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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง “การทองเที่ยวแบบเมือง ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีและผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรมใน
เมืองเกาภูเก็ต” มีวตั ถุประสงคเพือ่ 1.) เพือ่ ศึกษาโครงสรางและลักษณะทางประชากรศาสตรของผูพ กั อาศัยในเขตชุมชน
เมืองเกาภูเก็ต  2.) เพือ่ วิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองเกาภูเก็ตตอผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรม
จากการเปดสถานบันเทิงยามราตรี 3.) เพื่อศึกษาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการเปดสถานบันเทิงยามราตรีของ
ประชาชนในเขตเมืองเกาภูเก็ต มีวธิ กี ารศึกษาแบบการวิจยั เชิงพรรณนาโดยมีแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือในการรวบรวม
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามจำ�นวน 560 คน  ผลวิจัยพบวา ในภาพรวมผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรมจาก
การเปดธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีในเขตเมืองเกายังอยูในระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม ชุมชนแสดงความกังวล
ตอปญหาสำ�คัญสามดาน คือ ปญหาการดื่มสุราและยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นในกลุมเยาวชน ปญหาการคาประเวณีและ
ปญหาอาชญากรรมภายในชุมชน นอกจากนี้ การวิจัยยังชี้วา ความรวมมือจากคนในชุมชน การเจรจากับภาคธุรกิจ
รวมทั้งการเรียกรองการดูแลจากภาครัฐเปนวิธีการชวยบรรเทาผลกระทบเชิงลบและรณรงคการจัดการการทองเที่ยว
แบบเมืองที่ยั่งยืน   ผลการศึกษามีประโยชนโดยตรงในการชวยวางแผนการจัดการการทองเที่ยวแบบเมืองอยาง
สรางสรรค
คำ�สำ�คัญ: 1. การทองเที่ยวแบบเมือง.   2. ผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรม.   3. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรี.
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Abstract
The study of urban tourism, nightlife entertainment business and its impacts on the socio-culture of
Phuket’s Old Town intends 1. to describe the present socio-demographic profile of residents in Phuket Old’s
Town, 2. to analyse the perception of the local residents towards socio-cultural tourism impacts arising from
the opening of nightlife entertainment businesses within their community, 3. to explore methods that residents
think will be most useful when dealing with impacts. This study employs a descriptive study approach by
using a questionnaire survey with 560 respondents living in Phuket’s Old Town. It reveals that overall the
socio-cultural impacts from the opening of nightlife entertainment is moderate. However, the community has
shown their concerns over the drinking, drug, prostitution and crime problems. Nonetheless, the study indicates
that community’s cooperation, discussion with business owners as well as support from the government are
ways to alleviate negative impacts while promoting sustainable urban tourism. In conclusion, this study will
be useful for the effective future urban tourism planning.
Keywords:    1. Urban Tourism.   2. Socio-Cultural Impacts.   3. Nightlife Entertainment Business.

116

การทองเที่ยวแบบเมือง ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีและผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรมในเมืองเกาภูเก็ต
ภาณุวัฒน  ภักดีอักษร

บทนำ�

ในบริบทของการศึกษาและงานวิจัย ดา นการ
ทองเที่ยว การทองเที่ยวแบบเมือง (Urban Tourism)
เป น หั ว ข อ ที่ ไ ด รั บ ความสนใจน อ ยมากจากนั ก วิ จั ย
(Ashworth and Page 2011) ที่ผานมาจึงมีรายงาน
การวิจัยเพียงไมกี่ฉบับที่เกี่ยวกับรูปแบบการทองเที่ยว
ในลักษณะนี้ที่ไดรับการตีพิมพและปรากฏในวารสาร
วิชาการ เชน งานของ Spink (1994) เรือ่ ง การทองเทีย่ ว
แบบเมืองกับการเดินทางในเมือง Rotterdam งานของ
Buhalis, Maitland and Viveiros (2000) เรื่อง การ
ทองเที่ยวแบบเมือง หรือการศึกษาของ Haley, Snaith
and Miller (2005) ซึ่งไดรายงานผลการศึกษาดานผล
กระทบเชิงสังคมจากการทองเที่ยวแบบเมืองโดยตรง
กรณีศึกษาเมือง Bath ประเทศสหราชอาณาจักร ดังนั้น
อาจกลาวไดวา จำ�นวนการศึกษาวิจัยที่คอนขางจำ�กัดนี้
เองเป น สาเหตุ สำ � คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ทำ � ให ป  จ จุ บั น
องคความรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวแบบเมือง
ทัง้ ในแงทฤษฎีและปฏิบตั ยิ งั อยูใ นระดับทีไ่ มนา พอใจนัก
งานวิจัยเรื่องนี้จึงเปนความพยายามสวนหนึ่งเพื่อชวย
เติมเต็มความรูและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
เชิ ง สั ง คมและวั ฒ นธรรมอั น เนื่ อ งมาจากการเป ด
ธุ ร กิ จ สถานบั น เทิ ง ยามราตรี เ พื่ อ เป น สิ น ค า สำ � หรั บ
การทองเที่ยวแบบเมือง
ภู เ ก็ ตกั บ การทองเที่ยวแบบเมือง (Phuket and
Urban Tourism)
ภูเก็ตถือเปนเมืองเกาแกที่มีประวัติความเปน
มายาวนานนั บแตอดีต ประกอบดว ยสถานที่ สำ � คั ญ
ทางประวัติศาสตรหลายแหง มีอัตลักษณดานวิถีชีวิต
ภาษา ประเพณี  อาหารการกินและลักษณะความเปนอยู
แบบเฉพาะของตนเองหรือที่เปนที่รูจักกันโดยทั่วไปใน
นามวัฒนธรรม “เปอรานากัน” (Peranakan) ที่สำ�คัญ
ภู เ ก็ ต ยั ง มี เ อกลั ก ษณ ใ นด า นรู ป แบบสิ่ ง ก อ สร า งและ
สถาป ต ยกรรม โดยเฉพาะอาคารบ า นเรื อ นในเขต
เมืองเกา ซึ่งปจจุบันยังคงรักษารูปแบบสถาปตยกรรม
การกอสรางในแบบดั้งเดิมที่เรียกวา “ชิโนโปรตุกีส”
(Chino-Portuguese) เปรี ย บเสมื อ นตั ว แทนหรื อ
สั ญ ลั ก ษณ ที่ ส ะท อ นความมั่ ง คั่ ง และอดี ต อั น รุ  ง โรจน

ของภู เ ก็ ต ในฐานะเมื อ งท า และหั ว เมื อ งการค า ของ
นักเดินทางยุคโบราณ  ดวยตนทุนมรดกวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณคาเหลานี้ทำ�ใหการลงทุนและการสงเสริมการ
ทองเที่ยวแบบเมืองของภูเก็ตใหประสบความสำ �เร็จ
เป น รู ป ธรรมจึ ง เป น สิ่ ง ที่ เ ป น ไปได สู ง หากได รั บ การ
จัดการและการสนับสนุนที่ดี
Verbeke (1996) อธิ บ ายว า การท อ งเที่ ย ว
แบบเมือง หมายถึง การทองเที่ยวในเขตตัวเมืองโดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เยี่ ย มชมตึ ก อาคารที่ มี ลั ก ษณะ
ทางสถาป ต ยกรรมเก า แก ห รื อ สถานที่ สำ � คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ หอศิลปะ โรงละคร การชม
การแขงขันกีฬา การเขารวมเทศกาลและการชื่นชม
ทัศนียภาพและภูมิสถาปตยของเมือง ในเมืองทองเที่ยว
ที่สำ�คัญหลายแหงของโลก ยกตัวอยาง เชน ลอนดอน
การเดินทางเพื่อทองเที่ยวแบบเมืองไดรับความนิยม
เปนอยางสูง ในแตละวัน นักทองเที่ยวที่เดินทางมา
ลอนดอนมักจะเดินทางไปเยี่ยมชมหอนาฬิกาบิกเบน
อาคารรัฐสภา พิพธิ ภัณฑลอนดอน ในปารีสนักทองเทีย่ ว
ก็นิยมเดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำ�คัญตางๆ เชน หอ
ไอเฟล พระราชวังแวรซายส รานขายน้ำ�หอม เชน
เดียวกันกับในเอเชีย ฮองกง ปกกิ่ง โตเกียวหรือแมแต
มะละกาก็เปนเมืองที่สงเสริมการทองเที่ยวแบบเมือง
อย า งจริ ง จั ง ทั้ ง นี้ เ พราะการท อ งเที่ ย วแบบเมื อ งมี
ความสั ม พั น ธ เ ชื่ อ มโยงกั บ ความสำ � เร็ จ ของแหล ง
ท อ งเที่ ย ว มี นั ย สำ � คั ญ และประโยชน โ ดยตรงต อ
พั ฒ นาการการท อ งเที่ ย วของแหล ง ท อ งเที่ ย วนั้ น ๆ
(Ashworth and Page 2011)
การทองเที่ยวแบบเมืองของจังหวัดภูเก็ตมีจุด
สนใจสำ�คัญ (Attraction) คือ อาคารและบานเรือนใน
แบบชิโนโปรตุกีส (Chino-Portuguese) ซึ่งเปนรูปแบบ
สถาปตยกรรมการกอสรางที่เปนเอกลักษณผสมผสาน
ระหวางวัฒนธรรมจีนและโปรตุเกส มีอายุรวมรอยป
สรางขึ้นในสมัยที่พระยารัษฎานุประดิษฐเปนเจาเมือง
(ปรานี สกุลพิพัฒน 2543) โดยอาคารที่มีลักษณะ
สวยงามโดดเดนและสวนใหญมักเปนบานของพอคา
คหบดีชาวภูเก็ต ตั้งเรียงรายอยูในบริเวณสองฟากฝง
ของถนนถลาง ถนนเยาวราช ถนนดีบุก ถนนกระบี่และ
ถนนพังงา (จันทนี พวงแกว 2546) ซึ่งเปนยานการคา
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ใจกลางเมืองภูเก็ต  เต็มไปดวยรานคา ภัตตาคาร และ
ร า นจำ � หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ สิ น ค า พื้ น เมื อ งและสิ น ค า
อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำ�วัน ในปจจุบันเพื่อเปน
การชวยสงเสริมการทองเที่ยว เจาของบานและอาคาร
เก า แก บ างแห ง ได เ อื้ อ เฟ  อ เป ด บ า นของตนเองและ
อนุญาตใหนักทองเที่ยวที่มีความสนใจเขามาศึกษาและ
เยีย่ มชม ในขณะเดียวกันบานบางหลังไดท�ำ การปรับปรุง
เพื่อเปดเปนที่พักรับรองแบบ Guesthouse ไวบริการ
สำ�หรับนักทองเที่ยว นอกจากนี้ในแตละป จังหวัดภูเก็ต
ก็ไดกำ�หนดใหมีการจัดงานยอนรอยอดีตถนนถลางขึ้น
ในชวงเดือนกุมภาพันธเพือ่ เปนการรวมอนุรกั ษ สงเสริม
ฟนฟู สืบสาน เลาตำ�นานและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตใน
อดีตใหคงอยูสืบไป
ประเด็นปญหา ผลกระทบและอันตรายของธุรกิจ
สถานบันเทิงยามราตรีกับการทองเที่ยวแบบเมือง
โดยทั่วไป  นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว
ในบริเวณตัวเมืองภูเก็ตทั้งที่เดินทางมาดวยตนเองและ
บริษัทนำ�เที่ยว มักมีจุดประสงคหลักในการเดินทางเพื่อ
มาสัมผัส เรียนรูวิถีชีวิตประจำ�วันของชาวเมืองและ
ชื่ น ชมภู มิ ส ถาป ต ย ข องเมื อ งในช ว งเวลากลางวั น
(Day tour) รวมทั้งจับจายเลือกซื้อสินคา อยางไรก็ตาม
ในชวง 2-3 ปทผี่ า นมา เจาของอาคารและธุรกิจบางแหง
ในยานนี้ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการประกอบธุรกิจ
การคาขายสินคาอุปโภคบริโภคทั่วๆ ไปไปสูการเปด
ธุรกิจบริการในรูปสถานบันเทิงยามราตรี (Nightlife
entertainment) มี ก ารเป ด ธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะกึ่ ง ผั บ
กึ่งรานอาหาร (Pub and restaurant) นับสิบแหง แมวา
ธุรกิจสถานบริการยามค่ำ�คืนเหลานี้จะมีสวนชวยสราง
สีสนั   ดึงดูดใจใหนกั ทองเทีย่ วไปใชบริการ (Enright and
Newton 2004 ; Melián-González, Moreno-Gil and
Araña 2011) และเปลีย่ นบรรยากาศเมืองทีเ่ คยเงียบเหงา
ใหมีความคึกคัก กระตุนเศรษฐกิจโดยการสรางรายได
และอาชีพใหแกคนในทองถิ่น ในทางตรงกันขาม งาน
วิ จั ย บางชิ้ น ได ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง อั น ตรายและผลกระทบ
ดานลบของธุรกิจประเภทนี้
ปจจุบันแมวาผลกระทบจากการเปดสถานธุรกิจ
บันเทิงยามราตรีในเขตเมืองเกาภูเก็ตยังไมประจักษชัด
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แตผลวิจัยในอดีตเชน การศึกษาของ Reisinger (2009)
ชี้วา แมการเปดธุรกิจยามราตรีจะไมแสดงอาการและ
สงผลกระทบตอสังคม วัฒนธรรมทองถิน่ และภาพลักษณ
ของแหลงทองทองเที่ยวมากนักในระยะเริ่มตน แตใน
ระยะยาวเมื่ อ แหล ง ท อ งเที่ ย วได รั บ ความนิ ย มและมี
ยอดนักทองเที่ยวสูงขึ้น ผลกระทบเชิงลบดานตางๆ จะ
ปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมตอสังคม ยกตัวอยางเชน
ปญหามลพิษทางเสียง ปญหามลพิษของขยะ อุบัติเหตุ
การทะเลาะวิวาท อาชญากรรมรวมทั้งการแอบแฝงการ
คาประเวณี (Andereck … et al. 2005 ; Choi and
Sirakaya 2005 ; Yen and Kerstetter 2009)  ขอคนพบ
นี้มีสวนใกลเคียงและสอดคลองกับสภาพความเปนไป
และขอเท็จจริงจากเหตุการณปจจุบันที่นักทองเที่ยว
และสาธารณชนทั่ ว ไปสามารถรั บ รู  จ ากข า วตาม
หนังสือพิมพและสื่อชองทางตางๆ นอกจากนี้ อาจจะ
ยังพบเห็นดวยตนเองในบริเวณแหลงทองเที่ยวอื่นๆ
ยกตัวอยางเชน ยานถนนขาวสาร ชุมชนเล็กๆ ใน
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง เป น ที่ รู  จั ก กั น ทั่ ว โลกในฐานะ
แหล ง ท อ งเที่ ย วยามราตรี ที่ เ ลื่ อ งชื่ อ แห ง หนึ่ ง ของ
เมืองไทย
     Shapira (2004, 2007) รายงานวา ชุมชนใน
บริ เ วณถนนข า วสารได ป ระสบกั บ ป ญ หาการค า ยา
เสพติด แกงมาเฟย อาชญากรรมขามชาติสารพัดรูปแบบ  
ปญหาโสเภณี การทะเลาะวิวาท ปญหาความขัดแยงของ
พอคาแมคา ตลอดจนปญหาความสัมพันธระหวางบุคคล
ซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชน
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยูอยางสงบ สิ่งเหลานี้ลวนเปนปญหา
เรื้อรังและสงผลกระทบโดยตรงตอภาพลักษณในทาง
เสื่อมเสียของการทองเที่ยวกรุงเทพฯ และประเทศไทย
มาอยางยาวนาน  ในอีกทางหนึ่งก็เปนตัวการกระตุน
ใหนกั ทองเทีย่ วไรคณ
ุ ภาพบางประเภทเดินทางหลัง่ ไหล
มายั ง ประเทศไทยมากขึ้ น เช น นั ก ท อ งเที่ ย วแบบ
Sex tour หรืออาชญากรขามชาติที่แฝงตัวมาในรูปนัก
ทองเที่ยว เปนตน
      บทเรียนจากถนนขาวสารเปนสิ่งที่นักพัฒนา
และวางแผนการทองเที่ยวตองพึงตระหนัก เพราะแมวา
การทองเที่ยวยามราตรีจะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ  
แตการทองเที่ยวในรูปแบบนี้ก็แฝงดวยอันตราย ดังนั้น

การทองเที่ยวแบบเมือง ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีและผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรมในเมืองเกาภูเก็ต
ภาณุวัฒน  ภักดีอักษร

หากภูเก็ตตองการพัฒนาการทองเที่ยวแบบเมืองใน
ลักษณะทีเ่ ปนอยู การควบคุม การวางแผนและการจัดการ
อยางรอบคอบเปนหัวใจสำ�คัญที่จะบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบใหไดมากที่สุด เพื่อมิใหชุมชนเมืองเกาภูเก็ต
กลายสภาพตามรอยถนนขาวสาร งานวิจยั ฉบับนีจ้ งึ เปน
งานวิจัยฉบับแรกเกี่ยวกับการทองเที่ยวแบบเมืองของ
จังหวัดภูเก็ต  มีจุดมุงหมายหลักเพื่อสำ�รวจตรวจสอบ
สภาพปญหาดานสังคมและวัฒนธรรมจากการพัฒนา
ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีในบริเวณชุมชนเมืองเกา
ภูเก็ตเพือ่ เปนผลิตภัณฑการทองเทีย่ วโดยอาศัยมุมมอง
จากเจาบาน (Host) ซึง่ เปนกลุม บุคคลทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
ทัง้ ทางตรงและทางออมมากทีส่ ดุ เพือ่ จะไดน�ำ ขอมูลหรือ
ผลการวิจัยไปใชเปนสวนหนึ่งในการวางแผนและการ
จั ด การการท อ งเที่ ย วแบบเมื อ งของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ใน
อนาคตใหมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาโครงสร า งและลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตรของผูพักอาศัยในเขตชุมชนเมืองเกา
ภูเก็ต
2. เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตเมืองเกาภูเก็ตตอผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรม
จากการเปดสถานบันเทิงยามราตรี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด จาก
การเปดสถานบันเทิงยามราตรีของประชาชนในเขต
เมืองเกาภูเก็ต
สมมติฐานการวิจัย
ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ ระยะเวลาพำ�นัก และความเปนสมาชิกภาพ
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอผลกระทบเชิงสังคมและ
วัฒนธรรมแตกตางกัน
ประโยชนที่ไดรับ
งานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนโดยตรงในการ
1.) ฉายภาพและอธิบายลักษณะสภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิ จ ของประชาชนที่ พั ก อาศั ย ในบริ เ วณชุ ม ชน
เมื อ งเก า ภู เ ก็ ต    2.) ทำ � ให ท ราบความคิ ด เห็ น ของ

ประชาชนผู  พั ก อาศั ย ต อ การเข า มาของธุ ร กิ จ สถาน
บันเทิงยามราตรี และ 3.) วิธีการจัดการกับผลกระทบที่
เหมาะสมในมุมมองของเจาบาน  ในเชิงวิชาการ ผลวิจยั
จะชวยเติมเต็มองคความรูเ กีย่ วกับการจัดการทองเทีย่ ว  
โดยเฉพาะในบริบทของการทองเที่ยวแบบเมืองซึ่งยัง
คงมีคอนขางนอยในปจจุบันทั้งระดับจังหวัดและระดับ
ประเทศ ในเชิงปฏิบัติ ผลวิจัยจะชวยสรางความกระจาง
และเปนประโยชนโดยตรงตอหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำ�นักงานการทองเทีย่ ว
แหงประเทศไทย ในการชวยวางมาตรการและแผนการ
จัดการการทองเที่ยวแบบเมืองของจังหวัดภูเก็ตใหเกิด
ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
ขอบเขตการวิจัย
     การศึกษาในครั้งนี้เปนการมุงศึกษาเฉพาะกรณี
เชิงพื้นที่ (Area-based case study) คือ ศึกษาเฉพาะ
บริเวณเขตพื้นที่เมืองเกาภูเก็ต เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มี
การเปดและดำ�เนินธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีทเี่ ดนชัด
ที่สุดในตัวเมืองภูเก็ตในระยะ 3 ปที่ผานมา และเปน
บริเวณยานใจกลางเมืองที่มีอาคารสถาปตยกรรมแบบ
ชิโนโปรตุกสี ทีส่ ะทอนประวัตศิ าสตรและความเปนภูเก็ต
ตั้งอยูจำ�นวนมาก
วิธีการดำ�เนินการศึกษา
ประชากรและการสุมตัวอยาง
งานวิจัยครั้งนี้ไดกำ�หนดกลุมประชากรในการ
ศึกษา คือ ครัวเรือนที่พักอาศัยอยูในชุมชนเมืองเกา
ภูเก็ต ซึ่งเปนกลุมประชากรที่มีลักษณะจำ�กัด (Finite
population) เพื่อกำ�หนดขอบเขตและจำ�นวนครัวเรือน
ใหมีความแมนยำ�  ผูวิจัยไดดำ�เนินการสำ�รวจจำ�นวน
ประชากรในพืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองเกาดวยตนเองโดยใชวธิ นี บั
และจดบานเลขทีข่ องบานทุกหลังทีต่ งั้ อยูบ นพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
เขตเมืองเกาภูเก็ตเทานัน้ ผลสรุปวา  มีจ�ำ นวนครัวเรือน
ทัง้ สิน้ 840 หลังคาเรือน ผูว จิ ยั ไดตดั สินใจใชวธิ เี ก็บขอมูล
จากทุกครัวเรือน (Census population) ทั้งนี้   เพื่อให
ผลวิจัยมีความถูกตอง แมนยำ�และนาเชื่อถือมากที่สุด
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึ ก ษานี้ เ ป น การศึ ก ษาแบบพรรณนา
(Descriptive study) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1. แบบสอบถามขอมูล
ทั่วไป จำ�นวน 13 ขอ เปนแบบตรวจสอบรายการเพื่อ
สำ�รวจลักษณะขอมูลทางประชากรเกี่ยวกับเพศ อายุ
ระดับการศึกษา การเปนสมาชิกภาพของชุมชน (โดย
กำ�เนิดหรือยายมาจากที่อื่น) ลักษณะอาชีพ (เกี่ยวของ
หรือไมเกีย่ วของกับการทองเทีย่ ว) และรายได ตอนที่ 2.
ตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอผลกระทบ
เชิงสังคมและวัฒนธรรม โดยใชคำ�ถามแบบมาตรสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert แบง
ออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก
เห็นดวย รูสึกเฉยๆ เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอย
ที่สุด จำ�นวน 15 ขอ ตัวอยางเชน จำ�นวนนักทองเที่ยว
ยามราตรีที่เพิ่มจำ�นวนมากขึ้นทำ�ใหเศรษฐกิจชุมชน
ดีขึ้น ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีทำ�ใหมีการจางงาน
ในชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยพัฒนาและ
ประยุกตเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของเมืองเกาภูเก็ต
โดยอาศัยงานวิจัยในอดีต เชน งานของ Andereck …
et al. (2005) ; Haley, Snaith and Miller (2005) ; Park
and Stokowski (2009) รวมทั้งปรึกษากับผูทรงคุณวุฒิ
ที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกดานการทองเที่ยว
ตอนที่ 3. เปนการสอบถามแนวทางการรับมือหรือวิธี
การแกไขปญหาทางดานสังคมและวัฒนธรรมที่มีความ
เหมาะสม โดยใหเลือกวิธีการที่เห็นดวย 3 วิธีโดยเรียง
ลำ�ดับความสำ�คัญจาก 1 ถึง 3 จากตัวเลือกทัง้ หมด 7 วิธี
ดวยกัน เชน ทานตัดสินใจขายบานเพื่อไปอยูที่อื่น ทาน
ตัดสินใจใหผอู นื่ เชาบานหรืออาคารของทาน ทานเปลีย่ น
อาชีพเพื่อทำ�ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยตรง
ในบานหรืออาคารของทาน
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงและ
ความตรงตามเนื้อหา และนำ�ไปทดสอบหาความเชื่อมั่น
โดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbachcoefficient of alpha) โดยพบวามีคาเทากับ 0.824 ซึ่ง
เปนคาความเชื่อมั่นระดับสูงและสามารถนำ�ไปใชได
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การวิเคราะหขอมูล
ภายหลังการเก็บรวมรวมขอมูล   ผูวิจัยไดนำ�
แบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ โดย
มีแบบสอบถามที่สมบูรณจำ�นวนทั้งสิ้น  560 ชุด จาก
นั้นจึงนำ�ไปประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
        1. เพื่อวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางและ
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมผูตอบแบบสอบถาม
ใชสถิติพื้นฐานไดแก   คาความถี่ (Frequency) และ
คารอยละ (Percentage) เพือ่ สรุปลักษณะของประชากร
ส ว นการวิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ น ต อ ผลกระทบการ
ทองเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม ใชคาเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
        2. เพือ่ ทดสอบสมมุตฐิ าน ความแตกตางระหวาง
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจำ�แนกตามเพศ
(ชาย - หญิง) อาชีพทีเ่ กีย่ วของกับการทองเทีย่ ว (อาชีพ
ทีเ่ กีย่ วของ - ไมเกีย่ วของกับการทองเทีย่ ว) และการเปน
สมาชิกภาพ (เปนสมาชิกภาพตัง้ แตก�ำ เนิด - ยายถิน่ ฐาน
มาจากที่อื่น) ใชวิธีทดสอบคาที (Independent Sample
T-Test) และเพือ่ เปรียบเทียบความแตกตางตามกลุม ชวง
อายุ แบงออกเปน 4 กลุม คือ นอยกวา 20 ป, 20-29
ป, 30-60 ป และ มากกวา 60 ป ระยะเวลาพำ�นักแบง
ออกเปน 4 กลุม คือ นอยกวา 5 ป, 5-10 ป, 11-20, และ
มากกวา 21 ป และระดับการศึกษาแบงออกเปน 3 กลุม
คือ ประถมศึกษาหรือต่ำ�กวา, มัธยมศึกษาตอนตน ตอน
ปลาย ปวช. ปวส., ปริญญาตรีหรือสูงกวา ใชสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis
of Variance)
        3. การวิเคราะหขอมูลจากการเลือกเรียงอันดับ
ความสำ�คัญวิธีการรับมือและแกไขปญหา สรุปผลโดย
ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage)
ผลการวิจัย
      ผลการศึกษาการทองเทีย่ วแบบเมือง ธุรกิจสถาน
บันเทิงยามราตรีและผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ในเมืองเกาภูเก็ต สรุปไดดังนี้

การทองเที่ยวแบบเมือง ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีและผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรมในเมืองเกาภูเก็ต
ภาณุวัฒน  ภักดีอักษร

ตอนที่ 1 โครงสร า งและลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตรของผูพักอาศัยในเขตชุมชนเมือง
เกาภูเก็ต ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูตอบแบบ
สอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดย
มีเพศหญิงรอยละ 61.80 และเพศชายรอยละ 38.20 ใน
ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุอยูใน
วัยทำ�งาน คือ มีอายุระหวาง 30-60 ป รอยละ 54.50  มี
พื้นฐานการศึกษาในระดับสูง โดยพบวา เกือบกึ่งหนึ่ง
รอยละ 49.80 สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สู ง กว า และร อ ยละ 45.50 สำ � เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา
        ในดานการเปนสมาชิกภาพของชุมชน พบวา
ปจจุบันสัดสวนของผูที่เปนชาวชุมชนเมืองเกาภูเก็ต
โดยกำ�เนิดมีปริมาณนอยกวาผูที่เขามาพำ�นักอยูใหม
โดยพบวา มีเพียงรอยละ 39.80 เทานั้น ขณะที่รอยละ
60.20 เปนผูท ยี่ า ยถิน่ ฐานมาจากทีอ่ นื่ และเมือ่ พิจารณา
ในรายละเอียดพบวา ผูตอบแบบสอบถามเกือบกึ่งหนึ่ง
รอยละ 48.90 เปนผูที่อาศัยอยูในชุมชนมานานกวา 10
ป ขณะที่รอยละ 23.80 ยอมรับวา ตนเพิ่งเขามาอยูใน
ชุมชนเปนเวลานอยกวา 5 ป
ในดานอาชีพนั้น พบวามีผูตอบแบบสอบถาม
ร อ ยละ 27.70 ที่ป ระกอบอาชี พ ที่เ กี่ย วข อ งกั บ การ
ทองเที่ยว โดยประเภทของกิจการที่พบมากที่สุด 3
ลำ�ดับแรก คือ 1 การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2
การขายสินคาของที่ระลึกหรืองานศิลปหัตถกรรม 3
การใหบริการเชาที่พักแรม ทั้งนี้เกือบกึ่งหนึ่ง รอยละ
49.03 มีรายไดจากกิจการดังกลาวอยูในระหวางรอยละ
25-50 ของรายไดรวมทั้งหมดตอเดือน ขณะเดียวกัน
ก็ มี ผู  ที่ ไ ด รั บ รายไดจากการธุร กิจ ที่เกี่ย วขอ งกั บ การ
ทองเที่ยวเกินรอยละ 51 ขึ้นไปคิดเปนจำ�นวนรอยละ
34.84  สำ�หรับผูท รี่ ะบุวา ไมไดประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วของ
กับการทองเที่ยวพบวา โดยทั่วไปประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว รอยละ 41.00 รับจางและเปนพนักงานเอกชน
รอยละ 41.00 และมีเพียงรอยละ 12.00 ที่ทำ�งานกับ
หนวยงานในภาครัฐ  

ตอนที่ 2 ผลวิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ น ของ
ผูตอบแบบสอบถามดานผลกระทบเชิงสังคมและ
สิ่ ง แวดล อ มจากการเป ด ธุ ร กิ จ สถานบั น เทิ ง ยาม
ราตรี  พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอ
ผลกระทบจากการเปดธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีใน
ดานสังคมและวัฒนธรรมโดยรวมทุกดานอยูในระดับ
ปานกลางหรือรูสึกเฉยๆ ( = 3.24, S.D. = 0.71)
แต เ มื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า มี 8 ข อ ที่ ผู  ต อบ
แบบสอบถามไดแสดงทัศนะวา มีความเห็นดวยกับ
ผลกระทบดังกลาวที่เกิดขึ้น เมื่อนำ�จัดเรียงลำ�ดับโดย
ใชคา เฉลีย่ จากมากไปหานอย ผลสำ�รวจระบุวา 1.) ธุรกิจ
สถานบั น เทิ ง ยามราตรี ก  อ ให เ กิ ด การดื่ ม สุ ร าในกลุ  ม
เยาวชนและยาเสพติ ด เพิ่ ม ขึ้ น เป น ผลกระทบที่ มี ค  า
เฉลีย่ สูงสุด คือ เทากับ 4.26  2.) ธุรกิจสถานบันเทิงยาม
ราตรีกอใหเกิดการคาประเวณีเพิ่มขึ้นเปนผลกระทบ
( = 4.09) 3.) ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีทำ�ให
อาชญากรรมในชุมชนเพิ่มขึ้น ( = 3.95)  4.) การเพิ่ม
จำ�นวนของธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีทำ �ใหชุมชน
เกิดความแออัดมากขึ้น ( = 3.89)  5.) หากไมมีธุรกิจ
สถานบั น เทิ ง ยามราตรี ส ภาพชุ ม ชนน า จะดี ก ว า นี้
( = 3.77)   6.) การขยายตัวของธุรกิจสถานบันเทิง
ยามราตรี ทำ�ใหวิถีชีวิตและความสัมพันธระหวางคน
ในชุมชนเมืองเกาภูเก็ตแยลง ( = 3.77) 7. ธุรกิจ
สถานบั น เทิ ง ยามราตรี ทำ � ให ชุ ม ชนเมื อ งเก า ภู เ ก็ ต มี
ภาพลักษณในเชิงลบ ( = 3.72)  และ  8.) ธุรกิจสถาน
บันเทิงยามราตรีในชุมชนทำ�ใหความสุขและความอบอุน
ในครอบครัวของลดลง ( = 3.72) ในขณะเดียวกัน
ผูต อบแบบสอบถามก็แสดงความไมเห็นดวยกับขอความ
ทีว่ า ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีกระตุน ใหเกิดจิตสำ�นึก
ในการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมทองถิน่ ( = 2.65)  ธุรกิจสถาน
บันเทิงทองเที่ยวยามราตรีทำ�ใหชุมชนรูสึกภาคภูมิใจที่
ไดเห็นนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม ( = 2.71) ผูประกอบ
การธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีใหความเคารพตอสิทธิ
ของผูท อี่ าศัยอยูใ นเขตเมืองเกาภูเก็ต ( = 2.86) ดังแสดง
ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1. แสดงคาเฉลีย่ ( x ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปดธุรกิจสถานบันเทิง
ยามราตรีในดานสังคมและวัฒนธรรม
ผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรม

คาสถิติ

x

S.D.

1. นักทองเที่ยวยามราตรีแสดงออกถึงความเคารพในวัฒนธรรมทองถิ่นในชุมชน

2.41

1.14

2. นักทองเที่ยวยามราตรีที่พบในชุมชนมีความสุภาพ

2.48

1.15

3. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีทำ�ใหอาชญากรรมในชุมชนเพิ่มขึ้น

3.95

1.01

4. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีกอใหเกิดการคาประเวณีเพิ่มขึ้น

4.09

0.99

5. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีกอใหเกิดการดื่มสุราในกลุมเยาวชนและยาเสพติดเพิ่มขึ้น

4.26

0.88

6. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีในชุมชนทำ�ใหความสุขและความอบอุนในครอบครัวของทานลดลง

3.72

1.15

7. การขยายตัวของธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรี ทำ�ใหวิถีชีวิตและความสัมพันธระหวางคนใน ชุมชนเมืองเกา
   ภูเก็ตแยลง

3.77

1.07

8. การเพิ่มจำ�นวนของธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีทำ�ใหชุมชนเกิดความแออัดมากขึ้น

3.89

0.99

9.  คนในชุมชนเมืองเกาภูเก็ตทยอยยายไปอาศัยที่อื่นๆ มากขึ้น หลังจากการเขามาของธุรกิจ
    สถานบันเทิงยามราตรี

3.63

1.04

10. การมีสวนรวมของชุมชนเมืองเกาภูเก็ตเกี่ยวกับการกำ�หนดทิศทางการทองเที่ยวเริ่มลด
     นอยลงหรือหมดไปหลังจากการเขามาของธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรี

3.58

1.04

11. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีทำ�ใหชุมชนเมืองเกาภูเก็ตมีภาพลักษณในเชิงลบ

3.72

1.10

12. หากไมมีธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรี  สภาพชุมชนของทานนาจะดีกวานี้

3.77

1.08

13. ผูประกอบการธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีใหความเคารพตอสิทธิของผูที่อาศัยอยูในเขตเมือง
     เกาภูเก็ต

2.86

1.24

14. ธุรกิจสถานบันเทิงทองเที่ยวยามราตรีทำ�ใหชุมชนรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเห็นนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม

2.71

1.23

15. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีกระตุนใหเกิดจิตสำ�นึกในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น

2.65

1.28

3.24

0.71

รวมเฉลี่ย

ตอนที่ 3  ผลการทดสอบสมมุติฐาน ตารางที่
2 เสนอผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นตอ
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจำ�แนกตามลักษณะ
ของผูตอบแบบสอบถาม
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ตารางที่ 2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นโดยแยกตามตัวแปรตางๆ

อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

การเปนสมาชิกภาพ

ระยะเวลาพำ�นัก

คานัยสำ�คัญ (P-Value) จำ�แนกตามลักษณะตางๆ ของ
ผูตอบแบบสอบถาม

เพศ

  

1. นักทองเที่ยวยามราตรีแสดงออกถึงความเคารพใน
    วัฒนธรรมทองถิ่นในชุมชน

.055

.890

.813

.067

.294

.399

2. นักทองเที่ยวยามราตรีที่พบในชุมชนมีความสุภาพ

.007**

.701

.510

.070

.125

.350

3. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีทำ�ใหอาชญากรรมในชุมชนเพิ่มขึ้น

.859

.552

.223

.027*

.455

.511

4. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีกอใหเกิดการคาประเวณีเพิ่มขึ้น

.717

.068

.188

.131

.618

.595

5. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีกอใหเกิดการดื่มสุราในกลุมเยาวชน
    และยาเสพติดเพิ่มขึ้น
6. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีในชุมชนทำ�ใหความสุขและ
    ความอบอุนในครอบครัวของทานลดลง

.196

.292

.199

.248

.165

.151

.198

.681

.844

.177

.199

.237

7. การขยายตัวของธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรี ทำ�ใหวิถีชีวิตและ
    ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนเมืองเกาภูเก็ตแยลง

.768

.485

.413

.023*

.847

.756

8. การเพิ่มจำ�นวนของธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีทำ�ใหชุมชน
   เกิดความแออัดมากขึ้น

.485

.446

.129

.001**

.426

.230

9. คนในชุมชนเมืองเกาภูเก็ตทยอยยายไปอาศัยที่อื่นๆ มากขึ้น
    หลังจากการเขามาของธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรี

.720

.605

.384

.006**

.549

.243

10. การมีสวนรวมของชุมชนเมืองเกาภูเก็ตเกี่ยวกับการกำ�หนด
     ทิศทางการทองเที่ยวเริ่มลดนอยลงหรือหมดไปหลังจาก
     การเขามาของธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรี

.046*

.272

.150

.121

.854

.205

11. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีทำ�ใหชุมชนเมืองเกาภูเก็ตมี
     ภาพลักษณในเชิงลบ
12. หากไมมีธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรี  สภาพชุมชนของทาน
     นาจะดีกวานี้
13. ผูประกอบการธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีใหความเคารพตอ
     สิทธิของผูที่อาศัยอยูในเขตเมืองเกาภูเก็ต

.804

.509

.093

.281

.326

.349

.434

.252

.157

.246

.299

.335

.000*** .160

.482

.012*

.217

.009**

14. ธุรกิจสถานบันเทิงทองเที่ยวยามราตรีทำ�ใหชุมชนรูสึก
     ภาคภูมิใจที่ไดเห็นนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม

.051

.150

.459

.050

.001**

.010*

15. ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีกระตุนใหเกิดจิตสำ�นึกในการ
     อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น

.027*

.511

.720

.090

.016*

.026*

ผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรม

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
** หมายถึง มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
*** หมายถึง มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99.90
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จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยดานเพศมีอิทธิพล
ตอความคิดเห็นตอผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม
ในประเด็นที่ 10 และ 15 แตกตางกันอยางมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ประเด็นที่ 2
แตกตางกันอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ณ ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 99 และประเด็นที่ 13 แตกตางกันอยาง
มี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ณ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร อ ยละ
99.90 สวนปจจัยดานอาชีพในประเด็นที่ 3, 7 และ 13
แตกตางกันอยางมีนัยสำ�คัญสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 ประเด็นที่ 8 และ 9 แตกตางกันอยางมี
นัยสำ�คัญสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ปจจัย
ดานการเปนสมาชิกภาพของชุมชนในประเด็นที่ 15
แตกตางกันอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ณ ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 และประเด็นที่ 14 แตกตางกันอยาง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 99.90
ปจจัยดานระยะเวลาพำ�นักในประเด็น 14 และ 15
แตกตางกันอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ณ ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 และในประเด็นที่ 13 แตกตางอยาง
มี นั ย สำ � คั ญ สถิ ติ ณ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร อ ยละ 99
สวนปจจัยดานอายุและระดับการศึกษา พบวา ไมมคี วาม
แตกตางกันอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหวิธีการรับมือและ
แกไขปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปดสถาน
บันเทิงยามราตรีในชุมชนเมืองเกาภูเก็ต (พิจารณา
ตารางที่ 3 ประกอบ) พบวา ในบรรดา 7 วิธีการ ผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวา วิธีการลำ�ดับแรกที่จะนาจัดการ
กับปญหาอยางมีประสิทธิภาพ คือ การรณรงคใหคนใน
ชุมชนรวมมือกันเพื่อจัดการการทองเที่ยวในชุมชนใหมี
ระบบและมีผลกระทบนอยที่สุดมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด โดยมีผูเลือกรอยละ 39.60  ลำ�ดับที่สองคือ การทำ�
ความเขาใจกับเจาของธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีให
มี จิ ต สำ � นึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบต อ ชุ ม ชนมากขึ้ น
มีผูเลือกทั้งสิ้นรอยละ 34.50 เปนลำ�ดับแรกในอันดับ
ที่สอง และยังถูกเลือกใหเปนวิธีการแรกในอันดับที่สาม
เชนเดียวกัน (รอยละ 25.70) สวนการตัดสินใจขายบาน
เพื่อไปอยูที่อื่น ตัดสินใจใหผูอื่นเชาบานหรืออาคารของ
ทาน หรือการเปลี่ยนอาชีพเพื่อทำ�ธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวโดยตรงในบานหรืออาคารของทาน
เปนทางเลือกที่มีผูเห็นดวยคอนขางนอย แตอยางไร
ก็ตาม มีขอสังเกตวา ผูตอบแบบสอบถามสวนหนึ่ง
เห็นดวยกับการทำ�ใจและยอมรับกับการเปลีย่ นแปลงใน
วิถีชีวิต โดยมีผูเลือกเปนจำ�นวนถึงรอยละ 20.20

ตารางที่ 3. วิธีการแกปญหาที่เกิดจากผลกระทบการเปดธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรี
วิธีการปรับตัว/แกปญหาที่เกิดจากผลกระทบ
การเปดธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรี

เลือก (รอยละ)
อันดับ
1

อันดับ
2

อันดับ
3

ไมเลือก
(รอยละ)

รวม
(รอยละ)

1. ตัดสินใจขายบานเพื่อไปอยูที่อื่น

1.10

0.90

1.40

96.60

100

2. ตัดสินใจใหผูอื่นเชาบานหรืออาคารของทาน

3.60

2.70

4.60

89.10

100

3. เปลี่ยนอาชีพเพื่อทำ�ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
   โดยตรงในบานหรืออาคารของทาน

5.50

4.30

5.50

84.60

100

4. รณรงคใหคนในชุมชนรวมมือกันเพื่อจัดการการทองเที่ยว
   ในชุมชนของทานใหมีระบบและมีผลกระทบนอยที่สุด

39.60

23.90

19.10

17.30

100

5. เรียกรองใหหนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของบังคับใช
   กฎหมายอยางเครงครัด

24.10

28.20

19.60

28.00

100

6. ทำ�ความเขาใจกับเจาของธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีใหมี
    จิตสำ�นึกและความรับผิดชอบตอชุมชนมากขึ้น

19.10

34.50

25.70

20.70

100

7. ทำ�ใจและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต

6.10

4.30

20.20

69.50

100
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การทองเที่ยวแบบเมือง ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีและผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรมในเมืองเกาภูเก็ต
ภาณุวัฒน  ภักดีอักษร

การอภิปรายและสรุปผล
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทีพ่ กั
อาศัยในเขตชุมชนเมืองเกาภูเก็ต  
โดยภาพรวม งานวิจยั ในครัง้ นีไ้ ดฉายภาพสภาพ
ปจจุบันของชุมชนเมืองเกาภูเก็ตที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม หากนำ�ผลวิจัยที่ไดมาเปรียบเทียบกับผลวิจัยของ
จันทนี  พวงแกว (2546) ทีร่ ะบุวา ในอดีตชุมชนเมืองเกา
ภูเก็ตเปนชุมชนที่เคยมีความเปนอยูแบบสังคมชนบท
ผูคนสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากชาวจีน มีความเปนอยู
และวิถีชีวิตแบบจีนที่เรียบงาย ผูคนสวนใหญยึดอาชีพ
คาขายและระบบเศรษฐกิจมีความเกี่ยวกันแนบแนน
กั บ กิ จ การค า แร ดี บุ ก จะพบว า ป จ จุ บั น สภาพของ
เมืองเกาภูเก็ตไดปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะ
จากระบบเศรษฐกิจที่อิงอาศัยกับการคาแรเปลี่ยนเปน
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมากขึ้น มีการเปด
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การขายสินคาของที่ระลึก
และงานศิลปหัตถกรรม การเปดใหบริการที่พักแรม
แกนักทองเที่ยว นอกจากนี้ในแงสัดสวนของผูอยูอาศัย
ก็พบวา ปจจุบันมีประชากรดั้งเดิมที่เปนชาวเมืองเกา
ภูเก็ตแทๆ เหลือเพียงรอยละ 39.80 ในขณะที่มีผูคน
จากทั่วสารทิศไดเดินทางเขามาพักอาศัยเพื่อประกอบ
อาชีพและแสวงหาประโยชนทางธุรกิจมากถึงรอยละ
60.20 การเขามาของบุคคลตางถิ่นเหลานี้ยอมสงผล
โดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม ดังที่ ฤดี ภูมิถาวร (2550) อธิบายวา ความ
สัมพันธระหวางคนในชุมชน บาน วัด โรงเรียนเริม่ หางเหิน
กั น มากขึ้ น การให ค วามช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล แบบให
เปลาเปลี่ยนเปนการซื้อขาย ทุกอยางกลายเปนธุรกิจ
และตางคนตางอยู และสงผลตอความรูสึกเปนเจาบาน
รัก หวงแหนและผูกพันกับพืน้ ที่ และทายทีส่ ดุ การคำ�นึง
ถึงผลประโยชนและภาพลักษณของชุมชนอาจลดนอยลง
หากเทียบกับผูที่อยูอาศัยมาแตเดิม
ผลกระทบเชิ ง สั ง คมและวั ฒ นธรรมจาก
การเป ด สถานบั น เทิ ง ยามราตรี ใ นทั ศ นะของ
ประชาชน
ดังทีไ่ ดกลาวมาแลวในสวนบทนำ� การทองเทีย่ ว
แบบเมืองของภูเก็ตมีองคประกอบหลายประการ ทัง้ การ
เยี่ยมชมสภาพบานเมือง อาคารสถาปตยกรรมและ

ความนาสนใจอื่นๆ ของ “ความเปนภูเก็ต” (Phuketness) อยางไรก็ตาม งานวิจัยฉบับนี้ไดมุงความสนใจ
ไปที่ ก ารตรวจสอบและประเมิ น ผลกระทบเชิ ง สั ง คม
และวัฒนธรรมจากการเปดสถานบันเทิงยามราตรีใน
เขตพื้นที่เมืองเกาภูเก็ตวาสงผลอยางไรบางตอชุมชน
ในฐานะเจาบาน โดยผลวิจยั ไดแสดงใหเห็นวา นับตัง้ แต
การเปดใหบริการสถานบันเทิงเมือ่ เมือ่ ป 2552 ในสำ�นึก
รับรูของชาวเมืองเกาภูเก็ต ผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้น
โดยภาพรวมยังอยูในระดับปกติ ขอคนพบนี้มีความ
สอดคลองกับแนวคิดวงจรชีวิตของแหลงทองเที่ยวของ
Butler (1980) ที่ชี้วา  ในวงจรขั้นที่ 1 หรือ 2 ผลกระทบ
จากพัฒนาการของแหลงทองเที่ยวใดๆ (Destination)
จะอยู  ใ นระดั บ ต่ำ � จนแทบไม ส ามารถสั ง เกตเห็ น ได
นอกจากนี้หากพิจารณาจากขอเท็จจริงที่วา ผลกระทบ
เชิงสังคมและวัฒนธรรมจัดเปนผลกระทบที่มีลักษณะ
ความเปนนามธรรมสูง ไมสามารถมองเห็นหรือสัมผัส
ไดชัดเจนอยางเปนรูปธรรมเหมือนกับผลกระทบเชิง
สิง่ แวดลอมหรือเศรษฐกิจ (Haley, Snaith and Miller 2005)
อาจเปนเหตุผลประกอบสำ�คัญทีอ่ ธิบายวา เพราะเหตุใด
ในความรูสึกของชาวเมืองเกาภูเก็ต ผลกระทบตางๆ
ที่เกิดขึ้นจึงอยูในระดับที่ไมนากังวลใจเทาใดนัก ใน
ขณะเดี ย วกั น ผลวิ จั ย ก็ เ ป น บทพิ สู จ น สั ม ฤทธิ ผ ลของ
หนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของวา ทีผ่ า นมาสามารถควบคุม
ดูแลใหธรุ กิจสถานบันเทิงราตรีอยูใ นขอบเขตทีเ่ หมาะสม  
รวมทัง้ สะทอนความรวมมือของเจาของสถานบันเทิงยาม
ราตรีทปี่ ฏิบตั ติ ามกฎหมายและเคารพในสิทธิของชุมชน
เจาบาน
แมขอคนพบจากงานวิจัยจะเปนที่นายินดี   โดย
ภาพรวมธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีไมไดกอใหเกิด
ความเดื อ นร อ นรำ � คาญหรื อ สร า งผลกระทบในขั้ น
วิกฤติตอชุมชนเมืองเกาภูเก็ต แตหากวิเคราะหลึกลง
ไปในรายละเอียด ผลวิจยั ก็สะทอนใหเห็นประเด็นปญหา
สำ�คัญหลายประการทีไ่ มควรมองขามและสมควรหยิบยก
ขึ้นมาพิจารณาใหลึกซึ้ง โดยเฉพาะความคิดเห็นและ
ความรูส กึ ของชุมชนตอปญหาการดืม่ สุราและยาเสพติด
ที่เพิ่มขึ้นในกลุมเยาวชน ปญหาการคาประเวณีและ
ป ญ หาอาชญากรรมภายในชุ ม ชน ข อ ค น พบนี้ เ ป น
สัญญาณสำ�คัญทีช่ วี้ า หากปราศจากการวางแผนจัดการ
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การบัญญัติกฎเกณฑ ผลกระทบดานลบอาจมีแนวโนม
ลุ ก ลามขยายตั ว จนกลายเป น ป ญ หาใหญ ที่ บั่ น ทอน
ความสงบสุขของสังคมเมืองเกาภูเก็ตในระยะยาว ที่
สำ�คัญปรากฏการณนี้ยังมีความสอดคลองกับผลการ
วิจัยในอดีตที่ผานมาหลายฉบับ เชน งานของ BastiasPerez and Var (1995) ; Johnson, Snepenger and
Akis (1994) ; Lawton (2005) ; Sirakaya, Teye and
Sonmez  (2002) และ Teye and Sirakaya (2002) ที่
สรุปตรงกันวา พัฒนาการการทองเที่ยวนำ�มาซึ่งปญหา
โสเภณี การชักจูงใหเกิดการขายบริการทางเพศ การ
ใชยาเสพติด การลักขโมยในแหลงทองเที่ยว ในทาง
ตรงกัน ขามเมื่อพิจารณาผลกระทบเชิงบวกจากการ
เขามาของธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีผลวิจัยก็พบวา
ประโยชนที่จะไดรับจากการเปดธุรกิจสถานบันเทิงยาม
ราตรีมีคอนขางนอยในทุกประเด็น ทั้งในแงการกระตุน
ใหชุมชนเกิดจิตสำ�นึกในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
หรือทำ�ใหชุมชนรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเห็นนักทองเที่ยว
มาเยี่ยมเยือน นอกจากนี้ยังคนพบวา ในมุมมองของ
ชาวเมืองเกาภูเก็ต ธุรกิจในลักษณะนี้วาเปนตัวแปรที่
ทำ�ใหเกิดภาพลักษณเชิงลบตอชุมชนได
ขอคนพบเหลานี้จึงเปนสิ่งจำ�เปนที่ผูเกี่ยวของ
ทุกฝายตองขบคิดอยางจริงจัง เพราะแมวาธุรกิจบันเทิง
ยามราตรีจะไมใชสงิ่ ทีผ่ ดิ ปกติและมักเปนสิง่ ทีเ่ ราคุน เคย
กันดีในแหลงทองเที่ยวทั่วไป แตในพื้นที่ที่มีลักษณะ
พิ เ ศษและละเอี ย ดอ อ นอย า งกรณี ข องพื้ น ที่ ชุ ม ชน
เมืองเกาภูเก็ตที่มีความหมายของการเปน “ภูมิทัศนเชิง
ประวั ติ ศ าสตร แ ละวั ฒ นธรรม” (Histo-cultural
landscape) อั น เป น อั ต ลั ก ษณ สำ � คั ญ ของชาว
เปอรานากัน การแสวงหาผลกำ�ไรสูงสุดโดยการพัฒนา
ใหพื้นที่กลายเปนแหลงทองเที่ยวโดยใชธุรกิจสถาน
บันเทิงยามราตรีเพื่อเปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเที่ยว
อาจเปนดาบสองคม ในทางเศรษฐกิจเมืองเกาภูเก็ตมี
รายไดดีขึ้น แตในอีกทางหนึ่งก็อาจสรางปญหาความ
เสื่อมโทรมและกระทบตอสังคม วัฒนธรรมและศีลธรรม
อันดีไดเชนกัน (Haralambopoulos and Pizam 1997 ;
Tosun 2002) และทายที่สุดอาจนำ�ไปสูการลมสลาย
ทางจิ ต วิ ญ ญาณของพื้ น ที่ เ มื่ อ ถู ก ผลประโยชน แ ละ
อำ�นาจทางธุรกิจครอบงำ�จนสูญเสียเสนหและทำ�ลาย
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เอกลักษณความเปนเมืองเกาแกที่แทจริง ดังที่เคยเกิด
ขึ้นในหลายแหลงทองเที่ยวทั่วโลก เชน ในเมืองไซงอน
(Saigon) ตั้งอยูทางตอนใตของเวียดนามที่ดนตรี แสงสี
เหลาเบียร ยาเสพติดและนักคาบริการทางเพศไดรุม
ทำ�ลายบรรยากาศแหงความเปนเมืองวัฒนธรรมของ
เวียตนามไปอยางนาเสียดาย (Bystrzanowski and
Aramberri 2003) หรือเมืองทองเที่ยวอยางเกาะ Goa
ในอินเดียทีก่ ลายสภาพจากสรวงสวรรคของนักทองเทีย่ ว
เปนนรกบนดินไปโดยปริยาย ซึ่งสวนหนึ่งของปญหา
มี ที่ ม าจากการขยายตั ว ของสถานบั น เทิ ง สำ � หรั บ นั ก
ทองเทีย่ วทีไ่ รขอบเขตและตองประสบกับภาวะตกต่�ำ จน
ทุกวันนี้ (Naronha 1999)
วิธีการแกไขปญหาที่เกิดจากการเปดสถาน
บันเทิงยามราตรีของประชาชนในเขตเมืองเกาภูเก็ต
การวางแผนและการจัดการการทองเที่ยวที่ดี
เปนกุญแจทีท่ �ำ ใหภเู ก็ตกาวไปสูก ารเปนแหลงทองเทีย่ ว
คุ ณ ภาพชั้ น นำ � ในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก เมื่ อ
พิจารณาจากสภาพความเปนไปและระดับพัฒนาการ
การทองเที่ยวแบบเมืองที่ภูเก็ตกำ�ลังเผชิญอยู ผนวก
กับผลสำ�รวจจากเจาบานที่ตองการสรางความรวมมือ
ทั้ ง จากคนในชุ ม ชน การเจรจากั บ ภาคธุ ร กิ จ รวมทั้ ง
เรียกรองการดูแลจากภาครัฐเพื่อรณรงควิธีการจัดการ
การทองเที่ยวแบบเมืองที่เหมาะสม ภูเก็ตอาจเปดเวที
เสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝายในการบูรณา
การแผนการจั ด การท อ งเที่ ย วแบบเมื อ งที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable urban tourism) นอกจากนี้ในเบื้องตน
ภู เ ก็ ต อาจพิ จ ารณาเพิ่ ม กิ จ กรรมพิ เ ศษอื่ น ๆ ในช ว ง
กลางคืน เชน   การกำ�หนดเปดกิจกรรมถนนคนเดิน
การแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวภูเก็ต การเปด
บริการอาหารและเครื่องดื่มทองถิ่น เพื่อเปดโอกาส
ใหชุมชนในฐานะเจาของพื้นที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรม
การทองเที่ยวแบบเมืองมากขึ้น ผลที่ไดนอกจากจะชวย
ใหมีการกระจายรายไดและสงผลใหเศรษฐกิจขยายตัว
แลว ยังสงผลดีโดยตรงในการชวยลดทอนผลกระทบ
เชิงลบจากการมีเพียงสถานบันเทิงในฐานะ “สิ่งดึงดูดใจ
หลัก” (Primary attraction) แตเพียงอยางเดียวในเวลา
กลางคื น วิ ธี ก ารนี้ อ าจช ว ยส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ แ ละ
ประชาสัมพันธความเปนเมืองวัฒนธรรมของภูเก็ตไดดี
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ยิ่งขึ้น ที่สำ�คัญภูเก็ตควรศึกษาและเทียบเคียงแนวทาง
การจัดการการทองเที่ยวแบบเมืองจากแหลงทองเที่ยว
ทีม่ กี ารจัดการการทองเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อยางเมืองปนงั
หรือมะละกาในประเทศมาเลเซียซึ่งทั้งสองเมืองพื้นฐาน
ลักษณะทางสถาปตยกรรม รูปแบบวัฒนธรรมประเพณี
ที่คลายคลึงเปนอันมากกับเกาะภูเก็ต โดยปจจุบันเมือง
ปนังและเมืองมะละกาไดรับการยกยองและจดทะเบียน
จากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลก (Chai 2011)  
นอกจากนี้ ภู เก็ต เองก็ต องใหความสำ � คัญต อ ศึ ก ษา
ความตองการและพฤติกรรมนักทองเที่ยวในปจจุบัน
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม (Niche Market)
คุณภาพทีช่ นื่ ชอบการเดินทางเพือ่ มาสัมผัสกับประเพณี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูคน
ทายที่สุด ขอมูลจากการทดสอบสมมุติฐานของ
งานวิจัยฉบับนี้ยนื ยันผลการวิจัยทีผ่ า นมาวา ปจจัยดาน
เพศ อาชีพ การเปนสมาชิกภาพของชุมชน และระยะเวลา
ในการพักอาศัยในชุมชนของผูตอบแบบสอบถามมีอิทธิ
พลตอระดับความคิดเห็นผลกระทบการทองเที่ยวที่เกิด
ขึ้น ดังที่ปรากฎในงาน Andereck … et al. (2005) ;
Haralambopoulos and Pizam (1996) ; Wang, Bickle
and Harrill (2010) ที่ไดรายงานผลวิจัยในลักษณะ
เดียวกัน ขณะเดียวกันก็ไดปฏิเสธวา ระดับการศึกษาไมมี
อิทธิพลใดๆ ตอความคิดเห็นผลกระทบการทองเที่ยว




ซึ่งขัดแยงกับงานของ Tosun (2002) และ Husbands
(1989) ที่ ชี้ ว  า ป จ จั ย ด า นการศึ ก ษาเป น ตั ว แปร
สำ�คัญตอการรับรูผลกระทบการทองเที่ยวของเจาบาน
ที่แตกตางกัน
ขอเสนอแนะงานวิจัย
การศึกษาและทำ�ความเขาใจเกีย่ วกับผลกระทบ
อันเนื่องจากการพัฒนาการทองเที่ยวที่มีตอชุมชนเปน
สิ่งที่สำ�คัญสำ�หรับหนวยที่เกี่ยวของทุกระดับ เพราะผล
สำ�เร็จของการพัฒนาการทองเที่ยวใดๆ ยอมมีปจจัย
พื้นฐานจากความรวมมือของคนในทองถิ่นเปนสำ�คัญ
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป น งานวิ จั ย ฉบั บ แรกที่ ไ ด สำ � รวจ
ตรวจสอบผลกระทบจากการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว
แบบเมื อ งโดยมี พื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อ งเก า ภู เ ก็ ต เป น กรณี
ศึกษา ดังที่ Butler (1980) ไดกลาววา การทองเทีย่ วเปน
อุตสาหกรรมที่มีพัฒนาการตามชวงระยะเวลา ดังนั้น
ในอนาคตการวิจยั ติดตามระยะยาว (Longitudinal study)
เพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล และตรวจสอบวั ด ทั ศ นคติ แ ละการ
เปลีย่ นแปลงของระดับผลกระทบในชุมชนเมืองเกาภูเก็ต
ทุก 3 หรือ 5 ปจึงเปนสิ่งจำ�เปนเพราะจะทำ�ใหไดขอมูล
เชิงเปรียบเทียบ นอกจากนีน้ กั วิจยั ทีส่ นใจอาจใชวธิ กี าร
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอคนพบในระดับ
รายละเอียดไดดียิ่งขึ้น
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