวมพบว่า ผู้มาเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัวญาติ
พี่น้อง (ร้อยละ 72.4) รองลงไปคือเพื ่อมารับประทานอาหารท้องถิ่น (ร้อยละ 28.7) นอกเหลือจากนั้นมี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต (ร้อยละ 6.7) เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ร้อยละ 
6.4) เพ่ือมาทำบุญที่โรงเจเซียนซือ (ร้อยละ 5.8) และเพ่ือมาซื้อของฝากของที่ระลึก (ร้อยละ 5.3) (ตาราง 4.8) 

เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็น “นักท่องเที่ยว” ซึ่งมี 192 รายนั้น พบว่า  
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัวญาติพี่น้อง (ร้อยละ 73.7) รองลงไป
คือเพื ่อมารับประทานอาหารท้องถิ ่น (ร้อยละ 38.7) นอกเหลือจากนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื ่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ร้อยละ 9.1) เพื่อมาซื้อของฝากของที่ระลึก (ร้อยละ 8.1) และเพื่อการท่องเที่ยว
เรียนรู้วิถีชีวิต (ร้อยละ 7.0) สำหรับการมาทำบุญที่โรงเจเซียนซือนั้น มีจำนวนน้อยคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของ
นักท่องเที่ยวทั้งหมด และ (ตาราง 4.8) 

สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็น “นักทัศนาจร” ซึ่งมีจำนวน 271 รายนั้นพบว่า นักทัศนาจรส่วนใหญ่
มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัวญาติพี่น้อง  (ร้อยละ 71.6) รองลงไปคือมารับประทาน
อาหารท้องถิ่น (ร้อยละ 21.6) และมาทำบุญที่โรงเจเซียนซือของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน (ร้อยละ 8.0) 
ตามลำดับ  นอกเหลือจากนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต (ร้อยละ 6.4) เพื่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ร้อยละ 4.5) เพ่ือมาซื้อของฝากของที่ระลึก (ร้อยละ 3.4) (ตาราง 4.8) 
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ตารางที ่4.8 ร้อยละของจุดประสงค์ของการมาท่องเที่ยว จำแนกตามประเภทของผู้มาเยี่ยมเยือน 

วัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยว(1)/ประเภทของผู้มาเยี่ยมเยือน 
นักท่องเที่ยว 

(n=192) 
นักทัศนาจร 

(n=271) 
รวม (%) 
(n=463) 

1) เพื่อพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัวญาติพี่น้อง 73.7 71.6 72.4 
2) เพื่อการมารับประทานอาหารทอ้งถิ่น 38.7 21.6 28.7 
3) เพื่อการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต 7.0 6.4 6.7 
4) เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ 9.1 4.5 6.4 
5) เพื่อมาทำบุญที่โรงเจเซียนซือ 2.7 8.0 5.8 
6) เพื่อมาซื้อของฝากของที่ระลึก 8.1 3.4 5.3 
7)เพื่อการศึกษาดูงาน 0.5 1.1 0.9 
8) เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา 0.0 0.8 0.4 
9) อื่นๆ (มาทำงาน ซื้ออาหารทะเลสด และเยี่ยมญาต/ิเพื่อน) 2.7 1.9 2.2 

รวมผูม้าเยี่ยมเยือน (ร้อยละ) 142.5  119.3 128.8 

หมายเหตุ (1) ผู้มาเยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร) สามารถเลือกตอบวัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยวได้หลายข้อ 

 
2) ช่วงวันเดินทางมาท่องเที่ยวในสัปดาห์ และจำนวนวันท่องเที่ยวในแต่ละทริป 

เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที ่นาเกลือในแต่ละทริป
เกี่ยวกับ “ช่วงวันเดินทางมาท่องเที่ยวในสัปดาห์” จากการสำรวจผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มตัวอย่าง 463 ราย โดย
จำแนกช่วงวันในการมาท่องเที่ยวเป็น 3 ช่วงวันท่องเที่ยว คือ 1) วันธรรมดาของแต่ละสัปดาห์  2) วันหยุดยาว
ที่ต่อเนื่องกับวันหยุดประจำสัปดาห์ และ 3) วันหยุดพิเศษกลางสัปดาห์ ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า ผู้มา
เยี่ยมเยือนได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือโดยมีจำนวนวันท่องเที่ยวเฉลี่ย 1.43 วันในแต่ละทริป (ตาราง 4.9) 

สำหรับช่วงวันเดินทางมาท่องเที่ยวของ “นักท่องเที่ยว” ในพื้นที่นาเกลือนั้นพบว่า นักท่องเที่ยว
ได้มาท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา (ร้อยละ 43.8) และในช่วงวันหยุดยาว (ร้อยละ 42.2) ซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน สำหรับการมาท่องเที่ยวในวันหยุดกลางสัปดาห์ของนักท่องเที่ยวนั้นมีสัดส่วนร้อยละ 14.1 
นอกจากนี้ยังพบว่า มากกว่าร้อยละ 90 ของนักท่องเที่ยวได้ใช้เวลา 1-3 วันในการเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ในแต่ละทริป โดยมีจำนวนวันท่องเที่ยวเฉลี่ย 2.28 วันในแต่ละทริป (ตาราง 4.9)  

สำหรับช่วงวันเดินทางมาท่องเที่ยวของ “นักทัศนาจร” ในพื้นที่นาเกลือนั้นพบว่า นักทัศนาจร
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.6) ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา ในขณะที่หนึ่งในสาม (ร้อยละ 33.6) ของ
นักทัศนาจรได้เดินทางมาท่องเที่ยวในวันหยุดยาวที่ต่อเนื่องกับวันหยุดประจำสัปดาห์ โดยที่สองในสามของนัก
ทัศนาจรใช้เวลาท่องเที่ยวเพียงวันเดียว และอีกหนึ่งในสามของนักทัศนาจรใช้เวลาท่องเที่ยวไม่เกินครึ่งวัน โดย
มีจำนวนวันท่องเทีย่วเฉลี่ย 0.82 วันในแต่ละทริป (ตาราง 4.9) 
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ตารางที ่4.9 ร้อยละของช่วงวันท่องเที่ยวและจำนวนวันท่องเที่ยว จำแนกตามประเภทของผู้มาเยี่ยมเยือน 

ช่วงวันและจำนวนวันท่องเที่ยว / ประเภทของผู้มาเยีย่มเยือน 
% นักท่องเที่ยว 

(n=192) 
% นักทัศนาจร 

(n=271) 
รวม (%) 
(n=463) 

ช่วงวันท่องเที่ยวของสัปดาห ์    
   วันธรรมดา 43.8 57.6 52.7 
   วันหยุดยาวต่อเนื่องกับวันหยุดประจำสัปดาห ์ 42.2 33.6 37.1 
   วันหยุดพิเศษกลางสัปดาห ์ 14.1 8.9 10.2 

รวม (%) 100.0 100.0 100.0 

จำนวนวันท่องเที่ยวในแต่ละทริป    
   ไม่เกินครึ่งวัน 2.1 35.4 21.6 
   1 วัน  11.5 64.6 42.5 
   2 วัน 56.8 0 23.5 
   3 วัน  20.8 0 8.6 
   4 วัน 5.2 0 2.2 
   5 วันข้ึนไป 3.6 0 1.5 

รวม (%) 100.0 100.0 100.0 
จำนวนวันท่องเที่ยวเฉลี่ยในแตล่ะทริป (วัน) 2.28 0.82 1.43 

 
3) แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในพื้นที่เป้าหมายและสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเยือน 

ผลการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ผู ้มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่นาเกลือจากกลุ่มตัวอย่างใน
ภาพรวมพบว่า แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 5 ลำดับแรกประกอบด้วย ชุมชนตลาดลานโพธิ์นาเกลือ (ร้อยละ 
61.1) อ่าวนาเกลือ (ร้อยละ 49.5) โรงเจเซียนซือของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน (ร้อยละ 33.3) หาด
กระทิงลาย (ร้อยละ 29.8)  และ ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ (ร้อยละ 28.5) ตามลำดับ (ตาราง 4.10) 

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในพ้ืนที่นาเกลือสำหรับ “นักท่องเที่ยว” นั้น ผลการสำรวจพบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวเฉลี่ย 4 แหล่งในแต่ละทริป โดยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 2 
ลำดับแรก ประกอบด้วย ชุมชนตลาดลานโพธิ์นาเกลือ (ร้อยละ 77.1) และอ่าวนาเกลือ (ร้อยละ 72.4) สำหรับ
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในลำดับที่ 3-5 ประกอบด้วย หาดกระทิงลาย (ร้อยละ 55.2)  โรงเจเซียนซือของ
มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน (ร้อยละ 54.7) และหาดหลังวัดช่องลม (ร้อยละ 49.0) โดยครึ่งหนึ่งของ
นักท่องเที่ยวระบุว่าข้อมูลจากสื่อโซเชียลที่ได้รับนั้นมีผลต่อการตัดสินใจมาเยือน  และร้อยละ 38.3 ของ
นักท่องเที่ยวระบุว่าการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของเพื่อนและคนรู้จักนั้นมีผลต่อการตัดสินใจมาเยือน (ตาราง 
4.10) 

ในส่วนของ “นักทัศนาจร” นั้น ผลการสำรวจพบว่า นักทัศนาจรส่วนใหญ่ได้ไปเยี่ยมเยือนแหล่ง
ท่องเที่ยวประมาณ 2 แหล่งในแต่ละทริป  โดยที่ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 49.8) ของนักทัศนาจรไปเยี่ยมเยือนชุมชน
ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ หนึ่งในสาม (ร้อยละ 33.3) ได้ไปเยี่ยมเยือนอ่าวนาเกลือ และหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 26.9) 



87 
 

 

ได้ไปเยี่ยมเยือนแหล่งชุมชนตลาดเก่านาเกลือ  สำหรับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในลำดับ 4-5 คือ โรงเจเซียน
ซือ (ร้อยละ 18.1) และหาดกระทิงลาย (ร้อยละ 11.8) (ตาราง 4.2.8) ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของนักทัศนาจรระบุ
ว่าการแนะนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือจากเพื่อนและคนรู้จักนั้นมีผลต่อการตัดสินใจมาเยือน  
และร้อยละ 38.3 ของนักทัศนาจรระบุว่า ข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีผลต่อการตัดสินใจมาเยือน (ตาราง 4.11) 
 
ตารางที ่4.10 ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้มาเยี่ยมเยือน จำแนกตามประเภทของผู้มาเยี่ยมเยือน 

ช่ือแหล่งท่องเที่ยว(1)/ประเภทของผู้มาเยี่ยมเยือน 
% นักท่องเที่ยว 

(n=192) 
% นักทัศนาจร 

(n=271) 
รวม (%) 
(n=463) 

1) ชุมชนตลาดลานโพธิ์นาเกลือ          77.1           49.8           61.1  
2) อ่าวนาเกลือ          72.4           33.2           49.5  
3) โรงเจเซียนซือ มลูนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน          54.7           18.1           33.3  
4) หาดกระทิงลาย          55.2           11.8           29.8  
5) ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ          30.7           26.9           28.5  
6) หาดหลังวัดช่องลม          49.0            7.4           24.6  
7) จุดดูนกสะพานยาว          17.7            8.1           12.1  
8) วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม          17.2            2.6            8.6  
9) จุดดูนกสะพานสั้น           9.4            3.3            5.8  
10) อุโบสถไม้โบราณ วัดช่องลม           7.3            4.1            5.4  
11) แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนในพ้ืนท่ีนาเกลือ จำนวน 12 แหล่ง(2) 19.3 17.0 17.9 

รวมผูม้าเยี่ยมเยือน (ร้อยละ) 409.9  182.3 276.7 
หมายเหตุ (1) ผู้มาเยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร) สามารถระบุช่ือแหล่งท่องเที่ยวได้หลายแหล่ง 
             (2) เรียงตามลำดับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ประกอบด้วย 1.ศาลเจ้าพ่อเสือ 2.ศาลเจ้าแม่ทับทิม 3.ธนาคารปูม้า   

4.พิพิธภัณฑ์เจริญราษฏร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 5. ศาลเจ้าพ่อศรีนิล 6.ต้นยางคู่ 7.ศาลเจ้าแปะกง 8.กลุ่มประมง
ต้นแบบบ้านนาเกลือ 9.เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองนกยาง 10.บ่อน้ำโบราณ 11.ตรอกโรงยา 12.ธนาคารขยะ  

 
ตารางที ่4.11 ร้อยละของสื่อท่ีทำให้ตัดสินใจมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือ 

ช่ือของสื่อ(1)/ประเภทของผู้มาเยี่ยมเยือน 
% นักท่องเที่ยว 

(n=192) 
% นักทัศนาจร 

(n=271) 
รวม (%) 
(n=463) 

1) เพื่อน / คนรู้จักแนะนำ 38.3 51.3 46.6 
2) สื่อโซเชียล (เฟสบุ๊ค ยูทูป อินสตาแกรม โทรทัศน์) 53.4 38.3 43.8 
3) ด้วยตนเองเนื่องจากเคยมาท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีนาเกลือ 12.0 13.5 12.9 

รวมผูม้าเยี่ยมเยือน (ร้อยละ) 103.7 103.1 103.3 

หมายเหตุ (1) ผู้มาเยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร) สามารถระบุช่ือของสื่อได้มากกว่าหน่ึงรายการ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้มาเยี่ยมเยือนในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการมาท่องเที่ยวของผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ 

เป็นการเชื่อมโยงต่อเนื่องจากบริบท (Context) ในสถานการณ์ของการท่องเที่ยว ปัจจัยนำเข้า ( Input) และ
กระบวนการ (Process) ของผู้เดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งช่วยทำให้เข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลในพฤติกรรม
ของผู้มาเยี่ยมเยือนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตัวแปรด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการเยี่ยมเยือนของผู้มา
ท่องเที่ยวประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 2) มุมมองในคุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยว 3) ความพึงพอใจในการมาท่องเที่ยวและ 4) แนวโน้มการมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต  
 

1) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว  
1.1) จำแนกตามประเภทของผู้มาเยี่ยมเยือน 

ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ ได้ใช้
จ่ายเงินในการมาท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,101.51 บาทต่อคนต่อทริป  โดยที่ผู้มาเยี่ยม
เยือนที่เป็น “นักท่องเที่ยว” ได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 1,601.04 บาทต่อทริป ในขณะที่ “นักทัศนาจร” นั้นได้
ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 747.60 บาทต่อทริป แม้ว่าผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็นนักท่องเที่ยวจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 
41.5 ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วนของนักทัศนาจร แต่นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อทริปในอัตราที่สูงกว่า
คือ เป็นจำนวนเงิน 1,601.04 บาทต่อคนต่อทริป จึงส่งผลทำให้สัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจาก
นักท่องเที่ยวนั้นมีสัดส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 60.27 เทียบกับสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนัก
ทัศนาจร ซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 39.73 (ตาราง 4.12) 
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ตารางที ่4.12 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อคนต่อทริป จำแนกตามประเภทของผู้เยี่ยมเยือน 

ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว / ประเภทของผู้มาเยือน 
ร้อยละของ
นักท่องเที่ยว 

ร้อยละของ 
นักทัศนาจร 

รวมทั้งสิ้น 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 

ไม่เกิน 100 บาท - 2.2 1.3 1.3 

101-250 บาท 1.6 20.7 12.7 12.7 

251-500 บาท 8.9 33.2 23.1 23.1 

501-1,000 บาท 10.4 18.1 14.9 14.9 

1,001-1,500 บาท 8.3 7.7 8.0 8.0 

1,501-2,000 บาท 13.5 3.3 7.6 7.6 

มากกว่า 2,000 บาท 57.3 14.8 32.4 32.4 

รวม คิดเป็นร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 
รวมจำนวน (คน) 192 271 463  

สัดส่วนจำนวนคน คิดเป็นร้อยละ 41.50% 58.50% 100.00  
รายจ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว (บาท/คน/ทริป) 1,601.04  747.60  1,101.51   

เกิดรายได้ในภาคการท่องเที่ยว (บาท) 307,400  202,600  510,000   
สัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 60.27% 39.73% 100.00%  

 
1.2) จำแนกตามประเภทของท่ีพักของนักท่องเที่ยว 

ในจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีจำนวน 192 รายนั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จำนวน 165 ราย 
(คิดเป็นร้อยละ 85.9) ได้เข้าพักยังโรงแรม เกสท์เฮาส์หรือที่พักค้างคืนของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการที่พัก แต่
ยังมีนักท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งจำนวน 27 ราย (คิดเป็นร้อยละ 14.1) ได้เข้าพักในบ้านญาติหรือเพื่อน ดังนั้น
คณะทำงานฯ จึงทำการศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยวทั้งสองกลุ่มนี ้ พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่พักที่โรงแรมหรือเกสท์เฮาส์มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเป็นจำนวนเงิน 1,613.48 บาทต่อคน
ต่อทริป ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่านักท่องเที่ยวที่ได้พักอาศัยในบ้านญาติหรือเพ่ือน ซึ่งได้ใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 
1,525 บาทต่อคนต่อทริป ในระหว่างการมาท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ ซึ่งสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิด
จากนักท่องเที่ยวผู้ที่ได้พำนักที่โรงแรม เกสท์เฮาส์ หรือที่พักค้างคืนของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการที่พักนั้นมี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 86.61 เทียบกับสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่ได้พำนักที่บ้าน
ญาติหรือเพ่ือน ซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 13.39 (ตาราง 4.13) 
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ตารางที ่4.13 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อคนต่อทริป จำแนกตามประเภทของที่พักของนักท่องเที่ยว 
ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว / ประเภทของที่พัก โรงแรมที่พัก(1) บ้านญาต/ิเพื่อน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

ไม่เกิน 100 บาท - - - - 
101-250 บาท 2 1 3 1.6 

251-500 บาท 15 2 17 8.9 

501-1,000 บาท 17 3 20 10.4 

1,001-1,500 บาท 11 5 16 8.3 

1,501-2,000 บาท 25 1 26 13.5 

มากกว่า 2,000 บาท 95 15 110 57.3 

รวมจำนวน (คน) 165 27 192 100.00 

สัดส่วนจำนวนคน คิดเป็นร้อยละ 85.9% 14.1% 100.00%  
รายจ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/ทริป) 1,613.48  1,525.00  1,601.04   
เกิดรายได้การท่องเที่ยว (บาท) 266,225  41,175  307,400   

สัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 86.61% 13.39% 100.00%  
หมายเหตุ (1) มีชื่อธุรกิจโรงแรมที่พักหรือเกสท์เฮาส์ จำนวน 66 แห่ง ที่นักท่องเที่ยวได้ระบุช่ือของธุรกิจให้บริการที่พัก 
 

1.3) จำแนกตามช่วงวันท่องเที่ยวของสัปดาห์ และจำนวนวันในการท่องเที่ยว 
ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าการใช้จ่ายเงินในการมาท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่ง

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือ โดยจำแนกตามช่วงวันท่องเที่ยวของสัปดาห์นั้นพบว่า อัตราการใช้จ่ายเงินในการมา
ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดกลางสัปดาห์และช่วงวันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์ -อาทิตย์นั้น มีอัตราค่าใช้จ่าย
สูงสุดเป็นจำนวนเงิน 1,128.72 และ 1,124.13 บาท ตามลำดับ สำหรับอัตราการใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยว
ในช่วงวันธรรมดานั้น เป็นจำนวนเงิน 1,080.33 บาทต่อคนต่อทริป (ตาราง 4.14) 

แม้ว่าการใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาจะเป็นจำนวนเงินที่มีอัตราต่ำ
ที่สุด แต่ด้วยการสัดส่วนของผู้มาเยี่ยมเยือนในช่วงวันธรรมดาที่ สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.7 ของผู้มาเยี่ยม
เยือนทั้งหมดนั้น การท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาจึงก่อให้เกิดรายได้ให้ภาคการท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือสูงสุด
เป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.69 ของรายได้รวมให้ภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ (ตาราง 4.14) 

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนวันในการมาท่องเที่ยวพบว่า ผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่นาเกลือได้ใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน 691.50 บาทต่อคนต่อทริปในกรณีที่ใช้เวลาท่องเที่ยวไม่เกินครึ่งวัน 
และเป็นจำนวนเงิน 892.13 บาทต่อคนต่อทริปในกรณีที่ใช้เวลาท่องเที่ยวหนึ่งวัน และอัตราการใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนวันในการมา ท่องเที่ยว โดยได้ใช้จ่ายในอัตราสูงสุดเป็น
จำนวนเงิน 1,816.18 บาทต่อคนต่อทริปในกรณีท่ีใช้เวลาในการท่องเที่ยวสี่วันขึ้นไป (ตาราง 4.15) 
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ตารางที ่4.14 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อคนต่อทริป จำแนกตามช่วงวันท่องเที่ยวของสัปดาห์ 

ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว / ช่วงวันท่องเที่ยว วันธรรมดา วันหยุดยาว 
วันหยุดพิเศษ
กลางสัปดาห ์

รวม 

ไม่เกิน 100 บาท 4 2 - 6 
101-250 บาท 38 20 1 59 
251-500 บาท 54 40 13 107 
501-1,000 บาท 33 26 10 69 
1,001-1,500 บาท 18 14 5 37 
1,501-2,000 บาท 19 9 7 35 
มากกว่า 2,000 บาท 78 61 11 150 

รวมจำนวน (คน) 244 172 47 463 
สัดส่วนจำนวนคน คิดเป็นร้อยละ 52.7 37.1 10.2 100.00 

รายจ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/ทริป) 1,080.33 1,124.13 1,128.72 1,101.51 
เกิดรายได้การท่องเที่ยว (บาท) 263,600 193,350 53,050 510,000 

สัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 51.69% 37.91% 10.40% 100.0% 

 
ตารางที ่4.15 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อคนต่อทริป จำแนกตามจำนวนวันในการมาท่องเที่ยว 

ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว / จำนวนวันท่องเที่ยว 
ไม่เกิน  
ครึ่งวัน 

หนึ่งวัน สองวัน สามวัน 
สี่วัน 

ขึ้นไป 
ไม่เกิน 100 บาท 5 1 - - - 
101-250 บาท 18 39 2 - - 
251-500 บาท 42 51 11 2 1 
501-1,000 บาท 12 39 15 2 1 
1,001-1,500 บาท 6 15 13 3 - 
1,501-2,000 บาท 2 9 16 7 1 
มากกว่า 2,000 บาท 15 43 52 26 14 

รวมจำนวน (คน) 100 197 109 40 17 

สัดส่วนจำนวนคน คิดเป็นร้อยละ 21.6 42.5 23.5 8.6 3.7 
รายจ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/ทริป) 691.50 892.13 1,504.36 1,756.25 1,816.18 

เกิดรายได้การท่องเที่ยว (บาท) 69,150 175,750 163,975 70,250 30,875 
สัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 13.56% 34.46% 32.15% 13.77% 6.05% 
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1.4) จำแนกตามภูมิลำเนาของผู้มาเยี่ยมเยือน 
ผลการวิเคราะห์โดยจำแนกผู้มาเยี่ยมเยือนตามภูมิลำเนาแล้วพบว่า ผู้มาเยี่ยมเยือนจาก

กรุงเทพมหานครได้ใช้จ่ายเฉลี่ยสูงสุดในการท่องเที่ยว ด้วยจำนวนเงิน 1,408.16 บาทต่อคนต่อทริป รองลงมา
เป็นกลุ่มผู้มาเยี่ยมเยือนจากจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคตะวันออก) ด้วยจำนวนเงิน 
1,260.28 บาทต่อคนต่อทริป และผู้มาเยี่ยมเยือนจากจังหวัดในภาคตะวันออกด้วยจำนวนเงิน 1,167.11 บาท
ต่อคนต่อทริป ตามลำดับ ซึ่งล้วนแต่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อคนต่อทริป “สูงกว่า” ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยซึ่งเป็น 
1,101,51 บาทต่อคนต่อทริปในภาพรวม  สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนที่มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ทั้ง 3 กลุ่ม
นั้นได้ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อคนต่อทริป “ต่ำกว่า” ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย กล่าวคือ ผู้มีภูมิลำเนาในตำบลนาเกลือ 
(508.00 บาท) อำเภอบางละมุงซึ ่งไม่รวมตำบลนาเกลือ (577.71 บาท) และอำเภออื่นของจังหวัดชลบุรี 
(406.94 บาท) (ตาราง 4.16) 

แม้ว่าการค่าใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวต่อคนต่อทริปของผู้มาเยี่ยมเยือนที่มีภูมิลำเนาจาก
กรุงเทพมหานคร มีอัตราสูงที่สุดด้วยจำนวนเงิน 1,408.16 บาทต่อคนต่อทริป และเม่ือคำนวณกับสัดส่วนของ
จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มตัวอย่างซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.5 ผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมดแล้วนั้น ได้ก่อให้เกิดรายได้
แก่การท่องเที่ยวเป็นสัดส่วนที่คิดเป็นร้อยละ 38.83 ของรายได้รวมให้ภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ 
อย่างไรก็ตามการมาเยี่ยมเยือนของผู้เดินทางมาท่องเที่ยวจากผู้มีภูมิลำเนาจากต่างจังหวัดในภูมิภาคทั่ว
ประเทศ (ยกเว้นภาคตะวันออก) ซึ่งมีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มตัวอย่างซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34.1 นั้น ได้
ก่อให้เกิดรายได้ให้ภาคการท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 39.04 ของรายได้รวม
ให้ภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ (ตาราง 4.16) 

 สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นในตำบลนาเกลือ หรือในอำเภอบางละมุ งจังหวัด
ชลบุรี ซึ่งได้ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในอัตราต่อคนต่อทริปต่ำกว่าหรือกว่าครึ่งหนึ่งค่าเฉลี่ย ด้ วยจำนวนเงิน 
508.00 และ 577.71 บาทต่อคนต่อทริป ตามลำดับนั้น แต่ผู้มาเยี่ยมเยือนของทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนรวมกันคิด
เป็นร้อยละ 23.3 ของผู้มาเยือนทั้งหมด ด้วยเหตุดังกล่าวจึงก่อให้เกิดรายได้แก่แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือ
เป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 23.3 ของรายได้รวม  ส่วนผู้มาเยือนที่มาจากอำเภออื่นของจังหวัดชลบุรีนั้นได้ใช้
จ่ายเงินในการท่องเที่ยวในอัตราต่ำสุด ด้วยจำนวนเงิน 406.94 บาทต่อคนต่อทริป และมีสัดส่วนของจำนวนผู้
มาเยี่ยมเยือนน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.9 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงก่อให้เกิดรายได้แก่แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นา
เกลือน้อยที่สุดด้วย คิดเป็นสัดส่วนเพียง ร้อยละ 1.44 ของรายได้รวม  ดังนั้นทั้งอัตราค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป
และจำนวนคนของผู้มาท่องเที่ยวก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน (ตาราง 4.16) 
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 ตารางที ่4.16 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปและสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยว จำแนกตามภูมิลำเนาของผู้มาเยือน 

ค่าใช้จ่าย / ภูมลิำเนา 

ภาคเหนือ 
อีสาน กลาง 

ตะวันตก 
และใต้ 

กรุงเทพ 
มหานคร 

ภาค
ตะวันออก

(ยกเว้น
ชลบุรี) 

ต.นาเกลือ 
อ.บางละมุง 

อำเภอ 
บางละมุง 

(ยกเว้น  
ต.นาเกลือ) 

อำเภออื่น
ในชลบุรี
(ยกเว้น

บางละมุง) 

 
 

รวม 

ไม่เกิน 100 บาท - 1 - 2 3 - 6 
101-250 บาท 15 5 7 2 21 9 59 
251-500 บาท 34 15 9 12 31 6 107 

501-1,000 บาท 15 28 1 7 16 2 69 
1,001-1,500 บาท 17 11 3 2 4 - 37 
1,501-2,000 บาท 11 19 3 - 2 - 35 

มากกว่า 2,000 บาท 66 62 15 - 6 1 150 
รวมจำนวน (คน) 158 141 38 25 83 18 463 

จำนวนคนคิดเป็นร้อยละ 34.1 30.5 8.2 5.4 17.9 3.9 100 
รายจ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/ทริป) 1,260.28 1,408.16 1,167.11 508.00 577.71 406.94 1,101.51 
เกิดรายได้การท่องเที่ยว (บาท) 199,125 198,550 44,350 12,700 47,950 7,325 510,000 
สัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยว 39.04% 38.93% 8.70% 2.49% 9.40% 1.44% 100.00% 

 
2) มุมมองในคุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในภาพรวมของผู้มาเยือนในมุมมองในคุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจที่
เกิดข้ึนจากการท่องเที่ยวที่เห็นว่ามีคุณค่าสูงสุด 2 ลำดับแรก คือ การมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือนั้นก่อให้เกิด
การมีงานทำอาชีพของคนท้องถิ่น (ร้อยละ 27.4) และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล (ร้อยละ 
23.8) รองลงไปเป็นคุณค่าที่ทำให้สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน และการกระจายรายได้ใน
วงจรธุรกิจท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 19.4 และ 15.6 ตามลำดับ ทั้งนี้ผู้มาท่องเที่ยวแทบจะไม่คำนึงถึงคุณคา่ที่
เกิดข้ึนในด้านการขยายการลงทุนในพ้ืนที่นาเกลือ (ตาราง 4.17) 

เมื่อพิจารณาถึงมุมมองในส่วนของนักทัศนาจรในคุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวนั้นพบว่า นักทัศนาจรเห็นคุณค่าในประเด็นต่าง ๆ สอดคล้องกับมุมมองในภาพรวมของผู้มาเยี่ยม
เยือน ซึ ่งแตกต่างจากมุมมองของนักท่องเที ่ยวที ่ได้มองเห็นคุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวที่เห็นว่ามีคุณค่าสูงสุด 2 ลำดับแรก คือ การมาท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือนั้นก่อให้เกิดการมีงานทำ
อาชีพของคนท้องถิ่น (ร้อยละ 26.0) และคุณค่าที่ทำให้สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน (ร้อยละ 
24.5) (ตาราง 4.17) 
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ตารางที ่4.17 ร้อยละของจำนวนผู้มาเยือนที่มีมุมมองค่าทางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว จำแนก

ตามประเภทของผู้มาเยี่ยมเยือน 

มุมมอง/ประเภทผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว ร้อยละ นักทัศนาจร ร้อยละ รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

1) การมีงานทำและอาชีพ
ของคนในท้องถิ่น 

50 26.0 77 28.4 127 27.4 

2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
สำหรับคนทั้งมวล 

35 18.2 75 27.7 110 23.8 

3) การสะท้อนเอกลักษณ์
วัฒนธรรมและวิถีชุมชน 

47 24.5 43 15.9 90 19.4 

4) การกระจายรายได้ใน
วงจรธุรกิจท่องเที่ยว 

30 15.6 42 15.5 72 15.6 

5) การขยายการลงทุนใน
พื้นทีน่าเกลือ 

2 1.0 7 2.6 9 1.9 

6) ไม่ระบ ุ 28 14.6 27 10.0 55 11.9 

รวม 192 100.0 271 100.0 463 100.0 

 
3) แนวโน้มการมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต 

คณะทำงานฯ ได้ใช้ชุดข้อมูล 2 ส่วน คือระดับความพึงพอใจของผู้มาเยือน และ การมาท่องเที่ยว
ในพื้นที่นาเกลืออีกในอนาคต เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของการเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือใน
อนาคต ผลการศึกษาพบว่า ผู้มาเยี่ยมเยือนมีความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” ด้วยระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.283 (หรือคิดเป็นร้อยละ 85.7)  และโดยมากกว่าครึ่งของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมดระบุว่า จะมาท่องเที่ยวอย่าง
แน่นอนประจำสม่ำเสมอ (ร้อยละ 52.3) โดยนักทัศนาจรมีแนวโน้มจะมาท่องเที่ยวซ้ำอีกในพ้ืนที่นาเกลือมาเป็น
สองเท่าของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้มากกว่าร้อยละ 95 นักทัศนาจร และ สองในสามของนักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มที่จะมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวซ้ำอีกในปีถัดไปเป็นอย่างน้อย (ตาราง 4.18 และ ตาราง 4.19) 
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ตารางที ่4.18 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือของผู้เยี่ยมเยือน 
การมาท่องเที่ยวในอนาคต / ประเภทของผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร รวมทั้งสิ้น 

พอใจมาก 44.8 37.6 40.6 
พอใจ 49.5 57.6 54.2 
เฉยๆ 2.6 0.7 1.5 
ไม่พอใจ 0.5 0 0.2 
ไม่พอใจมาก 2.6 4.1 3.5 

รวม (ร้อยละ) 100.0 100.0 100.0 
ระดับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม=5 ) 4.333 4.247 4.283 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 86.67% 84.94% 85.66% 
การแปลผลระดับความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก 

 

ตารางที ่4.19 ร้อยละของการมาท่องเที่ยวในอนาคต จำแนกตามประเภทของผู้เยี่ยมเยือน 
การมาท่องเที่ยวในอนาคต / ประเภทของผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร รวมทั้งสิ้น 

1)จะมาท่องเที่ยวอย่างแน่นอนประจำสม่ำเสมอ 33.3 65.7 52.3 
2)จะมาท่องเที่ยวอีกอย่างน้อยครัง้หนึ่งในปีนี้ 18.2 6.3 11.2 
3)จะมาท่องเที่ยวอีกในปีถัดไป 14.6 8.9 11.2 
4)อาจจะมาทอ่งเที่ยวอีกในอนาคต 27.1 14.0 19.4 
5)จะไม่มาท่องเที่ยวอีก - 0.7 0.4 
6)ไม่ตอบ 6.8 4.4 5.4 

รวม (ร้อยละ) 100.0 100.0 100.0 

 

วัตถุประสงคข์้อที่ 3 เพี่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่

ตำบลนาเกลือที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก (GSTC)  
 

การวิเคราะห์การกระจายรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนโลก (GSTC) เป็นการวิเคราะห์ในด้านผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการท่องเที่ยวของผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลนา
เกลือ ประกอบด้วยเนื้อหาใน 3 ประเด็น คือ 1) เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกด้านความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจและสังคม 2) สถิติและการใช้จ่ายของผู้มาเยี่ยมเยือนคนไทยในการท่องเที่ยวภายในประเทศ ใน
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตำบลนาเกลือ 3) การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคม ดังต่อไปนี้ 
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    3.1 เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลกด้านความย่ังยืนทางเศรษฐกิจและสังคม 
คณะทำงานฯ ได้นำเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC-Destination 

Criteria) Version 2.0 ซ่ึงได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการ GSTC (GSTC-D) ตั้งแต่วันที่ 6 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การกระจายรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว
ต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ซึ่งโครงสร้างของเกณฑ์ฯ GSTC มีทั้งหมด 4 
หมวด คือ A: ระบบการจัดการความยั ่งยืน B: ความยั ่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม C: ความยั ่งยืนทาง
วัฒนธรรม และ D: ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 
หมวด A : ระบบการจัดการความยั่งยืน 
   A (a) โครงสร้างและกรอบการจัดการ 
   A (b) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
   A (c) การจัดการความกดดันและการเปลี่ยนแปลง 

หมวด C : ความย่ังยืนทางวัฒนธรรม 
C (a) การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม 
C (b) การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

หมวด B : ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจและสังคม 
B (a) การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ     

ในท้องถิ่น 
   B (b) คุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคม 

หมวด D : ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
D (a) การอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ 
D (b) การจัดการทรพัยากร 
D (c) การจัดการของเสียและการปล่อยมลพิษ 

 
ในส่วนของหมวด B: ความความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม แบ่งเป็น 2 หมวดย่อย มี 8 เกณฑค์ือ  
B(a) การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ คือ B1 การวัดผลการ

สนับสนุนทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยว B2 โอกาสในการทำงานและอาชีพที่มีคุณค่า และ B3 สนับสนุน
ผู้ประกอบการท้องถิ่นและการค้าที่เป็นธรรม 

B(b) คุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคม ประกอบด้วย 5 เกณฑ์ คือ B4 สนับสนุนชุมชน B5 การ
ป้องกันการแสวงประโยชน์และการเลือกปฏิบัติ B6 คุณสมบัติและสิทธิ์ของผู้ใช้ B7 ความปลอดภัยและความ
มั่นคง และ B8 การเข้าถึงสำหรับทุกคน 

 
B (a) การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

B1 การวัดผลการสนับสนุนทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยว - การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยตรงและ
โดยอ้อมของการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการติดตามและรายงานต่อสาธารณะ มาตรการ
ที่เหมาะสมอาจรวมถึงระดับของปริมาณผู้เข้าชม การใช้จ่ายของผู้เข้าชมการจ้างงานและการลงทุน และ
หลักฐานเกี่ยวกับการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

B2 โอกาสในการทำงานและอาชีพที่มีคุณค่า - แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการ
ทำงานและการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว องค์กรการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว มุ่งม่ันที่จะให้โอกาสที่เท่า
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เทียมกันสำหรับการจ้างงานในท้องถิ่น การฝึกอบรมและความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
และม่ันคง และค่าจ้างที่เพียงพอในการดำรงชีวิตสำหรับทุกคน 

B3 สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและการค้าที่เป็นธรรม - แหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการใช้จ่ายด้าน
การท่องเที่ยวในระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นผ่านการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นห่วงโซ่อุปทานและการลงทุนที่ยั่งยืน 
มันส่งเสริมการพัฒนาและการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ียั่งยืนในท้องถิ่นตามหลักการค้าที่เป็นธรรม และสะท้อนให้เห็นถึง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม งานฝีมือศิลปะการแสดงผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นต้น 

 
B(b) คุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคม 

B4 สนับสนุนชุมชน - แหล่งท่องเที่ยว มีระบบที่จะเปิดทางและส่งเสริมให้องค์กร ผู้เข้าชม และ
สาธารณะรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนในลักษณะที่รับผิดชอบ 

B5 การป้องกันการแสวงประโยชน์และการเลือกปฏิบัติ - แหล่งท่องเที่ยว ยึดถือมาตรฐานสากลด้าน
สิทธิมนุษยชน มีกฎหมายแนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณที่จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและรายงานเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์การเป็นทาสยุคใหมี และการค้าทางเพศหรือการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดการเลือกปฏิบัติ
และการล่วงละเมิดต่อบุคคลใดโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นสตรี LGBT และ ชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ กฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติที่มีการสื่อสารสาธารณะและบังคับใช้ 

B6 คุณสมบัติและสิทธิ์ของผู้ใช้ - กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินและการได้มานั้นมี
การจัดทำเป็นเอกสารและบังคับใช้ พวกเขาปฏิบัติตามสิทธิของชุมชนและชนพื้นเมืองให้คำปรึกษาแก่
สาธารณชนและไม่อนุญาตให้มีการตั้งถิ่นฐานใหม่โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าและได้รับแจ้งอย่างเป็น
อิสระ และให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมตามกฎหมาย และข้อบังคับยังปกป้องผู้ ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรที่
สำคัญ 

B7 ความปลอดภัยและความมั ่นคง - แหล่งท่องเที ่ยว มีระบบในการตรวจสอบป้องกันรายงาน
สาธารณะและตอบสนองต่ออาชญากรรมความปลอดภัยและอันตรายต่อสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้มาเยือนและผู้อยู่อาศัย 

B8 การเข้าถึงสำหรับทุกคน – สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการรวมถึงสิ่งที่มีความสำคัญทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคน รวมถึงผู้ทุพพลภาพและผู้อ่ืนที่มีข้อกำหนดการเข้าถึง
เฉพาะหรือความต้องการพิเศษอื่น ๆ ในกรณีที่สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่สามารถเข้าถึงได้ในทันที
การเข้าถึงนั้นทำได้โดยการออกแบบและการใช้งานโซลูชันที่คำนึงถึงความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและที่
พักท่ีเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึง มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการต่าง ๆ 
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    3.2 สถิติการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายของผู้มาเยี่ยมเยือนคนไทยในการท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดชลบุร ีและในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตำบลนาเกลือ  

1) สถิติการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยในปี พ.ศ. 2560 ที่จำแนกตามลักษณะการ

จัดการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนคนไทยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 63.62) และนักทัศนาจร 
(ร้อยละ 36.38) มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เยี ่ยมเยือนคนไทย (ร้อยละ 53.23) ได้เดินทางมาท่องเที่ยวใน 10 
จังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก โดยที่จังหวัดชลบุรีมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ
ที่สองรองจากกรุงเทพมหานคร (รายงานสถิติการท่องเที่ยวประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 สำนักงาน
ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) และจังหวัดชลบุรียังคงครองตำแหน่งเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้เยี่ยม
เยือนคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานครในเดือนพฤษภาคม 2565 (ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดชลบุรี, กรกฎาคม 2565) 

ในช่วง 5 ปีก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) 
จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนคนไทยได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นเท่าตัว  จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน 
4,784,716 คน เป็น 8,131,144 คน และ เป็น 8,569,217 คน ในปี 2558 ปี 2560 และ ปี 2562 ตามลำดับ 
(สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) โดยที่จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนดังกล่าวนั้นได้มาท่องเที่ยวใน
พื้นที่เมืองพัทยาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวด้วย จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน 2,998,479 คน เป็น 5,543,633 คน และ 
เป็น 5,911,295 คน ในปี 2558 ปี 2560 และ ปี 2562 ตามลำดับ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เมือง
พัทยา, 2563) จะเห็นได้ว่าสัดส่วนผู้มาเยี่ยมเยือนคนไทยที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
66.50 ของจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนคนไทยที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่จั งหวัดชลบุรี อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏว่ามี
การรายงานสถิติจำนวนผู้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลนาเกลือเป็นการเฉพาะ 

นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยในต้นปี 2563 นั้น จำนวนผู้
มาเยี ่ยมเยือนคนไทยที่ได้เดินทางมาท่องเที ่ยวในพื้นที ่จังหวัดชลบุรีได้ลดลงอย่างต่อเนื ่อง เหลือเพียง 
5,668,639 คน และ 2,784,642 คน ในปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดที่
เริ่มเบาบางลงและประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชน
มีอิสระในการเดินทางสัญจรภายในประเทศด้วยยานพาหนะส่วนตัวหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะไปเยี่ยมเยือน
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในประเทศมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พัก ร้านอาหารและผู้ให้บริการใน
แหล่งท่องเที่ยวได้มีการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณะสุข หรือมาตรฐานการให้บริการเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดอีกด้วย จึงทำให้มีผู้เดินทางท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ในช่วง 5 เดือนแรกของปี พ.ศ 2565 (เดือน
มกราคม-พฤษภาคม 2565) ที่ผ่านมานั้น มีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนคนไทยกว่า 4,771,021 คน ได้เดินทางมา
ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, มิถุนายน 2565) คณะทำงานฯ จึง
ได้ใช้จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนดังกล่าวมาเป็นฐานในการคำนวณเพ่ือประมาณการจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนคนไทย
ที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาในช่วงเวลาเดียวกันดังกล่าว คือมีจำนวนประมาณ 3,172,728 คนในช่วง 5
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เดือนแรกของปี 2565 (คือร้อยละ 66.50 ของจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนคนไทยในจังหวัดชลบุรี) หากสถานการณ์
ของโควิด-19 ยังคงมีอยู่และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อ
การท่องเที่ยวภายในประเทศ คณะทำงานฯ จึงคาดการณ์ว่า จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนคนไทยที่มาท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่เมืองพัทยาตลอดทั้งปี พ.ศ 2565 น่าจะมีอย่างน้อย 7,614,547 คน  

พื้นที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามขอบเขตพื้นที่ในการศึกษามี
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดให้มีผู้มาท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและวัฒนธรรม
ที่น่าสนใจ ตลาดอาหารทะเลสด ชุมชนประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์ในอ่าวนาเกลือ วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นใน
ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ อาคารร้านค้าและบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมเฉพาะ ชายหาดที่ยังคงความเป็น
ธรรมชาติ จุดชมวิวนกยาง และป่าโกงกางที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของเมืองพัทยา แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้มี
เอกลักษณ์แตกต่างกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ่ืนของเมืองพัทยา 

ในอดีตที่ผ่านมามีการสำรวจและศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่เมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง ทำให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของเมืองพัทยา นับตั้งแต่การยุบสุขาภิบาลนาเกลือและได้จัดตั้งเมือง
พัทยาขึ้นเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เมืองพัทยาได้เติบโตและ
เปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านของชุมชนนาเกลือที่กลายเป็นเมืองธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของประเทศและในระดับนานาชาติ ชุมชนพัทยาเคยเผชิญกับวิกฤติปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาน้ำเสียและมลภาวะบริเวณชายหาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ที่ส่งผลเสียต่อภาพพจน์ของการท่องเที่ยวเมือง
พัทยาทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 4.20)   

ต่อมาภายหลังเมืองพัทยามีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวแก้ไขเพื่อฟื้นฟูเมือง
พัทยา ประกอบกับผู้ประกอบการภาคเอกชนได้รวมตัวกันเริ่มดำเนินโครงการถนนคนเดินเมืองพัทยา (Pattaya 
Walking Street) ในปี พ.ศ. 2538 อันเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่า
พอใจทำให้จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนพัทยาเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา (พรทิพา ปิยะกมลรัตน์, 2556) 
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หลังจากนั้นในช่วงระยะเวลา 12 ปีถัดมา (พ.ศ. 2538-2549) จำนวนนักท่องเที่ยวที่มา
เยี่ยมเยือนเมืองพัทยาได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก 2,585,632 คนในปี พ.ศ 2538 เป็น 5,325,673 คนในปี พ.ศ. 
2549 ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,357,283 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.48 ของนักท่องเที่ยวรวม
ทั้งหมดท่ีมาเยี่ยมเยือนเมืองพัทยา ทำให้เมืองพัทยามีรายได้จากการท่องเที่ยวจากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเพ่ิมขึ้น
เกือบสามเท่าตัวจาก 3,360 ล้านบาทในปี 2538 เป็น 9,289 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2549 (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2549) ทั้งนี้ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยามักมาใช้บริการสถานที่
พักผ่อนในพื้นท่ีบริเวณพัทยาใต้เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.30) รองลงมาคือบริเวณพัทยากลาง (ร้อยละ 14.80) 
พัทยาเหนือ (ร้อยละ 9.70) และบริเวณอื่น ๆ ของเมืองพัทยา (ร้อยละ 2.90) สำหรับการมาใช้บริการสถานที่
พักผ่อนในบริเวณนาเกลือนั้นมีจำนวนเป็นสัดส่วนน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 2.30 เท่านั้น (จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ, 
2551) หากพฤติกรรมการเลือกบริเวณพ้ืนที่ในเมืองพัทยาในการใช้บริการสถานที่พักผ่อนในการมาเยี่ยมเยือน
ของคนไทยในปัจจุบันยังคงมีลักษณะทำนองเดียวกัน อาจคาดการณ์ ได้ว่าผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยในบริเวณ
พื้นที่นาเกลือตลอดปี พ.ศ 2565 น่าจะมีประมาณอย่างน้อย 175,134 คน (จากการคำนวณ จำนวนผู้มาเยี่ยม
เยือนพัทยา 7,614,547 คน x สัดส่วนมาเยือนพื้นที่นาเกลือ 2.30%) 

 
2) การใช้จ่ายและสัดส่วนการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทย 

จากฐานข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2564) เกี่ยวกับการใช้จ่ายของชาวไทยในการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ระบุว่าผู้เยี่ยมเยือนคนไทยได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 2,916.27 บาทต่อคน

ภาพที่ 4.20 สถิติผู้มาเยี่ยมเยือนเมืองพัทยา (พ.ศ.2529-2535) ใน พรทิพา ปิยะกมลรัตน์ (พ.ศ 2556) น.92. 
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ต่อวันสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ สำหรับการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีนั้นพบว่า ผู้
มาเยี่ยมเยือนได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 3,299.95 บาทต่อคนต่อวัน โดยมีสัดส่วนโครงสร้างการใช้จ่ายรายหมวดเป็น
ค่าที่พัก (ร้อยละ 25.30) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 26.04) ค่าซื้อสินค้าและของฝาก (ร้อยละ 18.55) 
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง (ร้อยละ12.07) ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด (ร้อยละ 5.92) ค่าพาหนะเดินทาง
ภายในจังหวัด (ร้อยละ 5.92) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ร้อยละ 3.93) ตามลำดับ (ตาราง 4.20) 

เมื่อจำแนกตามประเภทของผู้มาเยี่ยมเยือนแล้ว พบว่า “นักท่องเที่ยว” ได้ใช้จ่ายเงิน
เฉลี่ย 3,607.84 บาทต่อคนต่อวัน โดยมีสัดส่วนโครงสร้างการใช้จ่ายรายหมวดเป็นค่าที่พัก (ร้อยละ 27.32) 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 25.31) ค่าซื้อสินค้าและของฝาก (ร้อยละ 17.82) ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 
(ร้อยละ12.08) ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด (ร้อยละ 5.65) ค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัด (ร้อยละ 
8.04) และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ร้อยละ 3.78) ตามลำดับ สำหรับผู้เยี ่ยมเยือนที่เป็น “นักทัศนาจร” นั้น ได้ใช้
จ่ายเงินเฉลี่ยน้อยกว่า คือมีค่าใช้จ่ายเพียง 1,597.35 บาทต่อคนต่อวัน โดยมีสัดส่วนโครงสร้างการใช้จ่ายราย
หมวดเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 35.16) ค่าซื้อสินค้าและของฝาก (ร้อยละ 27.77) ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ความบันเทิง (ร้อยละ11.91) ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด (ร้อยละ 9.41) ค่าพาหนะเดินทางภายใน
จังหวัด (ร้อยละ 9.99) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ร้อยละ 5.76) (ตาราง 4.20) 
ตารางที่ 4.20 ร้อยละของสัดส่วนโครงสร้างค่าใช้จ่ายรายหมวดในการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนคนไทยใน

จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2562 จำแนกตามประเภทผู้มาเยี่ยมเยือน(1) 

  ค่าใช้จ่ายรายหมวด 
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 

นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร ผู้เยี่ยมเยือน 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

สัดส่วน
(%) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

สัดส่วน 
(%) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

สัดส่วน 
(%) 

1. ค่าที่พัก 985.70 27.32 - - 834.74 25.30 
2. ค่าอาหารและเครื่องดืม่ 913.26 25.31 561.58 35.16 859.40 26.04 
3. ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก 642.79 17.82 443.61 27.77 612.29 18.55 
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 435.87 12.08 190.32 11.91 398.27 12.07 
5. ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 203.67 5.65 150.32 9.41 195.50 5.92 
6. ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด 290.17 8.04 159.57 9.99 270.17 8.19 
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 136.38 3.78 91.95 5.76 129.58 3.93 

รวมจำนวนเงิน (บาท) 3,6073,607.84 100.00  1,597.35 100.00  3,299.95 100.00 
หมายเหตุ  (1) คำนวณสัดส่วนโครงสร้างค่าใช้จ่ายรายหมวดเป็นร้อยละ โดยอ้างอิงตัวเลขค่าใช้จ่ายรายหมวดในการท่องเที่ยว

ของผู้เยี่ยมเยียนคนไทยจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 จากฐานข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2564) 

 
สำหรับการใช้จ่ายเงินของผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบตำบลนา

เกลือตามที่ได้รายงานในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นา
เกลือได้ใช้จ่ายเงิน 1,101.51 บาทต่อคนต่อทริปในการมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือ โดยที่ผู้มา
เยี่ยมเยือนที่เป็น “นักท่องเที่ยว” ได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 1,601.04 บาทต่อทริป ในขณะที่ “นักทัศนาจร” 
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นั้นได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 747.60 บาทต่อทริป แม้ว่าจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็นนักท่องเที่ยวจะมีสัดสว่น
เพียงร้อยละ 41.5 ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วนของนักทัศนาจร แต่นักท่องเที่ยวนั้นได้ใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวต่อทริป
ในอัตราที่สูงกว่าคือ 1,601.04 บาทต่อคนต่อทริป จึงส่งผลทำให้สัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจาก
นักท่องเที่ยวนั้นมีสัดส่วนมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 60.27 เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจาก
นักทัศนาจร ซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 39.73 (ตาราง 4.12) 

คณะทำงานฯ ได้ใช้สัดส่วนโครงสร้างการใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนคนไทยที่มาท่องเที่ยวในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2562 จากฐานข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาข้างต้นมาใช้ในการคำนวณ
ประมาณการค่าใช้จ่ายรายหมวดในการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยียนคนไทยในพ้ืนที่นาเกลือ ปี พ.ศ 2565 เพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์การกระจายรายได้ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือที่พึงได้รับจากการ
ท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2565 (รายละเอียดปรากฏในตาราง 4.21)  

 
ตารางที่ 4.21 ประมาณการค่าใช้จ่ายรายหมวดของผู้เยี่ยมเยือนคนไทยในพื้นที่นาเกลือ ปี  พ.ศ 2565 จำแนก

ตามประเภทผู้มาเยี่ยมเยือน(1) 

  ค่าใช้จ่ายรายหมวด 
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 

นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร ผู้เยี่ยมเยือน 
ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
สัดส่วน

(%) 
ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
สัดส่วน 

(%) 
ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
สัดส่วน 

(%) 

1. ค่าที่พัก     397.80  27.32 - -   278.63  25.30 

2. ค่าอาหารและเครื่องดืม่      386.06  25.31   262.90  35.16   286.86  26.04 

3. ค่าซื้อสินค้าและของฝาก(2)      316.37  17.82   207.68  27.77   204.38  18.55 

4. ค่าใช้จ่ายเพือ่ความบันเทิง      176.58  12.08    89.10  11.91   132.94  12.07 

5. ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 96.71  5.65    70.37  9.41     65.26  5.92 

6. ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด 166.28  8.04    74.70  9.99     90.18  8.19 

7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 61.24  3.78    43.05  5.76     43.25  3.93 

รวมจำนวนเงิน (บาท) 1,601.04  100.00  747.60  100.00  1,101.51  100.00 

หมายเหตุ  (1) ประมาณการโดยใช้สัดส่วน(%)โครงสร้างค่าใช้จ่ายรายหมวดการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยียนคนไทยจังหวัดชลบรุ ี

ปี พ.ศ. 2562 จากฐานข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2564) 

  (2) ปรับเปลี่ยนชื่อหมวดจาก ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก เป็น ค่าซื้อสินค้าและของฝาก เพื่อความเหมาะสม

เนื่องจากผู้มาเยี่ยมเยือนฯ มิได้ระบุว่ามีการซื้อสินค้าท่ีเป็นของที่ระลึกอันเป็นเอกลักษณ์ของนาเกลือ 

 

ดังนั้นจึงประมาณการว่า การที่ผู้เยี่ยมเยือนคนไทยได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 1,101.51 บาทต่อ
คนต่อวันในการมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือนั้น ผู้มาเยี่ยมเยือนแต่ละคนได้ใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก 
278.63 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 286.86 บาท ค่าซื้อสินค้าและของฝาก 204.38 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อความ
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บันเทิง 132.94 บาท ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 65.26 บาท ค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัด 90.18 
บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 43.25 บาท ตามลำดับ (ตาราง 4.21) 

เมื่อจำแนกตามประเภทของผู้มาเยี่ยมเยือนแล้ว พบว่า “นักท่องเที่ยว” ซึ่งได้ใช้จ่ายเงิน
เฉลี่ย 1,601.04 บาทต่อคนต่อวันนั้น  ได้ใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก 397.80 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 386.06 
บาท ค่าซื้อสินค้าและของฝาก 316.37 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 176.58 บาท ค่าบริการท่องเที ่ยว
ภายในจังหวัด 96.71 บาท ค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัด 166.28 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 61.24 บาท 
ตามลำดับ สำหรับผู้เยี ่ยมเยือนที่เป็น “นักทัศนาจร” ซึ่งได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยน้อยกว่า คือมีค่าใช้จ่ายเพียง 
747.60 บาทต่อคนต่อวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พักนั้น ได้ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม 262.90 ค่าซื้อ
สินค้าและของฝาก 207.68 ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 89.10 บาท ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 70.37 
บาท ค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัด 74.70 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 43.05 บาท (ตาราง 4.21) 

 
    3.3 การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมทั้งคุณภาพชีวิตและผลกระทบทาง

สังคม 
การกระจายรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือที่

สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ 8 ข้อ ใน 2 หมวดย่อยใน
ด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม คือ B(a) การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น และ B(b)
คุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคม คณะทำงานฯ ได้ทำการวิเคราะห์การกระจายรายได้ฯ โดยคำนึงถึง
จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มตัวอย่างที่มาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือ ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป ใน
การมาท่องเที่ยว รวมทั้งสัดส่วนค่าใช้จ่ายรายหมวดในการท่องเที่ยวของผู้มาเยี่ยมเยือนในแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนที่
นาเกลือมาเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมทั้งผลกระทบทาง
สังคมและคุณภาพชีวิต ทั้งนี้คณะทำงานฯ ได้วิเคราะห์การกระจายรายได้ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดค่าที่พัก 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าซื้อสินค้าและของฝาก ซึ่งมีสัดส่วนรายจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ดังต่อไปนี้ 

จากผลการศึกษาที่ได้นำเสนอตามจุดประสงค์ที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือที่มีจำนวน 463 รายนั้น ได้ใช้จ่ายเงินในการมาท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยประมาณเป็น
จำนวนเงิน 1,101.51 บาทต่อคนต่อทริป โดยที่ผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็น “นักท่องเที่ยว” ได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 
1,601.04 บาทต่อทริป ในขณะที่ “นักทัศนาจร” นั้นได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 747.60 บาทต่อทริป แม้ว่า
จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็นนักท่องเที่ยวจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 41.5 ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วนของนักทัศนาจร แต่
นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อทริปในอัตราที่สูงกว่าคือ เป็นจำนวนเงิน 1,601.04 บาทต่อคน
ต่อทริป จึงส่งผลทำให้สัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนักท่องเที่ยวนั้นมีสัดส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 
60.27 เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนักทัศนาจรซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 39.73 
(ตาราง 4.12) และผลการศึกษายังพบว่า ผู้มาเยี่ยมเยือนมีความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” และผู้มาเยี่ยม
เยือนร้อยละ 52.3 ระบุว่าจะมาท่องเที่ยวอย่างแน่นอนประจำสม่ำเสมอ และอีกร้อยละ 11.2 ระบุว่าจะมา



104 
 

 

ท่องเที่ยวอีกอย่างน้อยครั้งหนึ่งในปีนี้ ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่า จะมีผู้มาเยี่ยมเยือนรวมร้อยละ 63.5 กลับมา
เยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลืออย่างแน่นอนภายในปี พ.ศ 2565 นี้  

ผู ้เยี ่ยมเยียนกลุ ่มตัวอย่างมีจำนวน 463 รายที ่คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล
ภาคสนามในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งผู้เยี่ยมเยือนแต่ละรายนั้นมิได้เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือโดยลำพัง ล้วน
แต่เดินทางเป็นหมู่คณะ เช่น ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน หรือมาเป็นครอบครัว คณะทำงานฯ ได้ใช้หลักความ

ร ะ ม ั ด ร ะ ว ั ง ใ น ก า ร ป ร ะ ม า ณ ก า ร 
(Conservative Estimation) จำนวนผู ้มา
เยี่ยมเยือนขั้นต่ำว่ามีอย่างน้อย 2 คนต่อ
ตัวอย่างหนึ่งราย และคาดว่าร้อยละ 63.5 
ของผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มดังกล่าวจะเดินทาง
มาเยี ่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นา
เกลือซ้ำอีกในปี พ.ศ 2565 การคาดการณ์
ดังกล่าวของคณะทำงานฯ สอดคล้องกับผล
การสำรวจทัศนคติของนักท่องเที ่ยวชาว
ไทยที ่เดินทางท่องเที ่ยวในประเทศในปี 
2563 ที่ผลสำรวจพบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.39) มักเดินทาง

กับครอบครัว ญาติและเพ่ือน และส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย 1-3 ครั้งต่อปี รวมทั้งผลการวิจัยของภูริตา 
เวชวิมลรัตนา (2561) ที่ได้ศึกษาการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา พบว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทยต้องการกลับมาเที่ยวซ้ำอีกในระดับมากและเลือกพัทยาเป็นตัวเลือกอันดับแรกในการมาท่องเที่ยว  
ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงคาดการณ์ว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ นาเกลือตลอดทั้งปี พ.ศ 2565 
เป็นจำนวนอย่างน้อย 78,728 ราย (จากการคำนวณ (463 x 52 x 2) x (1 + 0.635)) เนื่องจากผู้มาเยี่ยมเยือน
ได้ใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวเฉลี่ยคนละ 1,101,51 บาทต่อคนต่อทริป ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดรายได้
ในภาคการท่องเที ่ยวเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 86.7 ล้านบาทในปี พ.ศ 2565 โดยเป็นรายได้จากกลุ่ม
นักท่องเที่ยว 52.2 ล้านบาท และจากกลุ่มนักทัศนาจร 34.5 ล้านบาท (ภาพที่ 4.21) 

จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนพื้นที่นาเกลือในปี พ.ศ. 2565 อาจมีจำนวนมากถึง 175,134 คนหาก
คิดคำนวณจากการคาดการณ์ในอัตราร้อยละ 2.30 ของจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนพัทยาตลอดปี พ.ศ 2565 ซึ่ง
คาดการณ์ได้ว่ามีจำนวน 7,614,547 คน ในกรณีเช่นนี้การมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือของผู้มาเยี่ยมเยือนอาจ
ก่อให้เกิดรายได้ในภาคการท่องเที่ยวเป็นจำนวนเงิน 192.9 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2565 

 
 
 

 

ภาพที ่4.21 คาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยวและสัดส่วน

ของรายได้ที่ได้รับจากผู้มาเยี่ยมเยือนในพ้ืนที่นาเกลือ 
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1) หมวดที่พักของนักท่องเที่ยว 
ในบรรดาผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือนั้นมีจำนวนนักท่องเที่ยวคิด

เป็นร้อยละ 41.50 ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ในภาคการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 60.27 หรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อย่างน้อย 52.2 ล้านบาท  โดยร้อยละ 85.9 ของนักท่องเที่ยวเป็นผู้ที่ได้เข้าพักในโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ หรือที่พัก
ค้างคืนของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการที่พัก (หรือ โรงแรมฯ) ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 14.1) เข้าพักในบ้านญาติหรือ
เพื่อน นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เข้าพักที่โรงแรมฯ มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเป็นจำนวนเงิน 1,613.48 บาทต่อคน
ต่อทริป ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่ได้พักอาศัยในบ้านญาติหรือเพื่อนได้ใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 1,525 บาทต่อคน
ต่อทริป ในระหว่างการมาท่องเที ่ยวในพื ้นที่นาเกลือ ดังนั ้นสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที ่ยวที ่เกิดจาก
นักท่องเที่ยวผู้ที่ได้พำนักที่โรงแรมฯ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 86.61 เทียบกับสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่
เกิดจากนักท่องเที่ยวที่ได้พำนักท่ีบ้านญาติหรือเพ่ือน ซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 13.39 (ตาราง 4.13)  

เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในหมวด 
B(a) การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสถานที่ตั้งของที่พักค้างคืนของนักท่องเที่ยว
พบว่า ร้อยละ 19 ของนักท่องเที่ยวได้พักที่บ้านญาติหรือเพ่ือนซึ่งไม่ระบุพ้ืนที่ แต่สำหรับการเข้าพักในโรงแรม
ฯ นั้นพบว่าร้อยละ 37 ของนักท่องเที่ยวได้เข้าพักในโรงแรมฯ ที่อยู่ในพื้นท่ีนาเกลือ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าที่โรงแรมฯ 
ในพื้นที่นาเกลือได้รับอย่างน้อย 16.7 ล้านบาทต่อปี (จากการคำนวณ 52.2 x 86.61% x 37%) และส่วนที่
เหลือร้อยละ 44 ของนักท่องเที่ยวได้เข้าพักในโรงแรมฯ ที่อยู่นอกพ้ืนที่นาเกลือ นอกจากนี้ยังพบว่าโรงแรมฯ ที่
อยู ่ในพื ้นที ่นาเกลือได้ให้โอกาสแก่บุคลากรของโรงแรมฯ เข้ารับการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ มี
ความก้าวหน้า มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคง รวมทั้งได้รับค่าจ้างที่เพียงพอในการ
ดำรงชีวิต ร้อยละ 9.02 ของบุคลากรของโรงแรมเป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่นาเกลือ ร้อยละ 1.23 เป็นผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ และร้อยละ 51.23 ของบุคลากรทั้งหมดของโรงแรมเป็นผู้หญิง มีนโยบายซื้อสินค้าและ
วัตถุดิบจากผู้ประกอบการท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมฯ คิดเป็นร้อยละ 80 ของการจัดซื้อ
ทั้งหมด 

สำหรับเกณฑ์ฯ ในหมวด B(b) คุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคมนั้น โรงแรมฯ 
ในพื้นที่นาเกลือมีการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสาธารณะประโยชน์ มีระบบความปลอดภัยและการป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของทั้งแขกผู้มาเยือนและผู้ปฏิบัติงานในโรงแรม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ
สำหรับการเข้าถึงอาคารสถานที่ที่ให้บริการอย่างครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ 

 
2) หมวดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

ผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือได้ใช้จ่ายเงินเป็นค่าอาหาร
และเครื่องดื่มโดยเฉลี่ย 286.86 บาทต่อคนต่อทริป (คิดคำนวณเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 13.6 ล้าน
บาทต่อปี) โดยผู้เยี่ยมเยือนที่เป็น “นักท่องเที่ยว” ได้ใช้จ่ายเงินคนละ 386.06 บาทต่อคนต่อทริป ในขณะที่ 
“นักทัศนาจร” ได้ใช้จ่ายเงินน้อยกว่า คือคนละ 262.90 บาทต่อคนต่อทริป  
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เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในหมวด 
B(a) การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสถานที่ตั้งของร้านอาหารและเครื่องดื่ม
พบว่า ผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมดได้มาใช้บริการจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในพื้นที่นาเกลือ โดยส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 60) ได้ใช้บริการจากร้านค้าแผงลอย ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 40) ได้ใช้บริการจากร้านอาหารซึ่งอยู่ใน
อาคารและมีโต๊ะเก้าอี้บริการ ในส่วนของร้านอาหารซึ่งอยู่ในอาคารนั้นได้จ่ ายเงินค่าจ้างรายวันแก่บุคลากรไม่
ต่ำกว่ากฎหมายแรงงาน มีสวัสดิการและเงินเพิ ่มพิเศษให้แก่พนักงาน ร้ อยละ 36.36 ของบุคลากรของ
ร้านอาหารเป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่นาเกลือ และร้อยละ 45.45 ของบุคลากรทั้งหมดของโรงแรมเป็นผู้หญิง 
ร้านอาหารได้ซื้อวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารที่เป็นอาหารทะเลสดจากกลุ่มประมงพื้นบ้านเป็นหลักคิด
เป็นร้อยละ 30-70 ของการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลทั้งหมดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารทะเลสดที่กลุ่ม
ชาวประมงจับได้ในแต่ละวันหรือแต่ละฤดูกาลกับปริมาณผู้มารับประทานอาหารทะเลในแต่ละวันหรือแต่ละ
สัปดาห ์

สำหรับเกณฑ์ฯ ในหมวด B(b) คุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคมนั้นพบว่า ร้าน
อาหารฯ ในพ้ืนที่นาเกลือมีการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสาธารณะประโยชน์ มีระบบความปลอดภัยและการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของทั้งผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานในร้านอาหาร อย่างไรก็ตามร้านอาหารบ าง
แห่งมีข้อจำกัดทางกายภาพในสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าถึงอาคารสถานที่ของร้านอาหารในบาง
รายการ  

 
3) หมวดค่าซื้อสินค้าและของฝาก 

ผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือได้ใช้จ่ายเงินเป็นค่าซื้อสินค้า
เป็นของฝากโดยเฉลี่ย 204.38 บาทต่อคนต่อทริป (คิดคำนวณเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 9.7 ล้านบาท
ต่อปี) โดยผู้เยี่ยมเยือนที่เป็น “นักท่องเที่ยว” ได้ใช้จ่ายเงินคนละ 316.37 บาทต่อคนต่อทริป ในขณะที่ “นัก
ทัศนาจร” ได้ใช้จ่ายเงินน้อยกว่า คือคนละ 207.68 บาทต่อคนต่อทริป เป็นที่น่าสังเกตว่าสินค้าที่ผู้มาเยี่ยม
เยือนได้ซื้อนั้นเป็นลักษณะของฝาก เช่น กุ้งแห้ง ปลาแห้ง หมึกแห้ง และขนมจากการแปรรูปอาหารทะเลแห้ง 
โดยมิได้มีการซื้อสินค้าประเภทของที่ระลึกของนาเกลือแต่อย่างใด 

เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในหมวด 
B(a) การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสถานที่ตั้งของร้านจำหน่ายของฝากพบว่า
ร้านจำหน่ายของฝากในพื้นที่นาเกลือเป็นธุรกิจในครอบครัวของคนดั้งเดิมในพื้นที่นาเกลือ บางร้านมีการจ้าง
พนักงานมาทำงานในร้านค้าและได้จ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายวันตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด มีสวัสดิการด้าน
อาหารและที่พักให้พนักงาน พนักงานทุกคนของร้านเป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่นาเกลือ และครึ่งหนึ่งของ
บุคลากรทั้งหมดของร้านเป็นผู้หญิง ร้านจำหน่ายของฝากได้ซื้อวัตถุดิบและอาหารทะเลแห้งจากคนในพ้ืนที่นา
เกลือที่เป็นผู้ผลิตและผู้แปรรูปในท้องถิ่นที่อยู่ในตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง และอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
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ชลบุรี เป็นหลัก รวมทั้งเป็นแหล่งรับฝากขายจากผู้ประกอบการรายย่อยต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลนาเกลือ และ
อำเภอบางละมุง อีกด้วย 

สำหรับเกณฑ์ฯ ในหมวด B(b) คุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคมนั้น ร้าน
จำหน่ายของฝากในพื้นที่นาเกลือมีการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสาธารณะประโยชน์ แต่ยังมีข้อจำกัดทาง
กายภาพและขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริเวณร้านจำหน่ายของฝาก  
 

4) การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยชุมชนในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่นา
เกลือ 

จากการวิเคราะห์การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่ผู ้มา
เยี่ยมเยือนได้ใช้จ่ายค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าของฝากข้างต้นมีมูลค่า
รวมกันประมาณ 44.5 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 51.34) ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้มาเยี่ยม
เยือนได้ใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือตามที่ได้คาดการณ์สำหรับปี พ.ศ 2565 จะ
เห็นได้ว่าการมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่
อุปทานทางการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ ได้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้าน
จำหน่ายของฝาก นอกจากนี้แล้วยังได้สร้างโอกาสให้แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ต้นแบบนาเกลือที่จะมีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งมูลค่าประมาณ 5.1 ล้านบาท หรือ
มีสัดส่วนร้อยละ 5.92 ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้มาเยี่ยมเยือนพ้ืนที่นาเกลือ นับเป็นโอกาสของชุมชน
ที่มีการให้บริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งในปัจจุบันมี 3 ชุมชนประกอบด้วย กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือ 
ชุมชนวัดช่องลม และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ แม้ว่าทั้ง 3 ชุมชนมิได้ให้บริการด้าน
ท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนพ้ืนที่นาเกลืออันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็
ตาม ชุมชนวัดช่องลมก็ได้ให้เริ ่มให้บริการแพ็คเกจทัวร์การศึกษาดูงานในต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2565 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ผ่อนคลายลง 

กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านนาเกลือซึ่งนอกจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงในห่วง
โซ่อุปทานของธุรกิจร้านอาหารและร้านจำหน่ายของฝากแล้ว ยังเป็นชุมชนที่เป็นผู้ส่งมอบผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนให้แก่ชุมชนนาเกลือด้วยเนื่องจากเป็นกลุ่มอนุรักษ์วิถีการทำประมงพื้นบ้านที่ ได้
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สัตว์ทะเลโดยการจัดตั้งธนาคารปูม้าและการอนุบาลเลี้ยงหมึกเพ่ือนำกลับสู่ธรรมชาติ วิถี
การทำประมงพื้นบ้านและกิจกรรมการอนุรักษ์ดังกล่าวสามารถจัดแพ็คเกจทัวร์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือในปัจจุบันมีเรือเล็ก 10 ลำและเรือเร็ว 1 ลำ 
สมาชิกกลุ่มประมงฯ มีความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวในกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
และการอนุรักษ์สัตว์ทะเล เช่น การอนุบาลและการปล่อยลูกหมึกและลูกปูม้ากลับสู่แหล่งธรรมชาติ เป็นต้น  

ชุมชนวัดช่องลมเป็นชุมชนในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือเพียงแห่งเดียวที่มี
การจัดแพ็คเกจทัวร์การท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตและการศึกษาดูงานด้านธนาคารขยะ และผลการดำเนินงานที่
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ผ่านมามิได้เป็นที ่ยอมรับเฉพาะภายในพื ้นที ่นาเกลือหรือในเมื องพัทยาเท่านั ้น แต่เป็นที ่ยอมร ับใน
ระดับประเทศด้วย ชุมชนวัดช่องลมได้งดจัดกิจกรรมธนาคารขยะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 และ
เพิ่งกลับมาเปิดดำเนินการในต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2565 ที่ผ่านมา แม้ว่าชุมชนมีรายได้จากการให้บริการ
แพ็คเกจทัวร์จากคณะผู้มาศึกษาดูงานและรายได้ดังกล่าวได้นำไปใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเป็นการส่งมอบ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางตรงไปยังสมาชิกของชุมชนวัดช่องลมที่ร่วมปฏิบัติงานซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) 
เป็นผู้หญิง และร้อยละ 40 เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี อย่างไรก็ตามกิจกรรมของชุมชนในด้านการจัดการ
ธนาคารขยะได้ส่งมอบผลประโยชน์ทางอ้อมต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ และมีผลกระทบ
ทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนสังคมในพื้นที่นาเกลือ รวมทั้งบรรดาผู้ที่ได้มาศึกษาดูงานด้านธนาคารขยะ
เนื่องจากผู้คนในสังคมและผู้มาศึกษาดูงานเกิดความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เป็นโอกาสของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือซึ่งมีสมาชิกในปัจจุบัน 
25 รายในการนำแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืนโลกตามเกณฑ์ GSTC มาใช้ในภาคปฏิบัติในการเป็นผู้
ให้บริการการท่องเที่ยวในชุมชน เนื่องจากมีทุนเดิมที่เป็นแรงบันดาลใจในการต้องการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน 
ให้ทะเลมีความสวยงาม ลำคลองและชายหาดที่ปราศจากขยะ รวมทั้งมีทรัพยากรอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์ 
สามารถทำให้แผนงานที่เคยวางไว้ในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในพื้นที่นาเกลือ มีอาหารทะเลสดที่เพียงพอ ขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ กิจกรรม
ภาพวาดศิลปะร่วมสมัยบนกำแพงบ้านเก่า และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม แผนงานเหล่านี้สามารถจัดเป็น
แพ็คเกจทัวร์ที่หลากหลายดึงดูดนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้มาเยี่ยมเยือนพ้ืนที่นาเกลือได้ตลอดทั้งปี 
ทางชมรมฯ สามารถเป็นผู้จัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือร่วมกับกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและชุมชนวัดช่องลม
หรือชุมชนอื่นในพ้ืนที่นาเกลือ โดยมีมัคคุเทศก์น้อย มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นักสื่อความหมายชุมชน และผู้ประกอบ
ธุรกิจในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญร่วมกัน  

บทเรียนของชุมชนเมืองพัทยาที่เคยเผชิญกับวิกฤติปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาน้ำเสียและมลภาวะบริเวณชายหาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ที่ส่งผลเสียต่อภาพพจน์ของการ
ท่องเที่ยวเมืองพัทยาทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบทางลบโดยตรงต่อ
รายได้ทางเศรษฐกิจของชุมชนเมืองพัทยา ในทำนองเดียวกันหากชุมชนและผู้ประกอบธุรกิจในพ้ืนที่นาเกลือไม่
ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะชุมชนในขณะนี้โดยยังปล่อยให้มีขยะทำลายความสวยงามตามธรรมชาติในลำคลอง ป่า
โกงกาง ชายหาด และในอ่าวนาเกลือ รวมทั้งยังปล่อยให้อ่าวนาเกลือขาดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทาง
ทะเลแล้ว ก็จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือขาดเสน่ห์ที่ดึงดูดให้มีผู้มาเยี่ยมเยือนในอนาคต   
 

5) การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยการลงทุนภาครัฐ 
เมืองพัทยาได้ดำเนินโครงการ Old Town นาเกลือ : โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตลาดลาน

โพธิ ์และนาเกลือ ปี พ.ศ 2562-2566 เพื ่อฟื ้นฟูความเจริญให้กลับสู ่ชุมชนนาเกลือ โดยมีการจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการพัฒนาพื ้นที ่ตลาดลานโพธิ ์ก่อนเพราะเป็นสถานที่ที ่ม ีชื ่อเสียงสามารถดึงดูด
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นักท่องเที่ยวเข้ามาทานอาหารทะเลสด แต่ยังต้องปรับปรุงและพัฒนาให้มีมาตรฐานด้านความสะอาด มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเพ่ิมความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวให้มากข้ึน เมืองพัทยาได้
เริ ่มดำเนินโครงการที ่ 1 คือโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงตลาดขายอาหารทะเลสด นำร่องในปี พ.ศ. 2564  ในปี พ.ศ. 
2565 เมืองพัทยาได้ของบประมาณเพื่อพัฒนาตามแผนงานที่วางไว้จำนวน 7 โครงการในโครงการทั้งหมด 13 
โครงการซึ่งมงีบประมาณรวมทั้งหมด 559.1 ล้านบาท (โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตลาดลานโพธิ์และนาเกลือ ปี พ.ศ 
2562-2566, เมืองพัทยา, 2565)  

 

 
 

ภาพที่ 4.22 โครงการ Old Town นาเกลือ : โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์และนาเกลือ  
ปี พ.ศ 2562-2566 
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ภาพที่ 4.23 แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตลาดลานโพธิ์และนาเกลือ 
 

จะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์และนาเกลือ ปี พ.ศ 2562-2566 
ส่วนใหญ่ดังกล่าวเป็นโครงการที่ลักษณะการสนับสนุนทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยว สร้างโอกาสในการ
ทำงานและอาชีพที่มีคุณค่า สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น ความปลอดภัยและความมั่นคง และการอำนวย
ความสะดวกให้แหล่งท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงไดส้ำหรับทุกคน  

 
6) มุมมองของผู้มาเยี่ยมเยือนในคุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว  

การวิเคราะห์การกระจายรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ
พื้นที่ตำบลนาเกลือที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ 2 
ประการในด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม คือ B(a) การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
และ B(b)คุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคมนั้น อาจพิจารณาในมุมมองของผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยว
ด้วย ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้มาเยี่ยมเยือนพบว่า ผู้มาเยี่ยมเยือนเล็งเห็นถึงคุณค่าทางสังคม
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เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 2 ลำดับแรกคือ “การมาท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือนั้นก่อให้เกิดการมีงานทำอาชีพของคน
ท้องถิ่น” (ร้อยละ 27.4) และ “การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของคนทั้งมวล” (ร้อยละ 23.8) รองลงไปเป็น “คุณ
ค่าที่ทำให้เห็นสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน” (ร้อยละ 19.4) และ “การกระจายรายได้ใน
วงจรธุรกิจท่องเที่ยว” (ร้อยละ 15.6) ทั้งนี้ผู้มาเยี่ยมเยือนแทบจะไม่คำนึงถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นในด้านการขยาย
การลงทุนในพ้ืนที่นาเกลือ (ร้อยละ 1.9) (ตาราง 4.17) 

และเม่ือได้แจกแจงผู้เยี่ยมเยือนเป็น “นักท่องเที่ยว” และ “นักทัศนาจร” แล้ว เป็น
ที่น่าสังเกตว่า นักทัศนาจรซึ่งมิได้ค้างคืนในแหล่งท่องเที่ยวและได้ใช้เวลาเพียงครึ่ งวันหรือหนึ่งวันในการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้เล็งเห็นคุณค่าในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล  (ร้อยละ 27.7) ซึ่ง
เป็นสัดส่วนที่มากกว่านักท่องเที่ยวได้เล็งเห็นคุณค่าในประเด็นเดียวกัน (ร้อยละ 18.2) ในขณะที่นักท่องเที่ยว
ซึ่งได้พักค้างคืนในแหล่งท่องเที่ยวและได้ใช้เวลานานกว่าในการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในการ
สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชุมชน (ร้อยละ 24.5) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่านักทัศนาจรที่ได้เล็งเห็น
คุณค่าในประเดน็เดียวกัน (ร้อยละ 15.9) (ตาราง 4.17) 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกลือ 
 

รายงานสรุปการฝึกอบรมปฏิบัติการสำหรับ "อาสาสมัครเก็บข้อมูลภาคสนาม" การใช้เครื่อง มือ
วิจัยเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โลก (GSTC) 
 

วันทีจ่ัดกิจกรรม  8 – 9 เมษายน พ.ศ. 2565 

สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. อาสาสมัครเก็บข้อมูลภาคสนาม 
1) ชุมชนวัดช่องลม 
2) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ 

2. ผู้แทนจาก มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา 
3. ผู้ประกอบการร้านขายของฝาก (ร้านจันทรา) 
4. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 3  
5. คณะดำเนินงาน บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น จำกัด 
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สรุปการดำเนินงาน 

 การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ “อาสาสมัครเก็บข้อมูลภาคสนาม” การใช้
เครื่องมือวิจัยเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 
(GSTC) มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้คนท้องถิ่นนาเกลือในการเป็นอาสาสมัครเก็บข้อมูลที่
มีความรู้พื้นฐานของหลักการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย (2) เพื่อให้อาสาสมัครเก็บข้อมูลมีความเข้าใจในการใช้
เครื ่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ ้นเพื ่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่นาเกลือ (3) เพ่ือสร้างความม่ันใจ
ให้อาสาสาสมัครเก็บข้อมูลในการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่นาเกลือ  

กิจกรรมกล่าวเปิดโดย นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หลังจากนั้นเป็นการ
เข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรมโดยคณะทำงาน โดยหลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก คือ 
การอบรมให้ความรู้ในภาคทฤษฎี และการฝึกทดลองเก็บข้อมูลจริงในภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้อาสาสมัครเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมไปถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูล เป็นการ
สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว
ของพ้ืนที่ต้นแบบนาเกลือ อย่างแท้จริง  
 

1. การอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี 
ดร.รักษ์ พรหมปาลิต หัวหน้าคณะทำงาน บรรยายให้ความรู้ ประกอบกับจัดกระบวนการเรียนรู้ที่

ให้อาสาสมัครเก็บข้อมูลเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาการอบรมผ่านการปฏิบัติและการร่วมกันระดมความ
คิดเห็น  

 
หัวข้อการบรรยายและสร้างการเรียนรู้ 

1) การแสวงหา “ความรู้” ของมนุษย์  
ในหัวข้อนี้คณะทำงานเริ่มด้วยกิจกรรมสร้างการเรียนรู้จากเกมส์ “ปริศนา – โจทย์การ

แข่งขัน” โดยแบ่งอาสาสมัครเก็บข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม แล้วให้ช่วยกันตอบคำถามตามโจทย์ที่กำหนดให้ ซึ่ง
กิจกรรมมุ่งเน้นให้อาสาสมัครเก็บข้อมูลได้เรียนรู้วิธีการหาข้อมูลเพ่ือให้ได้คำตอบของโจทย์การแข่งขัน รวมทั้ง
ความถูกต้องความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วย 

หลังจากนั ้นเป็นการบรรยายให้ความรู ้ เร ื ่อง การแสวงหา “ความรู ้” ของมนุษย์ ซึ่ง
ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของความรู้, ชนิดของความรู้, ความแตกต่างระหว่าง ความรู้ กับ 
องค์ความรู้, ความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้, องค์ประกอบของวิธีการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจน
เป้าหมายของการแสวงหาความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครเก็บข้อมูลเห็นถึงความสำคัญของการแสวงหาความรู้ 
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และการได้มาซึ่งข้อมูลความรู ้ต ่าง ๆ เพื ่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์หรื อแก้ปัญหา ซึ ่งจะเชื ่อมโยงไปถึง
ความสำคัญของการเก็บข้อมูลในโครงการครั้งนี้ รวมถึงประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะ
ได้รับจากการศึกษาข้อมูล 
 

2) เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก (GSTC)  
ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่  

หมวด A : ระบบการจัดการความยั่งยืน  
หมวด B : ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม  
หมวด C : ความยั่งยืนทางวัฒนธรรม  
หมวด D : ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  

โดยเน้นสร้างความเข้าใจในหมวด B : ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม ตามขอบเขตของ
การดำเนินงานโครงการ 
    

3) การวิจัย คือ อะไร 
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ความหมายของการวิจัย คุณลักษณะจำเป็นของนักวิจัย การวิจัย

ทางสังคมศาสตร์ หลักการกระบวนการวิจัย ประเภทของการวิจัย 
  

  นอกจากนั้นคณะทำงานได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ในหัวข้อ “สิ่งที่อยากรู้ในพ้ืนที่พ้ืนที่นาเกลือ” จากการนำเสนอมุมมองความเห็นในประเด็นดังกกล่าวของแต่ละ
กลุ่ม สรุปเรื่องท่ีอยากรู้ ดังนี้ 
 
  กลุ่ม 1  

- แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนเพื่อพัฒนาพื้นที่นาเกลือ 
- แนวทางการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน 
- การสร้างภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

กลุ่ม 2 
- รายได้ที่คนในชุมชนได้รับจากการท่องเที่ยว 
- การกระจายรายได้ของการท่องเที่ยว 
- การกระจายของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนามีการกระจุกตัวเฉพาะพื้นที่ใด

พ้ืนที่หนึ่งหรือไม่ 
- แนวทางการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
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กลุ่ม 3 
- แนวโน้มรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือในอนาคต 
- มาตรฐานความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ 
- การขยายพื้นที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถทำได้หรือไม่ 
- รายได้ที่ผู้ประกอบการแต่ละประเภทได้รับจากการท่องเที่ยว  

กลุ่ม 4 
- แนวโน้มการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ 
- การท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างไรบ้าง 
- แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน 

 
4) เทคนิคการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
การเก็บข้อมูลภาคสนามผู้เก็บข้อมูลจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิค วิธีการ และศิลปะในการเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม ซึ่งจะช่วยให้ผู ้เก็บข้อมูลรู้เทคนิค วิธีการ ทั้งการเข้าหาและวิธีการพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูล 
(นักท่องเที่ยว) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

จากนั้นคณะทำงานได้ชี้แจงและอธิบายเครื่องมือการเก็บข้อมูลของโครงการ โดยเน้นไปที่
เครื่องมือแบบ 03 ซึ่งเป็นแบบสอบถามสำหรับผู้มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยว ที่อาสาสมัครเก็บข้อมูลจะต้องใช้
เก็บข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนั้นคณะทำงานได้จัดกระบวนการเรียนรู้การสัมภาษณ์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ผ่านสถานการณ์จำลอง โดยให้คณะทำงานแสดงบทบาทสมมุติเป็นนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม แล้วให้
อาสาสมัครเก็บข้อมูลทดลองสัมภาษณ์ การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง จะช่วยให้อาสาสมัครเก็บข้อมูลได้
ทดลองใช้เครื่องมือ และเข้าใจประเด็นคำถามในแต่ละข้อ ก่อนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวจริง  
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ภาพที่ 4.24 การอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเก็บข้อมูล ภาคทฤษฎี  
 

2. การฝึกภาคปฏิบัติ 
     หลังจากคณะทำงานได้จัดอบรมอาสาสมัครเก็บข้อมูลฯ ในส่วนของภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการปูพ้ืน

ฐานความรู้เรื่องการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ความสำคัญของการศึกษาข้อมูล พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในข้อ
คำถามแต่ละข้อในแบบสอบถามโดยละเอียด ตลอดจนเทคนิควิธีการเก็บข้อมูลแล้ว คณะทำงานได้ จัด
กระบวนการฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม โดยให้อาสาสมัครเก็บข้อมูลฯ ลงพื้นที่ทดลองเก็บข้อมูลผู้มาเยือนใน
แหล่งท่องเที่ยวจริง โดยกระจายอาสาสมัครเก็บข้อมูลฯ ไปทดลองเก็บข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ 
5 แห่ง ได้แก่ 1) สวนสาธารณะตลาดลานโพธิ์ 2) ลานจอดรถตลาดลานโพธิ์ 3) ทุนแพลอยน้ำ 4) ชุมชนตลาด
เก่านาเกลือ - ตรอกโรงยา และ 5) โรงเจเซียนซือ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน 

      เมื่อแล้วเสร็จกระบวนการทดลองเก็บข้อมูลฯ จริงในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ แล้ว คณะทำงาน 
พร้อมด้วยอาสาสมัครเก็บข้อมูลฯ ได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติและสรุปผล ซึ่งอาสาสมัครได้
สะท้อนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ที่พบจากการทดลองเก็บข้อมูลจริง จากนั้นคณะทำงานจึงได้ชี้แจงใน
ประเด็นคำถามและวิธีการแก้ปัญหาที่อาสาสมัครเก็บข้อมูลพบอย่างละเอียด เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการ
เก็บข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลในโครงการ 
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ภาพที่ 4.25 การอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเก็บข้อมูล ภาคปฏิบัติ และการสรุปบทเรียน 
 

ทั้งนี้เพื่อให้การเก็บข้อมูล ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 คณะทำงาน
โครงการได้จัดประชุมชี ้แจงและวางแผนการเก็บข้อมูลฯ ร่วมกับอาสาสมัครเก็บข้อมูลอีกครั้งก่อนการ
ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลผู้มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยวจริง ในช่วงระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 
2565 เพื่อให้อาสาสมัครเก็บข้อมูลได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและเกิดความเข้าใจในการทำงานชัดเจน โดย
หัวหน้าคณะทำงานได้ชี ้แจงกฎ กติกาการเก็บข้อมูล และจัดตารางการเก็บข้อมูล พร้อมมอบเอกสาร
แบบสอบถามผู้มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยว เสื้อ และบัตรประจำตัวผู้เก็บข้อมูล ให้กับอาสาสมัครเก็บข้อมูล 
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ภาพที่ 4.26 การประชุมชี้แจงและวางแผนการเก็บข้อมูลฯ ร่วมกับอาสาสมัครเก็บข้อมูล 
 

นอกจากนั้นคณะทำงานฯ ได้มีการจัดประชุมแบบ focus group กับอาสาสมัครเก็บข้อมูลภาคสนาม
ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่อประเมินความพึงพอใจ ความมั่นใจ และประเมินความเข้าใจต่อการ
จัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ซึ่งมีผลสรุป
ว่า จากการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครเก็บข้อมูลภาคสนาม และได้ลงมือจริงเก็บข้อมูลจากผู้มา
ท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ทำให้มีความพึงพอใจในการได้รับทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ ในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ ทำให้มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในกระบวนการทำวิจัย การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมตามเกณฑ์ GSTC ตลอดจน
เทคนิคและศิลปะในการจัดเก็บข้อมูล ทำให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่นา
เกลือให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบของ อพท.3 นอกเหนือจากนี้ แล้ว ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของชุมชนใน
พ้ืนที่นาเกลือให้เป็นนักวิจัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพอีกด้วย 
 

   
 

ภาพที่ 4.27 การประชุมแบบ focus group กับอาสาสมัครเก็บข้อมูลภาคสนาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจ 
ความมั่นใจ และประเมินความเข้าใจต่อการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมตามเกณฑ์ GSTC 
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รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้  ในการ
จัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว  อย่างยั่งยืนโลก 
(GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3  พื้นที่นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 
 
วันที่จัดกิจกรรม    27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ณ    ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเรือนทิพย์ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. ชุมชนในภาคการท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือ 

1) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ 

2) ชุมชนวัดช่องลม 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เมืองพัทยา 

3. หน่วยงานภาครัฐ   
1) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุร ี

2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา 

3) พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) โรงเรียนเมืองพัทยา 2   

4. หน่วยงานภาคเอกชน 
1) มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา 
2) สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 

5. สถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายของสำนักงานพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 3  
1) สถานประกอบการที่พัก โรงแรม 

- โรงแรมเรือนทิพย์ พัทยา 
2) สถานประกอบการร้านอาหาร 

- ร้านนนท์ ซีฟู้ด 
- ร้านก๋วยเตี๋ยวสองบัณฑิต 
- ร้านเจ๊เนตร 

3) ผู้ประกอบการร้านของฝาก 

- ร้านจันทรา  
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สรุปผลการจัดกิจกรรม  
 
 เริ ่มการประชุมเวลา 09.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกิตติมา รัชนีภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) เป็นผู้แทนผู้จัดการสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 
3 (อพท.3) กล่าวเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
จัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ใน
แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3  
 เวลา 09.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวของคนไทย ปี 2565 
และการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก” โดย นางสาวชลชา บุญโต นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นการให้ข้อมูลภาพรวมของแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และร่างกรอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ข้อมูลสถิติการ
ท่องเที่ยว ปี 2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน (6 เดือน) ตลอดจนแผนการดำเนินงานตามมาตรฐาน
การท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการเพ่ือรองรับและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

เวลา 10.15 น. แนะนำคณะทำงานและกระบวนการทำงานโครงการฯ และการนำเสนอผลการศึกษา 
“การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลกในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของพื้นที่พิเศษ 3 พื้นที่นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” โดย 
คณะทำงานโครงการฯ ซึ่งการนำเสนอผลการศึกษาครอบคลุมทั้งการประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของผู้มาเยี่ยม
เยือน (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3  รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 

เวลา 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
 เวลา 10.45 น. คณะทำงานโครงการฯ นำเสนอผลการศึกษาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เวลา 11.30 น. คณะทำงานโครงการฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “องค์ความรู้และการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกฯ” เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นการนำข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วนสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
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 การนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ชุมชนในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ 

         1.1) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ กล่าวว่า  
-  จากผลการศึกษาจะเห็นว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนาเกลือจำนวนมากมีวัตถุประสงค์ใน

การมารับประทานอาหารท้องถิ่น ซึ่งอาหารทะเลสดใหม่ และเป็นจุดเด่นของนาเกลือ แต่ที่ผ่านมามักพบว่า
คุณภาพของอาหารทะเลบางร้านไม่ได้มาตรฐาน (ไม่สด) ทำให้ถูกตำหนิจากผู้ซื้อ ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพรวมของ
ร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด รวมถึงภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือด้วย จึงขอเสนอแนะให้
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเข้ามาจัดการเรื ่องมาตรฐานคุณภาพอาหารทะเลสด เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว และให้
นักท่องเทีย่วหรือผู้ซื้อได้รับประทานอาหารปลอดภัย มีคุณภาพ และเกิดความประทับใจ 

-  ในพื้นที่นาเกลือมีที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ให้บริการแต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงเสนอแนะให้ 
อพท.3 ทำการประชาสัมพันธ์ที่พักขนาดเล็ก เช่น เกสท์เฮาส์ โฮมสเตย์ ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 

-  เสนอแนะให้จัดกิจกรรม “เดินกินถิ่นนาเกลือ” เป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
 

1.2) ชุมชนวัดช่องลม 

จากผลการศึกษา ชุมชนวัดช่องลมได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดหาดหลังวัดช่องลม ซึ่ง
จากข้อมูลที่ระบุว่าชายหาดบริเวณชุมชนวัดช่องลม เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในพ้ืนที่นาเกลือที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยว ชุมชนจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบริเวณศาลาหลังวัดช่องลม ให้เป็นทำตลาดชุมชน ภายใต้
แนวคิดการให้บริการอาหารท้องถิ่นฝีมือชุมชน โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่สดใหม่จากกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
นาเกลือ ชุมชนมีความเห็นว่าการให้บริการท่องเที่ยวตามแนวคิดนี้จะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันของชุมชนวัดช่องลมและกลุ่ม
ประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือด้วย แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าวมีข้อจำกัดเรื ่องการใช้พื ้นที่
สาธารณะ  
 
   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เมืองพัทยา) 
    ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา ได้กล่าวถึงการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ว่า ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาเป็นข้อมูลที่ดี จากข้อมูลทำให้ทราบถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ ทั้งนี้เมืองพัทยาสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือและเมืองพัทยา ดังนี้ 

1) การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว 
2) เมืองพัทยาจะนำฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเสนอต่อเวทีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ

จังหวัดชลบุรีต่อไป 
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3) สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) ได ้

4) การจัดการเรื่องมาตรฐานของอาหาร ตามที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือได้
เสนอแนะนั้น ทางเมืองพัทยาจะมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมือง
พัทยา ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร พร้อมสร้างความเข้าใจ
ให้ผู้ค้าขายเห็นถึงความสำคัญของการรักษามาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจัดการที่เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม ชุมชนและผู ้ค้าขายจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับเมื องพัทยาและ
ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน 

5) การสร้างความร่วมมือกับชุมชนในด้านการสร้างความเข้าใจ การรณรงค์ และการบังคับใช้
กฎหมาย ในด้านการสิ่งแวดล้อม จากปัญหาการทิ้งขยะลงในลำน้ำสาธารณะ ซึ่งส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่นาเกลือ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 
  3. หน่วยงานภาครัฐ 

       3.1) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 
             การศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวของพื้นที่นาเกลือ ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการ
นำไปพัฒนาการท่องเที่ยวในพืน้ที่นาเกลือต่อไป 

      3.2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา 
   ในปี พ.ศ. 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา มีแผนที่จะการดำเนินงาน
ด้านการตลาดในพื้นที่นาเกลือไว้แล้ว 
 

4. หน่วยงานภาคเอกชน 
      สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Wellness Tourism) ในพ้ืนนาเกลือเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะพ้ืนที่นาเกลือ
มีต้นทุนทรัพยากร ทั้งด้านอาหาร ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทำกิจกรรมเชิงสุขภาพ ซึ่งล้วนเป็น
ต้นทุนที่สามารถนำมาต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ ทั้งนี้ในบทบาทของสมาคมนักธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวเมืองพัทยา มีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และจัดทำเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่นาเกลือ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

      1) ด้านการจัดการขยะ เสนอแนะให้โรงเรียนมีการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะ โดย
ในประเด็นนี้โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ได้แลกเปลี่ยนว่า ทางโรงเรียนมีการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเรื่องปัญหา
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ขยะอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ และโรงเรียนมีความยินดีให้นักเรียนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมการจัดการ
ขยะในชุมชน นอกจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักปฏิบัติเรื่องการจัดการขยะท่ี
ถูกต้องกับประชาชนในพื้นท่ี 

2) เสนอแนะให้มีการรวบรวมประวัติหรือข้อมูลของสถานที่สำคัญในพื้นที่นาเกลือ จากนั้นสร้าง
การรับรู้และถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเยาวชนรุ่นหลัง หรืออาจมีการต่อยอดเรื่องการพัฒนามัคคุเทศก์ที่
เป็นเยาวชนในพื้นท่ี 
     3) ควรบูรณะ ซ่อมแซม สถานที่สำคัญในตำบลนาเกลือให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้มา
เยือนได้  เช่น ศาลเจ้าต่างในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 

เวลา 12.00 น. คณะทำงานโครงการฯ กล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
เวลา 12.15 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลา 13.00 น. ปิดการประชุม 
 

     

                          

                        
  
ภาพที่ 4.28 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนำเสนอผลการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูล

ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงาน
พื้นที่พิเศษ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ประกอบด้วย  1) เพื่อดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 2) เพ่ือประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ 3) เพ่ือวิเคราะห์การกระจาย
รายได้ในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) และ 4) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยว
ต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือ ผลการศึกษาและผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้  

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่ตำบลนา
เกลือที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก (GSTC) 

 จากกระบวนการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 เมื่อนำผลการศึกษา
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ เกณฑ์และตัวชี้วัด เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) พบว่า  
 
ตารางที่ 4.22 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษากับเกณฑ์และตัวชี้วัดเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 
(GSTC) 

เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก (GSTC) หมวด B: ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจและสังคม 
B (a) การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

เกณฑ์และตัวชี้วัด ผลการศึกษา SDGs 

B1  การว ั ดผลการสน ับสน ุนทาง
เศรษฐกิจของการท่องเที่ยว 
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยตรง
และโดยอ ้อมของการท ่องเท ี ่ยวสู่
เศรษฐกิจของแหล่งท่องเที ่ยว ได้รับ
การติดตามและรายงานต่อสาธารณะ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกล ือท ี ่ สอดคล ้องก ับเกณฑ ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
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มาตรการที่เหมาะสม อาจรวมถึงระดับ
ของปริมาณผู้เข้าชมการใช้จ่ายของผู้
เข้าชมการจ้างงานและการลงทุนและ
หล ั ก ฐ าน เ ก ี ่ ย วก ั บ ก า รก ร ะจาย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

a. โปรแกรมรวบรวมข้อมูลทาง
เศรษฐกิจ 

b. รายงานประจำปีเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทางเศรษฐก ิจทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อมของการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  

c. ข้อมูลที ่ครอบคลุมช่วงของ
ก า ร ว ั ด ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง
เศรษฐกิจ (เช่นปริมาณการใช้
จ ่ายการจ ้างงานการลงทุน
และการแพร ่กระจายของ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
แหล่งท่องเที่ยว) 

a. ได ้ม ีการพัฒนาเครื ่องม ือ ว ิธ ีการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสภาพการ
ทำงานในสถานประกอบการและแหล่ ง
ท่องเที ่ยว และดำเน ินการจ ัดเก ็บข้อมูล
ดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผนงาน 

b. มีรายงานประจำปีที่เกี ่ยวกับการสนับสนุน
ทางเศรษฐกิจทั ้งทางตรงและทางอ้อมของ
การท่องเที ่ยวในแหล่งท่องเที ่ยว (นำเสนอ
การวิเคราะห์ในบทท่ี 4) ประกอบด้วย 
b.1 รายงานประจำปี พ.ศ. 2565 (5 เดือน) 

และคาดการณ์ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2565  
b.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้มี

ส ่วนได ้ส ่วนเส ียทางการท ่องเท ี ่ ยว  
ประกอบด้วย 

          1) ชุมชน/ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน/กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 

          2) ผู้ประกอบการที่พัก 
          3) ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
          4) ผู้ประกอบการร้านขายของฝาก  
          5) แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 
          6) องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นและ         

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
    b.3 มีข ้อมูลและแผนงานด้านการพัฒนา
แหล่งท่งเที่ยว ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนทาง
เศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อประเมินข้อมูลการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที ่ยวของแหล่ง
ท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ 
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c. มีข้อมูลที่ครอบคลุมช่วงของการวัดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ (เช่นปริมาณการใช้จ่ายการจ้าง
งานการลงทุนและการแพร่กระจายของ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยว) 
c.1 ผลการประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของ 

“นักท่องเที่ยว” และการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที ่ยวของ
แหล่งท่องเที ่ยวต้นแบบพื ้นที ่ตำบลนา
เกลือ 

c.2 ผลการประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของ 
“นักทัศนาจร” และการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที ่ยวของ
แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื ้นที ่ตำบลนา
เกลือ 

 
วัตถุประสงค์ที ่ 3 เพื ่อวิเคราะห์การกระจาย
รายได้ในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว
ต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)   
     c.3 การวิเคราะห์การกระจายรายได้ในภาค

การท ่องเท ี ่ยวของแหล ่งท ่องเท ี ่ ยว
ต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือ ที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 
(GSTC) 

    c.4 การคาดการณ์ การกระจายรายได้ในภาค
การท่องเที ่ยวจากการใช้จ่ายของผู ้มา
เยี ่ยมเยือนในแหล่งท่องเที ่ยวต้นแบบ
พ้ืนที่ตำบลนาเกลือ 

B2 โอกาสในการทำงานและอาชีพที่มี
คุณค่า 
แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุน
โอกาสในการทำงานและการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกล ือท ี ่ สอดคล ้องก ับเกณฑ ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
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ด ้ านการท ่ อง เท ี ่ ย ว  องค ์ กร การ
ท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว มุ่งมั่นที่
จะให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับการ
จ้างงานในท้องถิ่น การฝึกอบรมและ
ความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมการ
ทำงานที ่ปลอดภัยและมั ่นคง และ
ค่าจ ้างที ่ เพ ียงพอในการดำรงช ีวิต
สำหรับทุกคน 

a. จัดทำโปรแกรม / หลักสูตร
ฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องที่มี
อยู่ในท้องถิ่น 

b. คำแถลงความม ุ ่ งม ั ่ นของ
ผู้ประกอบการการท่องเที ่ยว
ในการจ ัดหาโอกาสในการ
ทำงาน / อาชีพที่เหมาะสม 

c. โอกาสในการฝึกอบรมและ
การจ ้างงานที ่ส ่งเสร ิมและ
ดำเน ินการโดยคนในพื ้นที่
รวมถึงผู้หญิงคนหนุ่มสาวชน
กลุ่มน้อยและคนพิการ 

d. ช่องทางสำหรับการตรวจสอบ
สภาพการทำงานและการรับ / 
จัดการเรื่องร้องทุกข์ (เช่นการ
ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง ส ห ภ า พ
แรงงาน) 

      ได้มีการพัฒนาเครื ่องมือ วิธ ีการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีข้อมูล
เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการ
ทำงานและการฝึกอบรมด้านการท่องเที ่ยว 
องค์กรการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว มุ่งม่ันที่
จะให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับการจ้างงานใน
ท ้องถ ิ ่น การฝ ึกอบรมและความก ้าว หน้า 
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคง 
และค่าจ้างที่เพียงพอในการดำรงชีวิตสำหรับทุก
คน และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวแล้ว
เสร็จตามแผนงาน  (นำเสนอการวิเคราะห์ในบท
ที ่  4) โดยแหล ่งท ่องเท ี ่ยวและองค ์กรการ
ท่องเที ่ยวของแหล่งท่องเท ี ่ยวที ่ เก ี ่ยวข ้อง 
ประกอบด้วย 
          1) ชุมชน/ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชน/กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
          2) ผู้ประกอบการที่พัก 
          3) ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
          4) ผู้ประกอบการร้านขายของฝาก  
          5) แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 
          6) องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นและ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

 

B3 สนับสนุนผู ้ประกอบการท้องถิ่น
และการค้าที่เป็นธรรม 
แหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการใช้จ่าย
ด้านการท่องเที่ยวในระบบเศรษฐกิจใน
ท ้องถ ิ ่นผ ่านการสน ับสน ุนองค ์กร
ท้องถิ่นห่วงโซ่อุปทานและการลงทุนที่
ยั ่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาและการซื้อ

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกล ือท ี ่ สอดคล ้องก ับเกณฑ ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
 
      ได้มีการพัฒนาเครื ่องมือ วิธ ีการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวใน
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ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในท้องถิ่นตามหลัก
การค้าที่เป็นธรรมและสะท้อนให้เห็น
ถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ 
ส ิ ่ ง เหล ่าน ี ้อาจรวมถ ึงอาหารและ
เครื ่องดื ่มงานฝีมือศิลปะการแสดง
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นต้น 

a. คำแนะนำด้านการเง ินหรือ
การสนับสนุนอื ่น ๆ - พร้อม
ให้บริการในแหล่งท่องเที ่ยว 
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs 
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

b. ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึง
ต ล า ด ส ำ ห ร ั บ  SMEs ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 

c. การดำเนินการเพื่อสนับสนุน
และช ่วยเหล ือองค ์กรการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นในการซื้อ
สินค้าและบริการในท้องถิ่น 

d. ความค ิ ดร ิ เ ร ิ ่ มท ี ่ จ ะช ่ ว ย
เกษตรกรในท้องถิ่นช่างฝีมือ
และผู้ผลิตอาหารมีส่วนร่วมใน
ห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว 

e. ผลิตผลงานฝีมือในท้องถิ่นที่มี
การระบุส่งเสริมและจำหน่าย
แก่ผู้เข้าชมในแหล่งท่องเที่ยว 

ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ ่นผ่านการสนับสนุน
องค์กรท้องถิ่นห่วงโซ่อุปทานและการลงทุนที่
ยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาและการซื้อผลิตภัณฑ์ที่
ยั่งยืนในท้องถิ่นตามหลักการค้าที่เป็นธรรมและ
สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
พื้นที่ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม
งานฝีมือศิลปะการแสดงผลผลิตทางการเกษตร 
และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวแล้วเสร็จ
ตามแผนงาน (นำเสนอการวิเคราะห์ในบทที่ 4) 
โดยแหล่งท่องเที่ยวและองค์กรการท่องเที่ยวของ
แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
          1) ชุมชน/ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชน/กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
          2) ผู้ประกอบการที่พัก 
          3) ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
          4) ผู้ประกอบการร้านขายของฝาก  
          5) แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 
          6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 

B (b) คุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคม 

เกณฑ์และตัวชี้วัด ผลการศึกษา SDGs 
B4 สนับสนุนชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยว มีระบบที่จะเปิดทาง
และส่งเสริมให้องค์กร ผู้เข้าชม และ
สาธารณะรับผิดชอบต่อชุมชน และมี

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกล ือท ี ่ สอดคล ้องก ับเกณฑ ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
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ความคิดร ิ เร ิ ่มด ้านความย ั ่ งย ืนใน
ลักษณะที่รับผิดชอบ 

a. การสนับสนุนสำหรับชุมชน
ท้องถิ่นและความคิดริเริ่มการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยองค์กร
การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริมและอำนวยความ
สะดวก 

b. ม ีแบบแผนและได ้ร ับการ
ส่งเสริมสำหรับผู ้เข้าชมเพ่ือ
สนับสนุนชุมชนท้องถิ ่นและ
โครงการความยั่งยืน 

c. การเป็นอาสาสมัครและการมี
ส ่ วนร ่วมก ับช ุมชนน ั ้ น ไม่
เกี ่ยวข้องกับการบุกรุกหรือ
การเอารัดเอาเปรียบ 

      ได้มีการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดโอกาสและการ
ส ่งเสร ิมให้องค์กร ผ ู ้ เข ้าชม และสาธารณะ
รับผิดชอบต่อชุมชน และมีความคิดริเริ ่มด้าน
ความยั่งยืนในลักษณะที่รับผิดชอบการสนับสนุน
ชุมชนท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยว (นำเสนอการ
วิเคราะห์ในบทที่ 4) โดยแหล่งท่องเที ่ยวและ
องค์กรการท่องเที ่ยวของแหล่งท่องเที ่ยวที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
          1) ชุมชน/ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชน/กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
          2) ผู้ประกอบการที่พัก 
          3) ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
          4) ผู้ประกอบการร้านขายของฝาก  
          5) แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 
          6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 

B5 การป้องกันการแสวงประโยชน์และ
การเลือกปฏิบัติ 
แหล่งท่องเที่ยว ยึดถือมาตรฐานสากล
ด้านสิทธิมนุษยชน มีกฎหมายแนวทาง
ปฏิบัติและจรรยาบรรณที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ป้องกันและรายงานเกี ่ยวกับการค้า
มนุษย์การเป็นทาสยุคใหม่ และการค้า
ทางเพศหรือการแสวงหาผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นใดการเลือกปฏิบัติและ
การล่วงละเมิดต่อบุคคลใดโดยเฉพาะ
เด็กวัยรุ่นสตรี LGBT และ ชนกลุ่มน้อย
อื่น ๆ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่มี
การสื่อสารสาธารณะและบังคับใช้ 

a. การอ้างอิง (ช ื ่อ , ว ันที ่ ) ถึง
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องใน

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกล ือท ี ่ สอดคล ้องก ับเกณฑ ์ก าร
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
 
      ได้มีการพัฒนาเครื ่องมือ วิธ ีการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการยึดถือมาตรฐานสากล
ด้านสิทธิมนุษยชน มีกฎหมายแนวทางปฏิบัติ
และจรรยาบรรณที่จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อป้องกันและ
รายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์การเป็นทาสยุค
ใหม ่ และการค ้าทางเพศหร ือการแสวงหา
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดการเลือกปฏิบัติ
และการล่วงละเมิดต่อบุคคลใดโดยเฉพาะเด็ก
ว ัยร ุ ่นสตร ี  LGBT และ ชนกล ุ ่มน ้อยอ ื ่น ๆ 
กฎหมายและแนวทางปฏิบัต ิท ี ่ม ีการสื ่อสาร
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เรื่องสิทธิมนุษยชนการเอารัด
เอาเปรียบการเลือกปฏิบัติ
และการล่วงละเมิด 

b. หลักฐานการสื่อสารและการ
บังคับใช้กฎหมายข้างต้นและ
แนวปฏิบัติที่ดี (รวมถึงองค์กร
การท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชม) 

c. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ผลกระทบเก ี ่ ย วก ับส ิทธิ
มนุษยชนรวมถึงการค้ามนุษย์
การค้าทาสที่ทันสมัยและการ
ใช ้แรงงานเด ็กดำเน ินการ
อย่างสม่ำเสมอ 

d. จุดหมายแหล่งท่องเที่ยว และ
ผู้เล่นหลักด้านการท่องเที่ยว
คือผู้ลงนามในจรรยาบรรณใน
การค ุ ้ มครองเด ็กจากการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศใน
การเดินทางและการท่องเที่ยว 

สาธารณะและบังคับใช้ และดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนงาน (นำเสนอการวิเคราะห์ในบทที่ 4)  
โดยแหล่งท่องเที่ยวและองค์กรการท่องเที่ยวของ
แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
         1) ชุมชน/ชมรมส่งเสริมการท่องเที ่ยว

โดยชุมชน/กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
          2) ผู้ประกอบการที่พัก 
          3) ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
          4) ผู้ประกอบการร้านขายของฝาก  
          5) แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 
          6) องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นและ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

B6 คุณสมบัติและสิทธิ์ของผู้ใช้ 
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินและการได้มานั้นมีการจัดทำ
เป็นเอกสารและบังค ับใช ้ พวกเขา
ปฏิบ ัต ิตามสิทธ ิของช ุมชนและชน
พื้นเมืองให้คำปรึกษาแก่สาธารณชน
และไม่อนุญาตให้มีการตั้งถิ่นฐานใหม่
โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้า
และได้รับแจ้งอย่างเป็นอิสระและให้
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมตามกฎหมาย 
และข้อบังคับยังปกป้องผู้ใช้และสิทธิ์
การเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกล ือท ี ่ สอดคล ้องก ับเกณฑ ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
 
     ในการศึกษาข้อมูลครั ้งนี ้ ได้มีการพัฒนา
เครื ่องมือและวิธ ีการจ ัดเก ็บรวบรวมข ้อมูล 
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สิน
และการได้มานั ้นมีการจัดทำเป็นเอกสารและ
บังคับใช้ (นำเสนอการวิเคราะห์ในบทที่ 4)  โดย
แหล่งท่องเที ่ยวและองค์กรการท่องเที่ยวของ
แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
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a. การอ้างอิง (ช ื ่อ , ว ันที ่ ) ถึง
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องใน
แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับสิทธิ์
ในทรัพย์สินและการได้มาและ
ผ ู ้ ใช ้ และส ิทธ ิ ์ การ เข ้ าถึ ง
ทรัพยากร 

b. อ ้างอ ิงในกฎหมายข ้างต้น
เกี ่ยวกับสิทธิของชุมชนและ
ชนพื้นเมืองการให้คำปรึกษา
สาธารณะและการตั้งถิ ่นฐาน
ใหม ่

c. หล ักฐานการบ ังค ับใช้ ของ
กฎหมายข้างต้นในบริบทของ
การพัฒนาและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

d. หลักฐานของการให้คำปรึกษา
ช ุ มชนความย ิ นยอมและ
ค่าตอบแทน 

          1) ชุมชน/ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน/กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 

          2) ผู้ประกอบการที่พัก 
          3) ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
          4) ผู้ประกอบการร้านขายของฝาก  
          5) แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 
          6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

B7 ความปลอดภัยและความม่ันคง 
แหล ่ งท ่อง เท ี ่ ยว  ม ี ระบบในการ
ตรวจสอบป้องกันรายงานสาธารณะ
และตอบสนองต่ออาชญากรรมความ
ปลอดภัยและอันตรายต่อสุขภาพที่
ตอบสนองความต้องการของผู้มาเยือน
และผู้อยู่อาศัย 

a. บริการด้านความปลอดภัย
และสุขภาพได้รับการยอมรับ
และ ใช ้ ง าน ได ้ ด ี ใ นแหล่ ง
ท่องเที่ยว  

b. ความต้องการของผู ้มาเยี ่ยม
ชมได้รับการระบุและแก้ไขใน

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกล ือท ี ่ สอดคล ้องก ับเกณฑ ์การ
พัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
 
     ในการศึกษาข้อมูลครั ้งนี ้ ได้มีการพัฒนา
เครื่องมือวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบในการตรวจสอบป้องกันรายงานสาธารณะ
และตอบสนองต่ออาชญากรรมความปลอดภัย
และอันตรายต ่อส ุขภาพที ่ตอบสนองความ
ต้องการของผู ้มาเยือนและผู ้อยู ่อาศัย และ
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน (นำเสนอการ
วิเคราะห์ในบทที่ 4) โดยแหล่งท่องเที ่ยวและ
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การ ให ้บร ิ การด ้ านความ
ปลอดภัยและสุขภาพ 

c. สถานที ่ท่องเที ่ยวได้ร ับการ
ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับ
มาตรฐานความปลอดภัยและ
สุขอนามัย 

องค์กรการท่องเที ่ยวของแหล่งท่องเที่ ยวที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1) ชุมชน/ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน/กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 

          2) ผู้ประกอบการที่พัก 
          3) ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
          4) ผู้ประกอบการร้านขายของฝาก  
          5) แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 
          6) องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นและ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 

B8 การเข้าถึงสำหรับทุกคน 
สถานที ่ส ิ ่งอำนวยความสะดวกและ
บริการรวมถึงสิ ่งที ่มีความสำคัญทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมสามารถ
เข้าถึงได้โดยทุกคนรวมถึงผู้ทุพพลภาพ
และผู ้อ ื ่นที ่ม ีข ้อกำหนดการเข ้าถึง
เฉพาะหรือความต้องการพิเศษอื่น ๆ 
ในกรณีที่สถานที่และสิ่งอำนวยความ
สะดวกไม่สามารถเข้าถึงได้ในทันทีการ
เข้าถึงนั้นทำได้โดยการออกแบบและ
การใช ้งานโซล ูช ันที ่คำน ึงถ ึงความ
สมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและที่พักที่
เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึง มี
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการต่าง ๆ 

a. การมีอยู่ของกฎระเบียบและ
มาตรฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่ง
อ ำนวยความสะดวกและ
บริการ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกล ือท ี ่ สอดคล ้องก ับเกณฑ ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
 
     ในการศึกษาข้อมูลครั ้งนี ้ ได้มีการพัฒนา
เครื่องมือวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการรวมถึง
ส ิ ่ งท ี ่ม ีความสำค ัญทางธรรมชาต ิและทาง
วัฒนธรรมสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนรวมถึงผู้
ทุพพลภาพและผู ้อื ่นที ่มีข้อกำหนดการเข้าถึง
เฉพาะหรือความต้องการพิเศษอื ่น ๆ การ
ออกแบบและการใช้งานที่คำนึงถึงความสมบูรณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวและที่พักที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้ที่ต้องการเข้าถึง มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว สิ ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการต่าง ๆ และดำเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนงาน (นำเสนอการวิเคราะห์ในบท
ที ่  4) โดยแหล ่งท ่องเท ี ่ยวและองค ์กรการ
ท่องเที ่ยวของแหล่งท่องเท ี ่ยวที ่ เก ี ่ยวข ้อง 
ประกอบด้วย 
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b. การใช้มาตรฐานการเข้าถึงที่
ส อดคล ้ อ งก ั น ในสถานที่
สาธารณะ 

c. ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับขอบเขต / 
สัดส่วนของแหล่งท่องเที ่ยว
และสิ่งอำนวยความสะดวกที่
สามารถเข้าถึงได้ 

d. หลักฐานของโปรแกรมเพ่ือ
ปรับปรุงการเข้าถึงสำหรับผู้ที่
มีความต้องการด้านการเข้าถึง
ที่หลากหลาย 

e. ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับการเข ้าถึง
รวมอยู่ในการสื่อสารเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยว โดยรวม 

f. รายละเอียดการช่วยสำหรับ
การเข้าถึงรวมอยู ่ในข้อมูลผู้
เยี่ยมชมเก่ียวกับไซต์สำคัญ ๆ 

 

          1) ชุมชน/ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน/กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 

          2) ผู้ประกอบการที่พัก 
          3) ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
          4) ผู้ประกอบการร ้านขายของฝาก         

5) แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 
          6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพื่อประเมินข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ 

  การประเมินการใช้จ่ายเงินของกลุ่มตัวอย่างผู้มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่นาเกลือในรายงานฉบับนี้ 
อยู่ในบริบท (Context) ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วงไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2565 ที่ประเทศ
ไทยได้ผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดย
ประชาชนมีอิสระในการเดินทางสัญจรภายในประเทศด้วยยานพาหนะส่วนตัวหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะไป
เยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พัก ร้านอาหารและผู้ให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณะสุข หรือมาตรฐานการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
อีกด้วย รวมทั้งอยู่ในระหว่างการเตรียมการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศอีกด้วย 

จากการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยสำรวจความคิดเห็นของผู้เดินทาง
มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในท้องที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 463 
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ตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างในวันธรรมดา 244 ตัวอย่าง (ร้อยละ 52.7) ในช่วงวันหยุด
ยาว 172 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.1) และในช่วงวันหยุดพิเศษกลางสัปดาห์ 47 ตัวอย่าง (หรือคิดเป็นร้อยละ 
10.2) พบว่า เป็นผู้ชาย 158 คน (ร้อยละ 48.8) เป็นผู้หญิง 141 คน (ร้อยละ 49.7) และไม่ระบุเพศ 7 คน 
(ร้อยละ 1.5) เดินทางมาจากจังหวัดในทุกภูมิภาค ของประเทศ ประกอบด้วยจังหวัดในภาคเหนือ อีสาน กลาง 
ตะวันตก และใต้ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 34.1 จากกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 30.5 จังหวัดในภาค
ตะวันออก (ยกเว้นชลบุรี) คิดเป็นร้อยละ 8.2 รวมเป็นผู้มาเยี่ยมเยือนที่มาจากต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 72.8 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิลำเนาภายในจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 
126 ราย (ร้อยละ 27.2) นั้น จำแนกเป็นผู้มีภูมิลำเนาในตำบลนาเกลือของอำเภอบางละมุง ร้อยละ 5.4 ตำบล
อื่นในอำเภอบางละมุง ร้อยละ 17.9 และอำเภออื่นในจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 3.9 เมื่อแจกแจงประเภทของผู้มา
เยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยว เป็น “นักท่องเที่ยว” และ “นักทัศนาจร” พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
นักท่องเที่ยว 192 ราย (ร้อยละ 41.5) และนักทัศนาจร 271 ราย (ร้อยละ 58.5) ของผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด โดยในกลุ่ม “นักท่องเที่ยว” ที่มีสัดส่วนร้อยละ 41.5 นั้น เป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ 
ในภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันตกและใต้ รวมกัน (ร้อยละ 21.0) และจากกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 18.0) 
ของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็น “นักทัศนาจร” นั้น เป็นผู้มาเยี่ยมเยือนจากภายใน
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (รวมตำบลนาเกลือ ซึ่งมีร้อยละ 5.2 แล้ว)  คิดเป็นร้อยละ 22.5 และหากรวม
นักทัศนาจรผู้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในจังหวัดชลบุรีทั้งหมดแล้ว จะมีสัดส่วนรวมกันมากขึ้นเป็นร้อยละ 26.4 หรือ
คิดเป็นหนึ่งในสี่ของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด นอกเหนือจากนั้นเป็นนักทัศนาจรจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ 
อีสาน กลาง ตะวันตก และใต้ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 13.2 จากกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ
จังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลำดับ ของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด  
  ผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือมีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ในแต่ละทริปของการมาเยือน โดยนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายของวัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยว
มากกว่านักทัศนาจร ในภาพรวมพบว่า ผู้มาเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดกับ
ครอบครัวญาติพี่น้อง (ร้อยละ 72.4) รองลงไปคือเพื่อมารับประทานอาหารท้องถิ่น (ร้อยละ 28.7) นอกเหลือ
จากนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต (ร้อยละ 6.7) เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธร รมชาติ 
(ร้อยละ 6.4) เพื่อมาทำบุญที่โรงเจเซียนซือ (ร้อยละ 5.8) และเพื่อมาซื้อของฝากของที่ระลึก (ร้ อยละ 5.3)  
เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็น “นักท่องเที่ยว” ซึ่งมี 192 รายนั้น พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัวญาติพี ่น้อง (ร้อยละ 73.7) รองลงไปคือเพื ่อมา
รับประทานอาหารท้องถิ่น (ร้อยละ 38.7) นอกเหลือจากนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ (ร้อยละ 9.1) เพ่ือมาซื้อของฝากของที่ระลึก (ร้อยละ 8.1) และเพ่ือการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต (ร้อย
ละ 7.0) สำหรับการมาทำบุญที่โรงเจเซียนซือนั้น มีจำนวนน้อยคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 
(ตาราง 4.8) สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็น “นักทัศนาจร” ซึ่งมีจำนวน 271 ราย นั้นพบว่า นักทัศนาจรส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัวญาติพ่ีน้อง (ร้อยละ 71.6) รองลงไปคือมารับประทาน
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อาหารท้องถิ่น (ร้อยละ 21.6) และมาทำบุญที่โรงเจเซียนซือของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน (ร้อยละ 8.0) 
ตามลำดับ นอกเหนือจากนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต (ร้อยละ 6.4) เพื่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ร้อยละ 4.5) เพื่อมาซื้อของฝากของที่ระลึก (ร้อยละ 3.4) 

ผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 1,101.51 บาท
ต่อทริป ในการมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือ โดยที่ผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็น “นักท่องเที่ยว” ได้ใช้
จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 1,601.04 บาทต่อทริป ในขณะที่ “นักทัศนาจร” นั้นได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ 747.60 
บาทต่อทริป แม้ว่าจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนที่เป็นนักท่องเที่ยวจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 41.5 ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วน
ของนักทัศนาจร แต่นักท่องเที่ยวนั้นได้ใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวต่อทริปในอัตราที่สูงกว่าคือ 1 ,601.04 บาท
ต่อคนต่อทริป จึงส่งผลทำให้สัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนักท่องเที่ยวนั้นมีสัดส่วนมากกว่า คิดเป็น
ร้อยละ 60.27 เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนักทัศนาจร ซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 
39.73 เมื่อจำแนกตามประเภทของผู้มาเยี่ยมเยือนแล้ว พบว่า “นักท่องเที่ยว” ซึ่งได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ย 1,601.04 
บาทต่อคนต่อวันนั้น  ได้ใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก 397.80 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 386.06 บาท ค่าซื้อสิน ค้า
และของฝาก 316.37 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 176.58 บาท ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 96.71 
บาท ค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัด 166.28 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 61.24 บาท ตามลำดับ สำหรับผู้
เยี่ยมเยือนที่เป็น “นักทัศนาจร” ซึ่งได้ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยน้อยกว่า คือมีค่าใช้จ่ายเพียง 747.60 บาทต่อคนต่อวัน
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พักนั้น ได้ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม 262.90 ค่าซื้อสินค้าและของฝาก 
207.68 ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 89.10 บาท ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 70.37 บาท ค่าพาหนะ
เดินทางภายในจังหวัด 74.70 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 43.05 บาท 

ระดับความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมเยือน และ การมาท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลืออีกในอนาคต 
เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของการเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า ผู้มา
เยี่ยมเยือนมีความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” ด้วยระดับคะแนนเฉลี่ย 4.283 (หรือคิดเป็นร้อยละ 85.7)  
และโดยมากกว่าครึ่งของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมดระบุว่า จะมาท่องเที่ยวอย่างแน่นอนประจำสม่ำเสมอ (ร้อยละ 
52.3) โดยนักทัศนาจรมีแนวโน้มจะมาท่องเที ่ยวซ้ำอีกในพื้นที ่นาเกลือมาเป็นสองเท่าของนักท่องเที ่ยว 
นอกจากนี้มากกว่าร้อยละ 95 นักทัศนาจร และ สองในสามของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะมาเยี่ยมเยือนแหล่ง
ท่องเที่ยวซ้ำอีกในปีถัดไปเป็นอย่างน้อย โดยผู้มาเยี่ยมเยือนมีมุมมองในคุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก
การท่องเที่ยว ที่เห็นว่ามีคุณค่าสูงสุด 2 ลำดับแรก คือ การมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือนั้นก่อให้เกิดการมีงาน
ทำอาชีพของคนท้องถิ่น (ร้อยละ 27.4) และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล (ร้อยละ 23.8) รองลง
ไปเป็นคุณค่าที่ทำให้สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน และการกระจายรายได้ในวงจรธุรกิจ
ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 19.4 และ 15.6 ตามลำดับ ทั้งนี้ผู้มาท่องเที่ยวแทบจะไม่คำนึงถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นใน
ด้านการขยายการลงทุนในพ้ืนที่นาเกลือ 
 



141 
 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกลือที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก (GSTC)   

การคาดการณ์ว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือตลอดทั้งปี พ.ศ. 2565 โดย
ใช้หลักความระมัดระวังในการประมาณการ (Conservative Estimation) จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนขั้นต่ำว่ามี
อย่างน้อย 2 คนต่อตัวอย่างหนึ่งราย และคาดว่าร้อยละ 63.5 ของผู้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มดังกล่าวจะเดินทางมา
เยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือซ้ำอีกในปี พ.ศ. 2565 จึงคาดว่าจะมีผู้มาเยีย่มเยือนเป็นจำนวนอย่าง
น้อย 78,728 ราย (จากการคำนวณ (463 x 52 x 2) x (1 + 0.635)) เนื่องจากผู้มาเยี่ยมเยือนได้ใช้จ่ายในการ
มาท่องเที่ยวเฉลี่ยคนละ 1,101,51 บาทต่อคนต่อทริป ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดรายได้ในภาคการ
ท่องเที่ยวเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 86.7 ล้านบาทในปี 2565 โดยเป็นรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยว 52.2 ล้าน
บาท และจากกลุ่มนักทัศนาจร 34.5 ล้านบาท กระจายในห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร 22.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก 21.9 ล้านบาท ค่าซื้อของฝาก 16.1 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายด้านบันเทิง 10.5 ล้านบาท ค่าพาหนะท้องถิ่น 7.1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 3.4 ล้านบาท  
  ผลการศึกษา พบว่า ในบรรดาผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือนั้นมีจำนวน
นักท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 41.50 ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ในภาคการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 60.27 หรือมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 52.2 ล้านบาท โดยร้อยละ 85.9 ของนักท่องเที ่ยวเป็นผู้ ที ่ได้เข้าพักในโรงแรม      
เกสท์เฮ้าส์ หรือที่พักค้างคืนของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการที่พัก (หรือ โรงแรมฯ) แบ่งออกเป็น ธุรกิจให้บริการ
ที่พักในพื้นที่นาเกลือ จำนวน 20 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 37) ธุรกิจให้บริการที่พักนอกพื้นที่นาเกลือ จำนวน 37 
แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 44) ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 14.1) เข้าพักในบ้านญาติหรือเพ่ือน นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เข้าพักที่
โรงแรมฯ มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเป็นจำนวนเงิน 1,613.48 บาทต่อคนต่อทริป ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่ได้
พักอาศัยในบ้านญาติหรือเพ่ือนได้ใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 1,525 บาทต่อคนต่อทริป ในระหว่างการมาท่องเที่ยว
ในพื้นที่นาเกลือ ดังนั้นสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนักท่องเที่ยวผู้ที่ได้พำนักที่โรงแรมฯ มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 86.61 เทียบกับสัดส่วนรายได้แก่การท่องเที่ยวที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่ได้พำนักที่บ้านญาติหรือ
เพ่ือน ซึ่งมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 13.39  

ผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที ่ยวในพื้นที่นาเกลือได้ใช้จ่ายเงินเป็นค่าอาหารและ
เครื่องดื่มโดยเฉลี่ย 286.86 บาทต่อคนต่อทริป (คิดคำนวณเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 13.6 ล้านบาทต่อ
ปี) โดยผู้เยี่ยมเยือนที่เป็น “นักท่องเที่ยว” ได้ใช้จ่ายเงินคนละ 386.06 บาทต่อคนต่อทริป ในขณะที่ “นัก
ทัศนาจร” ได้ใช้จ่ายเงินน้อยกว่า คือคนละ 262.90 บาทต่อคนต่อทริปผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมดได้มาใช้บริการ
จากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในพื้นที่นาเกลือ โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) ได้ใช้บริการจากร้านค้าแผงลอย
ที่มีอยู่ไม่น้อยกว่า 184 ร้านค้าแผงลอย ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 40) ได้ใช้บริการจากร้านอาหารซึ่งอยู่ในอาคาร
และมีโต๊ะเก้าอ้ีบริการ จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ร้าน  

ผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือได้ใช้จ่ายเงินเป็นค่าซื้อสินค้าเป็นของ
ฝากโดยเฉลี่ย 204.38 บาทต่อคนต่อทริป (คิดคำนวณเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 9.7 ล้านบาทต่อปี) 
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โดยผู ้เยี ่ยมเยือนที่เป็น “นักท่องเที ่ยว” ได้ใช้จ่ายเงินคนละ 316.37 บาทต่อคนต่อทริป ในขณะที่  “นัก
ทัศนาจร” ได้ใช้จ่ายเงินน้อยกว่า คือคนละ 207.68 บาทต่อคนต่อทริป เป็นที่น่าสังเกตว่าสินค้าที่ผู้มาเยี่ยม
เยือนได้ซื้อนั้นเป็นลักษณะของฝาก เช่น กุ้งแห้ง ปลาแห้ง หมึกแห้ง และขนมจากการแปรรูปอาหารทะเลแห้ง 
โดยมิได้มีการซื้อสินค้าประเภทของที่ระลึกของนาเกลือแต่อย่างใด 

จากการวิเคราะห์การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่ผู้มาเยี่ยมเยือน
ได้ใช้จ่ายค่าที ่พัก ค่าอาหารและเครื ่องดื่ม และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าของฝากข้างต้นมีมูลค่ารวมกัน
ประมาณ 44.5 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 51.34) ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้มาเยี่ยมเยือนได้
ใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นาเกลือตามที่ได้คาดการณ์สำหรับปี พ.ศ. 2565 จะเห็นได้ว่า
การมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน
ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ ได้แก่ผู ้ประกอบการโรงแรมที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้าน
จำหน่ายของฝาก นอกจากนี้แล้วยังได้สร้างโอกาสให้แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ต้นแบบนาเกลือที่จะมีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวซึ่ งมีมูลค่าประมาณ 5.1 ล้านบาท 
หรือมีสัดส่วนร้อยละ 5.92 ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้มาเยี่ยมเยือนพื้นที่นาเกลือ นับเป็นโอกาสของ
ชุมชนที่มีการให้บริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งในปัจจุบันมี 3 ชุมชนประกอบด้วย กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านนา
เกลือ ชุมชนวัดช่องลม และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ แม้ว่าทั้ง 3 ชุมชนมิได้ให้บริการด้าน
ท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนพ้ืนที่นาเกลืออันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็
ตาม ชุมชนวัดช่องลมก็ได้ให้เริ ่มให้บริการแพ็คเกจทัวร์การศึกษาดูงานในต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ผ่อนคลายลง 

การส่งมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและผลกระทบทางสังคม ในสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พบว่า กลุ่มสถานประกอบการประเภทโรงแรม ที่
พัก มีการจ้างงานคนในพื้นที่นาเกลือ คิดเป็นร้อยละ 9.02 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.23 ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 3.28 และ ผู ้ที ่ม ีความหลากหลายทางเพศ ร้อยละ 1.23 โดยเปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรม มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคง และให้ค่าจ้างที่เพียงพอ
ในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ในบางรายยังมีนโยบายซื้อสินค้าและวัตถุดิบในโรงแรมคิดเป็น 80% ของการจัดซื้อ
ทั้งหมด กลุ่มสถานประกอบการประเภทร้านอาหาร มีการจ้างงานคนในพื้นที่นาเกลือ คิดเป็นร้อยละ 36.63 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 45.45 โดยจ่ายค่าจ้างรายวันตามกฎหมายแรงงาน มีสวัสดิการ และเงิ นเพิ่มพิเศษ มี
ระบบความปลอดภัยและอันตรายต่อสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้ลูกค้าและพนักงาน ในด้านการ
สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น พบว่า มีการซื้อวัตถุดิบจากกลุ่มประมงพื้นบ้านเป็นหลัก คิดเป็น 30 -70% 
ของการจัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสาธารณะประโยชน์ อีกด้วย กลุ่ม
สถานประกอบการประเภทร้านขายของฝาก เป็นธุรกิจในครอบครัว หรือจ้างงานโดยจ่ายค่าจ้างรายวันตาม
กฎหมายแรงงาน มีสวัสดิการด้านอาหาร และที่พักให้พนักงาน ในด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น มี
การซื้อวัตถุดิบ อาหารแห้งจากคนนาเกลือ จากผู้ผลิตและผู้แปรรูปในท้องถิ่นเป็นหลัก (ใน ต.นาเกลือ อ.บาง
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ละมุง และอำเภอต่าง ๆ ใน จ.ชลบุรี) รวมทั้งเป็นแหล่งรับฝากขายจากผู้ประกอบการรายย่อยต่าง ๆ ในพื้นที่ 
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสาธารณะประโยชน์อีกด้วย ในกลุ่มของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ในจำนวนทั้งหมด เป็นคนใน
พ้ืนที่นาเกลือ คิดเป็นร้อยละ 17.57 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.92 ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 12.16 และ ผู้
ที่มีความหลากหลายทางเพศ ร้อยละ 2.70 

การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยการลงทุนภาครัฐ โดยเมืองพัทยาได้ดำเนิน
โครงการ Old Town นาเกลือ : โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์และนาเกลือ ปี 2562-2566 เพื่อฟื้นฟู
ความเจริญให้กลับสู่ชุมชนนาเกลือ โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตลาดลานโพธิ์ก่อน
เพราะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาทานอาหารทะเลสด แต่ยังต้องปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีมาตรฐานด้านความสะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยวให้มากข้ึน เมืองพัทยาได้เริ่มดำเนินโครงการที่ 1 คือโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับ
ตลาดจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงตลาดขายอาหารทะเลสด 
นำร่องในปี พ.ศ. 2564  ในปี พ.ศ. 2565 เมืองพัทยาได้ของบประมาณเพ่ือพัฒนาตามแผนงานที่วางไว้จำนวน 
7 โครงการในโครงการทั้งหมด 13 โครงการซึ่งมีงบประมาณรวมทัง้หมด 559.1 ล้านบาท 
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จะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์และนาเกลือ ปี พ.ศ. 2562-2566 ส่วนใหญ่
เป็นโครงการที่ลักษณะการสนับสนุนทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยว สร้างโอกาสในการทำงานและอาชีพที่มี
คุณค่า สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น ความปลอดภัยและความมั่นคง และการอำนวยความสะดวกให้แหล่ง
ท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน  

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่
ตำบลนาเกลือ 

 ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยว
ต้นแบบพื้นที่ตำบลนาเกลือ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทางการท่องเที่ยว และบุคลากรทางการท่องเที่ยว ใน
แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่ตำบลนาเกลือ ดังนี้  

    1. การฝึกอบรมปฏิบัติการสำหรับ "อาสาสมัครเก็บข้อมูลภาคสนาม" การใช้เครื่องมือวิจัยเพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนโลก (GSTC) 
วันที่ 8 - 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลภาคสนามจากชุมชนวัดช่องลม อาสาสมัคร
จัดเก็บข้อมูลภาคสนามจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ผู้แทนจากมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรม
สถาน เมืองพัทยา ผู้ประกอบการร้านขายของฝาก (ร้านจันทรา) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 
3 (อพท.3) รวมจำนวน 28 คน โดย มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ 1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้คนท้องถิ่นนา
เกลือในการเป็นอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลที่มีความรู้พื้นฐานของหลักการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 2) เพื่อให้
อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวิจัยที่ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยว
ต้นแบบพื้นที่นาเกลือ (3) เพ่ือสร้างความม่ันใจให้อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลในการเก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือให้ได้
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่ง
ท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่นาเกลือ  

     2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในแหล่ง
ท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 พื้นที่นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันที่ 27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2565 ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเรือนทิพย์ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จาก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ 
ชุมชนวัดช่องลม เมืองพัทยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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สำนักงานพัทยา พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) โรงเรียนเมืองพัทยา 2 มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรม
สถาน พัทยา สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โรงแรมเรือนทิพย์ พัทยา ร้านอาหารนนท์ ซีฟู้ด 
ร้านอาหารเจ๊เนตร ร้านก๋วยเตี๋ยวสองบัณฑิต ร้านจันทราขายของฝาก รวมจำนวน 31 คน โดย มีวัตถุประสงค์
ที่สำคัญ คือ 1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง “สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวของคนไทย ปี 
พ.ศ. 2565 และการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก” 2) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable 
Tourism Criteria: GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพื้นที่นาเกลือ 3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 
ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือ และ 4) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการนำผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพ้ืนที่นาเกลือสู่ความยั่งยืน  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ควรกำหนดนโยบายที่เน้นส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมอาหารที่เชื่อมโยงทรัพยากร
ท้องถิ่นทางทะเล ในพ้ืนที่นาเกลือ  

2. ควรกำหนดนโยบายส่งเสริมเทศกาลอาหารตามฤดูกาลพ้ืนที่นาเกลือ เพ่ือขยายโอกาสการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมทุกช่วงตลอดทั้งป ี

3. ควรกำหนดนโยบายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และรองรับผู้มาเยี่ยมเยือนนาเกลือ และเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากข้ึน 

4. ควรกำหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่นในการให้บริการด้านการสื่อความหมาย 
เช่น การพัฒนามัคคุเทศก์น้อย การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นใมชุมชนและสถานประกอบการ  

5. ควรกำหนดนโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ MICE Tourism เชื่อมโยงกับเมืองพัทยา ซึ่งมี
เครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจด้านนี้จำนวนมาก โดยการพัฒนากิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากเมืองพัทยามายังพ้ืนที่นาเกลือ  

6. ควรกำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมแบรนด์ท้องถิ่นนาเกลือ (Local Brand) ให้ได้รับการยอมรับและ
เป็นที่เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า เนื่องจากปัจจุบันนาเกลือยังไม่มีสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นแบ
รนด์ท้องถิ่น 

7. ควรกำหนดนโยบายในการพัฒนาการยกระดับมาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย และสุขอนามัย
ของร้านอาหารประเภทแผงลอย เนื่องจากเป็นธุรกิจของคนในท้องถิ่นและได้รับความนิยมจากผู้มา
เยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมาก   

8. ควรกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลที่มีความยั่งยืน เอื้อต่อระบบนิเวศ
ของสัตว์น้ำ และความม่ันคงทางอาหารจากฐานทรัพยากร  
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ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ  

1. ควรส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและลดขยะจากต้นทาง ตั้งแต่ในระดับเมืองพัทยาไปจนถึง
ระดับครัวเรือน เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

2. ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าแผงลอยควรมีการนำเสนอและให้ข้อมูลอาหารท้องถิ่นและ
วัตถุดิบในท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลกิจกรรมเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น เช่น ที่มาของวัตถุดิบ 
วัฒนธรรมการกินแบบท้องถิ่น เป็นต้น  

3. ควรมีการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้เป็นนักสื่อความหมายและทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีได้   
4. ผู้ประกอบการที่พักสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว ควรมีการจดทะเบียนการเป็นผู้ประกอบการที่พักให้

ถูกต้องประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมมั่น และการจัดเก็บข้อมูล
จำนวนนักท่องเที่ยวที่พักคืนให้มีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด  

5. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ควรพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน โดยสามารถ
จัดเป็นแพ็คเกจทัวร์ที่หลากหลายดึงดูดนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้มาเยี่ยมเยือนพื้นที่นา
เกลือได้ตลอดทั้งปี โดยสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านนาเกลือ ชุมชนวัดช่องลมหรือ
ชุมชนอ่ืนในพื้นท่ีนาเกลือ และสถานประกอบการต่าง ๆ ในพ้ืนที่  

6. ควรมีศูนย์ข้อมูลและจุดบริการนักท่องเที่ยวที่ดำเนินการโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนา
เกลือ เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนในพื้นที่ โดยมีที่ตั้งอยู่
ในยบริเวณท่ีมีผู้มาเยี่ยมเยือนจำนวนมาก เช่น บริเวณตลาดลานโพธิ์และโรงเจเซียนซือ  

7. ควรนำผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่นาเกลือมาใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ  

8. ในการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งย ืนโลก ( Global 
Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ครั ้งต่อไป ควรมีการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในด้านอ่ืน
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 

9. ในการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งย ืนโลก (Global 
Sustainable Tourism Criteria: GSTC) คร ั ้ งต ่อไป ควรใช ้บ ุคลากรในท้องถ ิ ่นซ ึ ่ งม ีศ ักยภาพ 
ประสบการณ์และความเข้าใจในเครื่องมือและวิธีการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่นาเกลืออีกด้วย  
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เอกสารอ้างอิง (ต่อ) 
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       จัดตั้งพื้นท่ีพิเศษ 7. สืบค้น 25 มีนาคม 2564, จาก www.dasta.or.th/dastaarea7/th/511/512  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dasta.or.th/dastaarea7/th/511/512


149 
 

 

ภาคผนวก ก เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
 

เครื่องมือการจัดเก็บข้อมลู จำนวน 7 แบบ ดังนี้ 

1. แบบ 01 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ต้นแบบนาเกลือ ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืโลก 
(GSTC) 

2. แบบ 02 : แบบบันทึกข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคม ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ
พื้นที่นาเกลือ ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 
(GSTC) (สำหรับชุมชนบันทึกข้อมูล) 

3. แบบ 02.1 : แบบบันทึกข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคมทีส่อดคล้องกับเกณฑ์ GSTC 
ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือ ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สำหรับชุมชนบันทึกข้อมูล
รายเดือน) 

4. แบบ 03 : แบบสอบถาม ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 
GSTC ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือ ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สำหรับผู้มาเยือนใน
แหล่งท่องเที่ยว) 

5. แบบ 04-1 : แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบนาเกลือ ของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (GSTC) (สำหรับผู้ประกอบการที่พัก) 

6. แบบ 04-2 : แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบนาเกลือ ของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (GSTC) (สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร) 

7. แบบ 04-3 : แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบนาเกลือ ของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (GSTC) (ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายของฝาก) 
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ภาคผนวก ข รายชื่ออาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล และ ตัวอย่างชื่อป้ายคล้องคอ 
 

รายช่ืออาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล 

1. นายรุ่งโรจน์ โล่ทองคำ 
2. นางทองดาว พรมพะเนาว์ 
3. นางกชพร เสาหัส 
4. นางสาวบุรีรักษ์ รอดประเสริฐ 
5. นางสาวสำรวย เหมแก้ว 
6. นางสาวเพ็ญภัสสร พรมชาติ 
7. นางพิสมัย พรมชาติ 
8. นางสาวศรีสุดา ราษฎร์นิยม 
9. นางสาวสุปราณี โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 
10. นางกิติพร วชิรดำรงไชย 
11. นางจริยา เอี่ยมภิญโญ 

 
ตัวอย่างป้ายชื่อคล้องคออาสาสมัครเก็บข้อมูล 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

นางทองดาว พรมพะเนาว ์

บัตรประจำตัวผู้จัดเก็บข้อมูล 

โครงการ พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสงัคมที่

สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 

(Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) 

ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพืน้ที่พเิศษ 3 

รหัสประจำตัว GSTC 06 

นายรุ่งโรจน์ โล่ทองคำ 

บัตรประจำตัวผู้จัดเก็บข้อมูล 

โครงการ พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสงัคมที่

สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 

(Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) 

ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของสำนักงานพืน้ที่พเิศษ 3 

รหัสประจำตัว GSTC 05 

นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต 

ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) 

นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต 

ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) 
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ภาคผนวก ค 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโลก (GSTC) 

ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 
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