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บทคัดย5อ 

การวิจัยครั้งน้ีเปKนการใชMระเบยีบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เพื่อศึกษาปbจจัยที่สcงผล

ตcอการนำนโยบายไปปฏิบัติ ศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาเมืองทcองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 

กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมแขcงขันรถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) ในการรวบรวมขMอมลูจะเลือกกลุcมเปqาหมายที่ใชM

ในการสัมภาษณ)ไดMแกc ผูMบริหารทMองถ่ิน ผูMจัดการสนามแขcงขัน เจMาหนMาที่ตำรวจ พยาบาลวิชาชีพ อาสากูMภัย 

ประชาชน และกลุcมเยาวชน ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย)แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 

15 คน ซึ่งใชMการเก็บขMอมูลสัมภาษณ)แบบเจาะลึก (In Depth Interview)การเก็บรวบรวมขMอมูลใชMเทคนิคการ

สัมภาษณ)การวิเคราะห)ขMอมูลโดยการตีความและจัดกลุcมเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวcา ในการจัดใหMมีสนามการแขcงขันรถจักรยานยนต)คืนวันศุกร)ของเมืองบุรีรัมย) (Castle 

12 Buriram) โดยภาพรวมขMอมูลจากผูMใหMขMอมูลมีความคิดเห็นเชิงบวก เมื่อพิจารณาในประเด็นตcางๆพบวcา 

ดMานเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตข้ึนเน่ืองจากมีการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจเกิดการจับจcายใชMสอยสินคMา

ตcางๆ ดMานสังคมน้ันทำใหMเกิดความสัมพันธ)ใหมcๆ วัฒนธรรมใหมcๆทั้งน้ีอาจเพราะการทcองเที่ยวชcวยใหM

ประชาชนไดMเห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของแตcละทMองถ่ินที่เดินทางไปถึงสถานที่ใหมcๆและ

เน่ืองจากในการพัฒนาเมืองทcองเที่ยวน้ันทำใหMประชาชนในพื้นที่และในพื้นที่ใกลMเคียงไดMรับการพัฒนาในดMาน

สาธารณูปโภคในมาตรฐานที่สูงข้ึน และดMานสิ่งแวดลMอมทำใหMทราบถึงการดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งผูM

ประกอบอาชีพธุรกิจรอบๆสนามจะช้ีใหMเห็นถึงมลพิษทางสิ่งแวดลMอมไดMชัดเจนโดยใหMขMอมูลมีการจัดการ

สิ่งแวดลMอมที่ดีสcวนแนวทางการแกMไขปbญหา หนcวยงานภาครัฐและเอกชนตMองรcวมมือกันสอดสcองการกระทำที่

ผิดกฎหมาย เนMนการมีสcวนรcวมในภาคประชาชนเพื่อหารือการแกMปbญหาตcอไป 
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Abstract 

 This research uses qualitative research methodology to study the factors 

influencing policy implementation. Study on the impact of the development of Sport 

Tourism. Case study of motorcycle racing event Friday. In the data collection, the target 

audience for the interview was selected. Local administration Stadium Manager police officer 

Professional volunteers, volunteers and youth groups. In 15 interviews, the data were 

collected by using interview technique, data analysis, interpretation and grouping. 

The research found that To provide a venue for the Friday Night Race of Buriram 

(Castle 12 Buriram). Considering the issues, I found that The economy is growing because of 

the economic cyclicality of consumption of goods. Social relationships create new 

relationships. New culture This may be because tourism allows people to see the 

importance of art and culture of each locality to travel to new places. And because the 

development of tourist cities, people in the area and nearby areas have been developed in 

terms of infrastructure standards. And the environment to keep clean. Businessmen around 

the field will clearly point out environmental pollution by providing good environmental 

management information. Troubleshooting Guide Public and private agencies must 

cooperate in unlawful observation. Focus on participation in the public sector to discuss the 

solution to the problem. 

 

Keywords :  policy implementation, impact of policy 
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บทนำ 

รัฐบาลประกาศอยcางย่ิงใหญcใหMป� 2561 เปKน “ป�ทcองเที่ยววิถีไทย เก�ไก�อยcางย่ังยืน” ระดมความ

รcวมมือภาครัฐและเอกชนสรMางความสมดุลดMานการทcองเทีย่วสำหรบัสาระสำคัญในการสcงเสริม “ป�ทcองเที่ยววิถี

ไทย เก�ไก�อยcางย่ังยืน” น้ัน เพื่อสรMางรายไดMใหMกับชุมชนตามนโยบายของรฐับาล โดยในป�น้ีประเทศไทยมีโอกาส

ในการเปKนเจMาภาพงานระดับโลกมากมาย เชcน การจัดแขcงขันจักรยานยนต)ทางเรียบชิงแชมป�โลก โมโต จีพี ใน

ป� 2561 – 2563 เปKนระยะเวลา 3 ป� สcงผลใหMประเทศไทยเปKน 1 ใน 19 สนามแขcงขันทั่วโลก กำหนดจัดการ

แขcงขันในเดือนตุลาคมป� 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย) ซึ่งปbจจุบัน Moto GP มีการติดตามชมกวcา 800 ลMานคน 

จาก 207 ประเทศทั่วโลก และคาดวcาจะมีผูMชมการแขcงขันในประเทศไทยกวcา 2 แสนคน มีเงินหมุนเวียนกวcา 1 

พันลMานบาท  (ทราเวลแอดเมเนเจอ, 2560) โดยกระทรวงการทcองเที่ยวและกีฬาไดMกำหนดนโยบายสcงเสริม

การทcองเที่ยวโดยสรุปไดMดังน้ี 

ดMานการทcองเที่ยวเรcงฟ��นระดับความสัมพันธ)และรวมมือกับประเทศเพื่อนบMานเพื่อใหMไทยเปKนประตู

ทางผcานหลักของการ ทcองเที่ยวในภูมิภาคทั้งดMานการตลาดการขนสcง การลงทุน การบริหารจัดการ รวมถึงการ

ขจัดปbญหาและ อุปสรรค)ในการทcองเที่ยว เพิ่มความหลากหลายของการทcองเที่ยวรูปแบบตcาง ๆ ทั้งการ

ทcองเที่ยวเชิงอนุรักษ) การทcองเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการทcองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยสcงเสริมการพัฒนา

แหลcงทcองเที่ยวแหcงใหมcและใหMชุมชน เขามามีสcวนรcวมในการจัดการทcองเที่ยวมากข้ึน ทั้งในรูปแบบการจัด

สหกรณ)การทcองเที่ยว และการพัฒนา พื้นที่ชุมชนเปKนแหลcงทcองเที่ยวเพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวก สรMาง

ความปลอดภัยและปqองกันการเอาเปรียบนักทcองเที่ยว รวมทั้งเรcงรัดการแกMไขปbญหาความเดือดรMอนของ

นักทcองเที่ยวอยcางจริงจัง 

ดMานการกีฬาและนันทนาการสcงเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อสงเสริมสุขภาพและ

เปKนจุดเริ่มตMนของการพัฒนากีฬาสีความเปKนเลิศและอาชีพ โดยสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนใหMมีสcวนรcวม

ในการพัฒนาการกีฬาสcงเสริมและสนับสนุนการแขcงขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติอยcางเปKนระบบ

เพื่อสรMางเกยีรติภูมิแกcประเทศและความภูมิใจของประชาชน ตลอดจนสcงเสริมและปลูกผังคcานิยมที่ดีตcอการ

กีฬาสcงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร แหลcงนันทนาการ เพื่อความสุขของประชาชน สรMางและพัฒนา

เครือขcายดMานนันทนาการ โดยรณรงค)ใหMหนcวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค)กรปกครองสcวนทMองถ่ิน และองค)กร

เครือขcายชุมชนมีสcวนรcวมในการพัฒนานันทนาการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแหcงชาติ 

 ผลกระทบของนโยบายสcงเสรมิการทcองเที่ยว อุตสาหกรรมทcองเที่ยวเปKนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว

สูง มีบทบาทความสำคัญตcอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปKนอยcางมาก เปKนแหลcงรายไดMที่สำคัญ

นำมาซึ่งเงินตราตcางประเทศการสรMางงาน และการกระจายความเจริญไปสูcภูมิภาค นอกจากน้ีการทcองเที่ยวยัง

มีสcวนสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสรMางพื้นฐานดMานการคมนาคมขนสcง รวมไปถึงการคMาและการลงทุน เมื่อ

ประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การทcองเที่ยวกจ็ะมีบทบาทสำคัญในการสรMางรายไดMใหMกับประเทศ

ซึ่งจะชcวยใหMเศรษฐกิจฟ��นตัวไดMในเวลาที่รวดเร็วกวcาภาคผลิตและบริการอื่น ๆ อยcางไรก็ตามอุตสาหกรรมการ

ทcองเที่ยวมีแนวโนMมของการแขcงขันรุนแรงข้ึนตามลำดับ มีการเปลี่ยนแปลงอยcางรวดเร็วและมีความอcอนไหว
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งcาย จากปbจจัยลบทัง้ภายในและภายนอกประเทศโดยไมcอาจหลีกเลี่ยงไดMสถานการณ)และผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงที่เปKนความทMาทายตcอการทcองเที่ยวของประเทศไทยมาจากหลายประเด็นเชcน ประเด็นทางสังคม 

เกิดปbญหาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เกิดปbญหาทางอาชญากรรมที่เพิ่มข้ึนเน่ืองจากแหลcงทcองเที่ยวเปKนที่

พบปะของผูMคนมากหนMาหลายตา จึงตMองหามาตรการมาดำเนินการแกMไข เปKนตMน ซึงกรณีตัวอยcางที่เห็นไดMชัด

ในปbจจุบันที่มีการสcงเสริมกิจกรรมดMานการแขcงรถจักรยานยนต)ในประเภทตcางๆ และไดMรับความนิยมจากกลcม

บุคคลที่รักในความเร็วหรือในการแขcงขันจึงทำใหMเกิดพฤติกรรมเลียนแบบข้ึนและในที่สุดก็กลับกลายมาเปKน

ปbญหาข้ึน (แผนพัฒนาการทcองเที่ยวแหcงชาติ, 2559) 

ปbญหาของเด็กแวMน แก�งวัยรุcนกวนเมือง เริ่มจะสรMางปbญหาใหMกับสังคมไดMประมาณสัก 6-7 ป� ทวcา

ในชcวง 2-3 ป�น้ีเริ่มจะหนักขMอเรื่อยๆ จากการที่ชอบความเร็วแลMวนำรถมาแขcง สรMางความเดือดรMอนทางเสียง

ใหMกับชาวบMาน ตcอมาก็เริ่มมีเรื่องของการพนัน ยาเสพติด ปbญหาทางเพศ อุบั ติเหตุ ไปจนถึงการกcอ

อาชญากรรมปbญหา เด็กแวMน สะทMอนใหMเห็นถึงหลายปbญหาของสังคมไทย ทั้งปbญหาครอบครัว พcอ แมc 

ผูMปกครองไมcมีเวลาดูแล อบรมสั่งสอนลูกหลาน ปbญหาทางการศึกษา เด็กขาดวุฒิภาวะในการเรียนรูM มีคcานิยม

ผิดๆ แยกแยะสิ่งดีไมcดีไมcไดM สำหรับตัววัยรุcนเองกลับ ไมcไดMตระหนักถึงปbญหาที่สรMางข้ึน โดยที่ยังมีความเช่ือใน

สิ่งที่ไรMสาระ อาทิ มอเตอร)ไซด) ความเร็ว พวกพMอง ศักด์ิศรีบนทMองถนนที่ผcานมา หลายคนเคยพูดในประเด็น

ของกฎหมาย วcาตัวบทลงโทษอcอนเกินไป สัปดาห)ที่ผcานมาเราเลยไดMเห็นแก�งซิ่งหายซcา เพราะโดนคุมขังจริงๆ 

ไมcใชcเสียคcาปรับแลMวปลcอยกลับบMานอยcางที่แลMวๆมา ซึ่งหลายคนก็หวังวcาเยาวชนเหลcาน้ีจะสำนึกและกลับตัวไดM

บMางกระน้ัน การที่จะใหMเจMาหนMาที่ไปไลcกวMานจับเด็กแวMนมาขังทุกคืน ก็ไมcใชcทางแกMปbญหาที่ถูกจุดนัก กcอนหนMา

น้ีเคยมีนโยบายที่วcากันวcาจะนำมาปbดฝุ�นใหมc คือการสรMางสนามแขcงถูกกฎหมายใหMแก�งซิ่งมอเตอร)ไซด) เขา

ทำนองวcาตMอตMานไมcไดMก็เขMารcวมซะเลย ซึ่งก็มีหลายฝ�ายที่คัดคMาน เน่ืองจากเห็นวcาเปKนการสนับสนุนในทางที่ไมc

สรMางสรรค) เปลืองงบประมาณ และเปKนการใหMความสำคัญกับเด็กแวMนมากเกินไปกระแสตอบรับจากกลุcมเด็ก

แวMนก็ไมcคcอยดีเทcาไหรc พวกเขาไมcชอบแขcงกันตอนกลางวันเพราะอากาศรMอน รวมทั้งสนามถูกกฎหมายก็ไมcมี

อิสระและมากไปดMวยกฎเกณฑ) ที่ตMองใสcหมวกกันน็อก หMามมีคนซMอนทMายฯ เด็กแวMนจงึยังคงเปKนปbญหาที่อยูcคูc

กับสังคมไทยตcอไป(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรMางเสริมสุขภาพ สสส., 2014) 

 จังหวัดบุรีรัมย)ไดMมีนโยบายสcงเสริมการทcองเที่ยว กีฬา และทางดMานวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ความเปKนอยูcของประชาชนในพื้นที่ใหMมีความเปKนอยูcที่ดีข้ึนและเพื่อฟ��นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดใหMมีความ

เจริญกMาวหนMาและดึงดูดนักทcองเที่ยวทั้งในจังหวัดและตcางจังหวัดทั่วประเทศใหMสนใจเลอืกทีจ่ะเขMามาทcองเที่ยว

ในจังหวัดบุรีรัมย)รวมไปถึงเรือ่งความเร็วที่ทางจังหวัดบุรรีมัย)ไดMมีสนามแขcงรถและรวมไปถึงการแกMปbญหาวัยรุcน

แขcงรถบนถนนสาธารณะ(เด็กแวMน) (ขMอมูลทั่วไปจังหวัดบุรีรัมย), 2559, 13-27) 

 โดยทางจังหวัดบุรีรัมย)และภาคเอกชนไดMแกMปbญหาดMวยการจัดพื้นที่ใหMกับเหลcาเด็กแวMนไดMแสดงออก

อยcางเต็มที่ ถูกตMอง  ถูกกฎ  ปลอดภัย   จึงเกิดสนาม CASTLE 12 BURIRAM ข้ึนเพื่อเปKนพื้นสำหรับเด็กแวMน

กับสโลแกนที่วcา ที่สุดของใจ ไมcทำใหMใครเดือดรMอน แตcในความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดบุรีรัมย)ก็สcงผลกระทบ

ใหMกับประชาชนในดMานการจราจรที่เสี่ยงตcอการเกิดอุบัติเหตุและเกิดความลcาชMาในการเดินทางแมMกระทั้งการ
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มารวมตัวกันขอเด็กแวMนก็ทำใหMเกิดเสียงรบกวนในยามค่ำคืนแกcประชาชนในละแวกน้ัน จากปbญหาหน่ึงไปสูcอีก

ปbญหาหน่ึง อุบัติเหตุ การพนัน ปbญหายาเสพติด การแข็งแลกสาว และสิ่งตcางๆที่ไมcสามรถมองเห็นไดMจากขMาง

นอก (ชัยพร,ออนไลน), 2015) 

 จากประเด็นปbญหาการแขcงขันรถจักรยานยนต)ในทางสาธารณะ หรือที่เรียกกันวcาเด็กแวMนดังกลcาว 

จังหวัดบุรีรัมย)หรือสนามคาสเซิลสิบสองบุรีรัมย)จึงไดMคิดคMนแนวทางแกMปbญหา และจากการนำนโยบายการ

สcงเสริมการทcองเที่ยวมาปฏิบัติในดMานการแกMปbญหาวัยรุcนแขcงรถบนถนนสาธารณะ ไมcวcาจะเปKนการดูแลรักษา

ความสงบปลอดภัยของเจMาหนMาที่ตำรวจ ตลอดจน เจMาหนMาที่พยาบาล อาสากูMภัย ทีม่ีสcวนเกี่ยวขMองกับกิจกรรม

แขcงรถในวันศุกร) ในสนามคาสเซิลสิบสองบุรีรัมย) ทำใหMผูMวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปbญหาที่เกิดการจัดพื้นที่

ใหMกับเหลcาเด็กแวMนไดMเขMามาประลองความเร็วในสนามคาสเซิลสบิสองบุรีรัมย) น้ันกcอใหMเกิดผลเปKนเชcนไร แกMไข

ไดMจริงหรือไมc เกิดปbญหามากข้ึนอีกหรือไมc เชcน ปbญหาดMานการจราจร อาชญากรรม ยาเสพติด จากสโลแกน

ที่วcา ที่สุดของใจ ไมcทำใหMใครเดือดรMอน น้ันจริงหรือไมc และเพื่อหาวิธี แนวทาง ขMอเสนอแนะจากภาคสcวนตcางๆ 

นำมาแกMไขปbญหาตcอไป 

 

วัตถุประสงคEของโครงการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาเมืองทcองเที่ยวกฬีา กรณีศึกษา กิจกรรมการแขcงขัน

รถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย) 

 2. เพื่อเสนอแนวทางแกMไขปbญหากิจกรรมการแขcงขันรถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) อำเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย) 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในเรื่อง "ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาเมืองทcองเที่ยวกีฬา กรณีศึกษากิจกรรม

การแขcงขันรถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย)” ผูMวิจัยไดMใชMวิธีการวิจัย วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ)แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับประชากร

เจMาหนMาที่ภาครัฐที่เกี่ยวขMอง ประชาชนในพื้นที่เปqาหมาย กลุcมวัยรุcนที่เขMามาแขcงขันรถจักรยานยนต) หรือที่

เรียกวcา เด็กแวMน  และบุคลากรที่ปฏิบัติหนMาที่ในและนอกสนามคาสเซิล สิบสอง บุรีรัมย)  มาใชMในการศึกษา

วิจัยครั้งน้ี 

1. ประชากรและกลุ5มตัวอย5าง 

การศึกษา ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาเมืองทcองเที่ยวกีฬา กรณีศึกษา กิจกรรมการแขcงขัน

รถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย) ผูMวิจัยไดMใชMวิธีการเลือกกลุcมตัวอยcางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ซึ่งผูMวิจัยไดMกำหนดผูMใหMขMอมูลเพื่อสัมภาษณ)แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 

นอกจากน้ี ยังกำหนดใหMมีการสัมภาษณ)ผูMที่มีหนMาที่โดยตรงในการปฏิบัติหนMาที่บริเวณพื้นที่จัดการแขcงขัน

รถจักรยานยนต)ในวันศุกร) ซึ่งเปKนการสัมภาษณ)ในสcวนที่เปKนความคิดเหน็เกี่ยวกับปbจจัยทีเ่ปKน ปbญหา อุปสรรค 
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ที่มีตcอการปฏิบัติหนMาที่และขMอเสนอแนะในแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มมาตรการหรือวิธีจัดระเบียบ

ทางสังคมใหMมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สินตcอไป ซึ่งผูMวิจัยศึกษากลุcมตัวอยcางคือ(1)เจMาหนMาที่ตำรวจ

(2)พยาบาลวิชาชีพ (3) อาสากูMภัย (4) ประชาชนโดยรอบพื้นที่ (5)ผูMบริการงานทMองถ่ิน/หนcวยงานของรัฐ 

(6)กลุcมวัยรุcน เด็กแวMนหรือสก�อยรวม 15  คน 

2. เคร่ืองมือในการวิจัย 

ผูMวิจัยไดMกำหนดเครื่องมือในการวิจัยดังน้ี 

2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผูMวิจัยไดMวิเคราะห)เอกสารแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวขMองและไดMนำมาเปKนกรอบในการ

สัมภาษณ)ผูMบริหารซึ่งผูMวิจัยไดMกำหนดผูMใหMขMอมูลเพื่อการสัมภาษณ)แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูMวิจัย

ดำเนินการศึกษาโดยกำหนดแนวทางการสัมภาษณ)ถึงผลกระทบจากการแขcงขันรถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) โดย

เลือกวิธีการเลือกกลุcมตัวอยcางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปKนการสัมภาษณ)แบบมีโครงสรMางซึ่ง

ผูMวิจัยไดMกำหนดขMอคำถามไวMลcวงหนMาแบบสัมภาษณ)น้ีเปKนแบบปลายเป§ดเพื่อใหMผูMตอบสามารถแสดงความ

คิดเห็นไดMอยcางอิสระภายในกรอบที่กำหนดไวM 

 3. ข้ันตอนการรวบรวมขMอมลู 

  3.1 ผูMวิจัยนำหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย) สcงไปยังบุคคลที่เปKนกลุcมเปqาหมาย เพื่อ

ขออนุญาตสัมภาษณ)รายบุคคล 

  3.2 ผูMวิจัยออกสัมภาษณ)ดMวยตนเอง โดยการบันทึกเสียง จดบันทึกใสcแบบสัมภาษณ) 

  3.3 นำแบบสัมภาษณ)มาสรุป อภิปรายผล และเขียนรายงานผล โดยมุcมพรรณนาและอธิบาย

ปรากฏการณ)ที่เกิดข้ึน 

 4. การวิเคราะห)ขMอมลู 

 สำหรับขMอมูลจากการสัมภาษณ) ใชMวิเคราะห)โดยการตีความในรูปแบบของการวิเคราะห)เชิงเน้ือหาหรือ

ตีความตามขMอสรุปแบบอนุมาน โดยนำประเด็นยcอยมาพิจารณาความเหมือน ความแตกตcางกัน และ

ความสัมพันธ)กันมาหาขMอสรุปและบรรยายวิเคราะห)เปKนความเรียง เพื่อหาขMอสรุป 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาเมืองทcองเที่ยวกีฬา กรณีศึกษา กิจกรรมการ

แขcงขันรถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย)คณะผูMวิจัยสรุปผลการวิจัยไดM ดังน้ี 

 1. ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาเมืองทcองเที่ยวกีฬา กรณีศึกษา กิจกรรมการแขcงขัน

รถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย) 

 1.1 ดMานผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากกิจกรรมการแขcงรถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) 

อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย) การดำเนินกิจกรรมแขcงรถมีสcวนชcวยทำใหMระบบเศรษฐกิจในพื้นที่การจัดการ

แขcงขันและพื้นที่โดยรอบมีการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจมากข้ึน คือ การชcวยเพิ่มการซื้อการขายสินคMา 
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และบริการ การจัดกิจกรรมดังกลcาวทำใหM เกิดการเจริญเติบโตของธุรกิจทcองเที่ยว เกิดการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย) เชcน ที่พัก ธุรกิจโรงแรม  สcวนในดMานอาชีพความคิดเห็นสcวนใหญcเป§ดเผยวcามีการประกอบ

อาชีพเสริมใหมcๆที่เกี่ยวขMองกับกิจกรรมการแขcงรถ เชcน อาชีพเกี่ยวการการบริการในโรงแรม อาชีพเป§ดรMาน

ขายวัสดุอุปกรณ)รถจักรยานยนต)ขMอเสนอแนะ แนวทางแกMไข ควรเพิ่มการสcงเสริมใหMเยาวชนกลMาแสดงออกใน

สิ่งที่ถูกตMอง จำกัดชcวงอายุในการเขMารcวมกิจกรรมแขcงรถใหMเหมาะสม และการสอดสcองดูแลที่เขMมงวดมากข้ึน

นอกสนามแขcงขัน 

 1.2 ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากกิจกรรมการแขcงรถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) อำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย) การดำเนินกิจกรรมแขcงรถมีสcวนทำใหMเกิดปbญหาดMานการจราจร คือ การจราจรติดขัดใน

ชcวงเวลาต้ังแตcเวลา 16.00 น. ของทุกวันศุกร) เน่ืองจากการเดินทางเปKนกลุcมใหญcของกลุcมรถจักรยานยนต)ที่จะ

เขMามาสนามแขcงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย) การแขcงขันรถจักรยานยนต)สามารถชcวยลดปbญหาแขcงรถ

แบบผิดกฎหมายไดMเน่ืองจาก นักแขcงนำรถเขMาไปแขcงในพื้นทีส่นามทีจ่ัดไวMใหM การจัดการแขcงขันมีสcวนทำใหMเกดิ

การทะเลาะวิวาทไดM เน่ืองจากวุฒิภาวะของผูMเขMามาแขcงขันหรือมาทcองเที่ยวไมcสามารถควบคุมอารมณ)ไดM หรือ

เกิดจากการด่ืมสุรา  แตcก็มีแนวทางแกMไขโดยมีเจMาหนMาที่ตำรวจคอยดูแลความสงบเรียบรMอยภายในสนามดMวย 

เกิดความสัมพันธ)ที่ดีระหวcางกลุcมวัยรุcนดMวยกันเน่ืองจากมาคุยมาพบปะในเรื่องเดียวกันแตcก็มีสcวนนMอยที่

ทัศนคติไมcตรงกันอาจจะทำใหMเกิดการทะเลาะวิวาทกันไดM และมีสcวนทำใหMเกิดคcานิยมการเลียนแบบที่ผิดๆ 

เชcน การด่ืมสุรา สูบบุหรี่ การแตcงตัวที่เกินวัยขMอเสนอแนะ แนวทางแกMไข การจัดใหMมีพื้นที่การแขcงขันชcวยลด

ปbญหาการแขcงขันรถจักรยานยนต)ในถนนสาธารณะไดM ควรมีหนcวยปฐมพยาบาลเบื้องตMนในสนามแขcงขันและ

ควรเพิ่มมาตรการที่เขMมงวดข้ึนเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย 

 1.3 ผลกระทบดMานสิ่งแวดลMอม ที่เกิดจากกิจกรรมการแขcงรถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) อำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย) วcาการดำเนินกิจกรรมแขcงรถ มีสcวนทำใหMเกิดมลพิษทางเสียงโดยสcวนใหญc เน่ืองจากมีการ

ดัดแปลงทcอไอเสียทำใหMเกิดเสียงดังเพิ่มข้ึน มีเพียงบางสcวนที่ไมcไดMรับผลกระทบทางเสียง เน่ืองจากไมcไดMอาศัย

อยูcใกลMพื้นที่แขcงขัน  การรักษาความสะอาด จากการศึกษาพบวcา มีการประชาสัมพันธ)ในเรื่องการรักษาความ

สะอาด โดยจะมีพนักงานคอยดูแลความสะอาดหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม และการพัฒนาสิ่งแวดลMอมบริเวณ

พื้นที่จัดกิจกรรม จากการศึกษาพบวcา ไมcมีการพัฒนาสิ่งแวดลMอมเทcาที่ควร ไมcมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

แตcจะมีการจMางหนcวยงานเอกชนมาดูแลพัฒนาสิ่งแวดลMอมใหMดีอยูcเสมอ  ขMอเสนอแนะ แนวทางแกMไข ดMาน

มลพิษทางเสียงควรมีการควบคุมไมcใหM เกิดเสียงที่ ดังเกินมาตรฐานต้ังไวM ดMานขยะมูลฝอยควรมีการ

ประชาสัมพันธ)การรักษาความสะอาด พรMอมกับจัดพื้นที่ทิ้งขยะใหMชัดเจน 

2. แนวทางแกMไขปbญหากิจกรรมการแขcงรถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย) 

  2.1 ดMานเศรษฐกิจ ควรสอดสcองดูแลการเอาเปรียบผูMบริโภค เชcน การฉวยโอกาสข้ึนราคา

สินคMาเกินควร และควรเพิ่มการสcงเสริมใหMเยาวชนกลMาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตMอง จำกัดชcวงอายุในการเขMารcวม

กิจกรรมแขcงรถใหMเหมาะสม และการสอดสcองดูแลที่เขMมงวดมากข้ึนนอกสนามแขcงขัน 
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  2.2 ดMานสังคมการจัดใหMมีพื้นที่การแขcงขันชcวยลดปbญหาการแขcงขันรถจักรยานยนต)ในถนน

สาธารณะไดM ควรมีหนcวยปฐมพยาบาลเบื้องตMนในสนามแขcงขันและควรเพิ่มมาตรการที่เขMมงวดข้ึนเกี่ยวกับสิ่ง

ผิดกฎหมาย 

 2.3 ดMานมลพิษทางเสียงควรมีการควบคุมไมcใหMเกิดเสียงที่ดังเกินมาตรฐานต้ังไวM ดMานขยะมูล

ฝอยควรมีการประชาสัมพันธ)การรักษาความสะอาด พรMอมกับจัดพื้นที่ทิ้งขยะใหMชัดเจน 

 

อภิปรายผล  

 1. การศึกษาเรื่อง ผลกระทบทางสงัคมจากการพัฒนาเมืองทcองเที่ยวและกีฬา กรณีศึกษา การแขcงขัน

รถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย) ผูMศึกษาไดMศึกษาผลกระทบดMานตcางๆประกอบดMวย 

ผลกระทบดMานเศรษฐกิจ ผลกระทบดMานสังคม และผลกระทบดMานสิ่งแวดลMอม  คณะผูMวิจัยสรุปผลการวิจัยไดM

ดังน้ี  

  1.1 ผลการวิจัย พบวcา ผลกระทบในดMานเศรษฐกิจ จากการเก็บรวบรวมขMอมูลโดยอาศัยตัว

แปรดMานการประกอบอาชีพและดMานรายไดMของผูMใหMขMอมูล ซึ่งใหMขMอมูลตรงกันทำใหMทราบวcา การจัดการแขcงขัน

ทำใหMเกิดการจับจcายใชMสอย เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ ทั้งน้ีอาจเปKนเพราะการสcงเสริมการ

ทcองเที่ยวเชิงกีฬาสcงผลดีตcอเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย)ทั้งทางตรงและทางอMอม ที่สอดคลMองกับ วัชระ เชียงกูล 

อาจารย) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกcน ( 

2560 ) ไดMกลcาวถึงในผลงานวิจัย เรื่องการประเมินประสทิธิภาพผลการดำเนินงาน ของปbจจัยดMานการพิจารณา

ดMานการตลาดการทcองเที่ยวเชิงกีฬา  จังหวัดบุรีรัมย) โดยกลcาววcา จังหวัดบุรีรัมย)จัดวcาเปKนจังหวัดหน่ึงที่มุcง

พัฒนาการทcองเที่ยวของตน นอกเหนือจากการนำเสนอรูปแบบการทcองเที่ยวทาง ธรรมชาติและวัฒนธรรมอยูc

เดิม ยังเล็งเห็นโอกาสในการมุcงพัฒนาสูcเปqาหมายเปKนเมืองกีฬามาตรฐานโลก โดยมีวัตถุประสงค)ในการพัฒนา

จังหวัดบุรีรัมย)ใหMเปKนจุดหมายปลายทางการทcองเที่ยวเชิงกีฬาที่สำคัญของประเทศไทย โดยมุcงพัฒนาดMานกีฬา

และการทcองเที่ยวควบคูcกันไป เพื่อใหMสอดคลMองรับกับกระแสความนิยมของนักทcองเที่ยวที่เปลี่ยนไป แสดงใหM

เห็นถึงจุดเปลี่ยนทางโครงสรMางทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย) โดยสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย) ช้ีใหMเห็นวcา

ผลิตภัณฑ)ของ จังหวัดบุรีรัมย) มีการเพิ่มมูลคcา ซึ่งเพิ่มข้ึนกวcารMอยละ 50 โดยมูลคcาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ซึ่งถือวcา

เปKนอีกดัชนีหน่ึง ที่บcงช้ีวcา จังหวัดบุรีรัมย)กำลังเติบโตอยcางตcอเน่ือง จากขMอมูลขMางตMน แสดงใหMเห็นวcา จังหวัด

บุรีรัมย)เปKนจังหวัดที่กำลังเติบโตดMานเศรษฐกิจ  

  1.2  ผลการวิจัย พบวcา ผลกระทบดMานสังคม จากการเก็บขMอมูลโดยอาศัยตัวแปรดMาน

การศึกษาและดMานวุฒิภาวะทำใหMการใหMขMอมูลเกิดความแตกตcางกันเน่ืองจากผูMใหMขMอมูลบางสcวนจะใหMขMอมูล

โดยความรูMสึกสcวนตัว ทำใหMขMอมูลที่ไดMไมcมีประสิทธิภาพเทcาที่ควร แตcจากสรุปผลทำใหMทราบวcาผลกระทบทาง

สังคมจากการทcองเที่ยวน้ันทำใหMเกิดความสัมพันธ)ใหมcๆ วัฒนธรรมใหมcๆ ทั้งน้ีอาจเพราะ การทcองเที่ยวชcวยใหM

ประชาชนไดMเห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของแตcละทMองถ่ินที่เดินทางไปถึงสถานที่ใหมcๆ ซึ่ง

เปรียบเสมือนการทำใหMเกิดความเขMาใจกันระหวcางประชาชน  สอดคลMองกับ กาญจนา จันทลักษณ) (2016)  ไดM
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กลcาวถึงในบทความเรื่อง ผลกระทบดMานสงัคมจากการทcองเที่ยว การทcองเที่ยวทำใหMไดMรับทราบถึงอารายธรรม

ที่แตกตcางกันออกไป ซึ่งเปรียบเสมือนการเรียนรูMดMวยตนเองที่ผิดแผกแตกตcางไปจากชีวิตประจำวัน และ

สถานที่ที่ตนเองเคยพบเห็นอยูcเปKนประจำ นอกจากน้ีผูMที่อยูcในทMองถ่ินก็ทราบถึงสิ่งแปลก ๆ ใหมc ๆ ที่คน

เดินทางไป ถึงมีพฤติกรรม หรืออารายธรรมเปKนเชcนไร เพื่อนำเอาสcวนที่ดีมาปรับปรุงแกMไขใหMดีย่ิงข้ึนตcอไป 

ฉะน้ัน  จึงสรุปไดMวcาการทcองเที่ยวทำประโยชน)ใหMแกcผูMเดินทางและผูMที่อยูcในทMองถ่ิน 

 - ชcวยใหMสภาพแวดลMอมของทMองถ่ินดีย่ิงข้ึน เพราะเปKนที่ทราบดีวcา หากสถานที่ใดมีปbญหาใน

เรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมโทรม ความสกปรกหรือความไมcปลอดภัย ก็จะไมcเปKนที่ประสงค)ที่นักทcองเที่ยวจะ

เดินทางไปเพราะ นักทcองเที่ยวประสงค)ที่จะไดMพบเห็น หรือสัมผัสกับสภาพธรรมชาติของทMองถ่ิน ประชาชนมี

อัธยาศัยไมตรี ความสะดวกสบายที่พอควรและมีความปลอดภัย 

 - เปKนการสรMางความมั่นคงใหMกับประเทศ เพราะในสถานที่ที่นักทcองเที่ยวเดินทางไปถึงจะมี

การสรMางปbจจัยตcาง ๆ เชcน ถนน ไฟฟqา ประปา โรงแรม ที่พักตcาง ๆ ตามมาเพื่อสนองความตMองการและการ

สรMางวัตถุสิ่งของเหลcาน้ี จะชcวยขจัดปbญหา หรือภัยที่เกิดจากการแทรกซึม  หรือบcอนทำลายตcาง ๆ ไดMอยcางดี 

นอกจากน้ี    ยังเปKนการสรMางความเจริญใหMแกcทMองถ่ินไดMอยcางมากอีกดMวยฉะน้ันจึงกลcาวไดMวcาในยามที่ประเทศ

กำลังประสบปbญหาตcาง ๆ อยcางมากมาย   จึงควรที่จะระดมทรัพยากรเทcาที่มีอยูc   พรMอมทั้ งกำลัง

ความสามารถและสติปbญญาเพื่อสรMางความผาสุกใหMกับประชาชนโดยการหาทางสรMางงานหรืออาชีพ และ

กระจายรายไดMสูcประชากรในทMองถ่ิน ตลอดจนการสรMางฐานะความมั่นคงทั้งทางการเมืองและสังคมโดยใชM

มาตรการสcงเสริมการทcองเที่ยวเขMาไปแกMไข   เพราะการทcองเที่ยวยังมีอนาคตที่จะกMาวหนMาไปไดMอีก และมี

ชcองทางที่จะสcงเสริมใหMบรรลุผลตามเปqาหมายไดMโดยงcาย และรวดเร็วตามความตMองการทุกประการ 

  1.3 ผลจากการวิจัย พบวcา ผลกระทบทางดMานสิ่งแวดลMอม จากตัวแปรทางดMานการประกอบ

อาชีพของผูMใหMขMอมูลทำใหMทราบถึงการดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งผูMประกอบอาชีพธุรกิจรอบๆสนามจะช้ีใหMเห็น

ถึงมลพิษทางสิ่งแวดลMอมไดMชัดเจนโดยใหMขMอมูลมีการจัดการสิ่งแวดลMอมที่ดี ทั้งน้ีอาจเปKนเพราะการจัดการดMาน

ขยะมีการประชาสัมพันธ)ใหMรักษาความสะอาดภายในสนามแตcในชcวงการเดินทางมายังสนามการดินทางกลับ

และการจัดการแขcงขันทำใหMเกิดมลพิษทางเสียงซึ่งรบกวนการพักผcอนของบุคคลในบริเวณใกลMเคียง สอดคลMอง

กับ พีรพล เจตโรจนานนท) ไดMกลcาวถึงในวิทยานิพนธ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) คณะนิติศาสตร) (2553)  เรื่อง

การควบคุมมลพิษทางเสียงจากการจราจรทางบก ไดMกลcาววcา การรบกวนการนอนหลับและการพักผcอนโดย

เสียงในระดับที่สูงกวcา 48 เดซิเบล สามารถรบกวนการนอนหลับพักผcอนของคนสcวนใหญcไดMหรือเสียงที่มีความ

ดังเกินกวcา 100 เดซิเบล สามารถปลุกผูMคนที่นอนหลับไดM แมMแตcเสียงที่มีความดังไมcมากพอที่จะปลุกผูMนอน

หลับใหMต่ืนแตcก็สามารถรบกวนการนอนหลับไดM เชcน ทำใหMนอนหลับไมcสนิท  นอนไมcคcอยหลับหรือขณะนอน

หลับหัวใจจะเตMนเร็วข้ึนและอาจทำใหMเกิดโรคหัวใจตามมา แตcอยcางไรก็ตามมลพิษทางเสียงซึ่งจะสามารถ

รบกวนการนอนหลับพักผcอนของมนุษย) อาจมีความจำเปKนคำนึงถึงปbจจัยและองค)ประกอบทางดMานอื่นๆดMวย 

ซึ่งเมื่อมลพิษทางเสียงสcงผลทางดMานจติใจทำใหMเกิดการหงุดหงิดไมcสบายใจ ซึ่งข้ึนอยูcกับลักษณะของเสียงน้ันๆ 

อีกทั้งผลกระทบมลพิษทางเสียงตcอสภาวะจิตใจยังเปKนผลพวงมาจากการถูกรบกวนขณะนอนหลับซึ่งจะทำใหM
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เกิดการหงุดหงิดฉุนเฉียวงcายและทำใหMขาดสมาธิไดM นอกจากน้ีผูMที่อยูcในบริเวณใกลMเคียงก็เริ่มจะปรับตัวใหMคง

อยูcไดMกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเกี่ยวกับการทcองเที่ยว 

 2. การศึกษาเรื่อง ผลกระทบทางสงัคมจากการพัฒนาเมืองทcองเที่ยวและกีฬา กรณีศึกษา การแขcงขัน

รถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย) ผูMศึกษาไดMศึกษาเพื่อเสนอแนวทางแกMไขปbญหากิจกรรม

การแขcงขันรถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย) คณะผูMวิจัยสรุปผลการวิจัยไดM ดังน้ี 

  2.1 ดMานเศรษฐกิจ ควรสอดสcองดูแลการเอาเปรียบผูMบริโภค เชcน การฉวยโอกาสข้ึนราคา

สินคMาเกินควร และควรเพิ่มการสcงเสริมใหMเยาวชนกลMาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตMอง จำกัดชcวงอายุในการเขMารcวม

กิจกรรมแขcงรถใหMเหมาะสม และการสอดสcองดูแลที่เขMมงวดมากข้ึนนอกสนามแขcงขัน 

  2.2 ดMานสังคมการจัดใหMมีพื้นที่การแขcงขันชcวยลดปbญหาการแขcงขันรถจักรยานยนต)ในถนน

สาธารณะไดM ควรมีหนcวยปฐมพยาบาลเบื้องตMนในสนามแขcงขันและควรเพิ่มมาตรการที่เขMมงวดข้ึนเกี่ยวกับสิ่ง

ผิดกฎหมาย 

  2.3 ดMานมลพิษทางเสียงควรมีการควบคุมไมcใหMเกิดเสียงที่ดังเกินมาตรฐานต้ังไวM ดMานขยะมูล

ฝอยควรมีการประชาสัมพันธ)การรักษาความสะอาด พรMอมกับจัดพื้นที่ทิ้งขยะใหMชัดเจน  

 

ข|อเสนอแนะ 

 1. ขMอเสนอแนะในการนำไปใชM 

  1.1 ประชาชนทั่วไป 

  ประชาชนในพื้นที่โดยรอบสนามแขcงขันรถจักรยานยนต)ตMองรcวมมือกันสอดสcองเปKนหูเปKนตา

การกระทำที่ผิดกฎหมายของกลุcมเยาวชน และเพื่อใหMประชาชนในพื้นที่ไดMเขMามามีสcวนรcวมกับการทcองเที่ยว

เชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรมัย) โดยมีการสรMางกฎเกณฑ) ระเบียบ ขMอบังคับที่ทุกคนทุกฝ�ายสามารถยอมรับไดMควรมี

การจัดการหารืออยcางตcอเน่ืองโดยประเมินทั้งผลดีและผลกระทบจากการทcองเทีย่วที่มีตcอเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลMอมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย) 

  1.2 ภาครัฐและหนcวยงานทีเ่กี่ยวขMอง 

  เรcงสรMางความตระหนักใหMแกcประชาชนใหMรับรูMเขMาใจถึงที่มาและวัตถุประสงค)ของการจัดใหMมี

การแขcงขันรถจักรยานยนต)ในคืนวันศุกร)ของจังหวัดบุรีรัมย)และใหMเขMาใจถึงบทบาทหนMาที่ที่หนcวยงานของตน

เขMาไปเกี่ยวขMองกับการจัดใหMมีการแขcงขันดังกลcาวจัดใหMมีหนcวยงานบุคลากรรับผิดชอบสcงเสริมสนับสนุน และ

ติดตามผลการดำเนินตามยุทธศาสตร)ที่วางไวM เพี่อใหMประสบผลสำเร็จและตรงตามเปqาหมายที่ต้ังไวM รวมไปถึง

การหาแนวทางในการแกMปbญหาที่ย่ังยืนเกี่ยวกับผลกระทบดMานลบตcางๆ 

  1.3 ขMอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  การสcงเสริมการทcองเที่ยวเชิงกีฬา กรณีการแขcงขันรถจักรยานยนต) โดยการนำปbญหาการ

แขcงขันรถบนถนนสาธารณะมาดำเนินการแกMไขในรูปแบบการจัดใหMมีพื้นที่การแขcงขันโดยเฉพาะ ควรสcงเสริม

อยcางจริงจัง โดยการออกกฎระเบียบการแขcงขันและกฎระเบียบการขับข่ีทั้งภายนอกสนามและภายในสนาม 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร2ระดับชาติ ครั้งที่ 8/2561 

“รัฐประศาสนศาสตร2ไทย 4.0 ประชารัฐ นวัตกรรม ความทGาทาย” 

 

148 

ซึ่งหากกลุcมแขcงขันไมcปฏิบัติตามก็สามารถดำเนินการตามมาตรการที่วางไวMอยcางเด็ดขาด ซึ่งจะสามารถชcวยใหM

ปbญหาการแขcงขันรถบนถนนสาธารณะ ตลอดจนเปKนการสcงเสริมการทcองเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคมใหMดีข้ึน 

ตามลำดับ 

 2. ขMอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ตcอไป 

  2.1 ภาครัฐควรสcงเสริมใหMประชาชนไดMมีสcวนรcวมในการรcวมกำหนดหลักเกณฑ) กฎเกณฑ) 

ระเบียบ ขMอบังคับ ในการแขcงรถหรือนำรถเขMามาแขcงขันของกลุcมเด็กแวMน 

  2.2 ควรทำการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อเก็บรวบรวมขMอมูลและวิเคราะห)ขMอมูลเชิงปริมาณ

เกี่ยวกับความพึงพอใจของการมีสนามแขcงขันรถจักรยานยนต)ในคืนวันศุกร) 

  2.3 ควรทำการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพย)สินของกลุcมนักแขcงหรือเยาวชนที่เขMา

มาทำการแขcงขัน 

 

บทสรุป 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลMอม จากการพัฒนาเมืองทcองเที่ยวเชิงกีฬากรณีศึกษา 

กิจกรรมการแขcงขัน รถจักรยานยนต)คืนวันศุกร) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย)ดังน้ี ผลกระทบในดMานเศรษฐกิจ 

จากการเก็บรวบรวมขMอมูลโดยอาศัยตัวแปรดMานการประกอบอาชีพและดMานรายไดMของผูMใหMขMอมูล ซึ่งใหMขMอมูล

ตรงกันทำใหMทราบวcา การจัดการแขcงขันทำใหMเกิดการจับจcายใชMสอย เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ 

ผลกระทบดMานสังคม จากการเก็บขMอมูลโดยอาศัยตัวแปรดMานการศึกษาและดMานวุฒิภาวะทำใหMการใหMขMอมูล

เกิดความแตกตcางกันเน่ืองจากผูMใหMขMอมูลบางสcวนจะใหMขMอมูลโดยความรูMสึกสcวนตัว ทำใหMขMอมูลที่ไดMไมcมี

ประสิทธิภาพเทcาที่ควร แตcจากสรุปผลทำใหMทราบวcาผลกระทบทางสังคมจากการทcองเที่ยวน้ันทำใหMเกิด

ความสัมพันธ)ใหมcๆ วัฒนธรรมใหมcๆ ทั้งน้ีอาจเพราะ การทcองเที่ยวชcวยใหMประชาชนไดMเห็นถึงความสำคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของแตcละทMองถ่ินที่เดินทางไปถึงสถานที่ใหมcๆ ซึ่งเปรียบเสมือนการทำใหMเกิดความ

เขMาใจกันระหวcางประชาชนผลกระทบทางดMานสิ่งแวดลMอม จากตัวแปรทางดMานการประกอบอาชีพของผูMใหM

ขMอมูลทำใหMทราบถึงการดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งผูMประกอบอาชีพธุรกิจรอบๆสนามจะช้ีใหMเห็นถึงมลพิษทาง

สิ่งแวดลMอมไดMชัดเจนโดยใหMขMอมูลมีการจัดการสิ่งแวดลMอมที่ดี ทั้งน้ีอาจเปKนเพราะการจัดการดMานขยะมีการ

ประชาสัมพันธ)ใหMรักษาความสะอาดภายในสนามแตcในชcวงการเดินทางมายังสนามการดินทางกลับและการ

จัดการแขcงขันทำใหMเกิดมลพษิทางเสียงซึ่งรบกวนการพักผcอนของบุคคลในบริเวณใกลMเคียง และมีขMอเสนอแนะ

เพื่อการแกMไข ดังน้ี ประชาชนในพื้นที่โดยรอบสนามแขcงขันรถจักรยานยนต)ตMองรcวมมือกันสอดสcองเปKนหูเปKน

ตาการกระทำที่ผิดกฎหมายของกลุcมเยาวชน และเพื่อใหMประชาชนในพื้นที่ไดMเขMามามีสcวนรcวมกับการทcองเที่ยว

เชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรมัย) โดยมีการสรMางกฎเกณฑ) ระเบียบ ขMอบังคับที่ทุกคนทุกฝ�ายสามารถยอมรับไดMควรมี

การจัดการหารืออยcางตcอเน่ืองโดยประเมินทั้งผลดีและผลกระทบจากการทcองเทีย่วที่มีตcอเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลMอมในพืน้ที่จังหวัดบุรีรัมย) การสcงเสริมการทcองเที่ยวเชิงกีฬา กรณีการแขcงขันรถจักรยานยนต) โดยการ

นำปbญหาการแขcงขันรถบนถนนสาธารณะมาดำเนินการแกMไขในรูปแบบการจัดใหMมีพื้นที่การแขcงขันโดยเฉพาะ 
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ควรสcงเสริมอยcางจริงจัง โดยการออกกฎระเบียบการแขcงขันและกฎระเบียบการขับข่ีทั้งภายนอกสนามและ

ภายในสนาม ซึ่งหากกลุcมแขcงขันไมcปฏิบัติตามก็สามารถดำเนินการตามมาตรการที่วางไวMอยcางเด็ดขาด ซึ่งจะ

สามารถชcวยใหMปbญหาการแขcงขันรถบนถนนสาธารณะ ตลอดจนเปKนการสcงเสริมการทcองเที่ยว เศรษฐกิจ และ

สังคมใหMดีข้ึน ตามลำดับ 
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