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The purpose of this research is to evaluate the capability to capture tourism economic 

benefit, Furthermore, the research aims to analyze influence of personal factor affecting the 

capability to capture tourism economic benefit and analyze entrepreneurship of community, 

community of practice and perception of economic impact from tourism correlated with the 

capability to capture tourism economic benefit. The data were collected from 244 people 

accounting of Songpreak community, Phang-nga. The data was analyzed with statistical analysis 

through descriptive statistic, including frequency, percentage, means and standard deviation. As 

for inferential statistics, including Independent t-test, One-Way ANOVA and Pearson Correlation 

Coefficient. 

The result showed that majority of target group are male, aged between 21-35 years old, 

married marital status, graduated in primary school, working as a employee /officer and earning 

between 5,001-10,000 Bath per month. Entrepreneurship of community and community of 

practice are good, their perception of economic impact from tourism is at high level and, 

however, their capability to capture tourism economic benefit is good. 

The result of hypothesis testing showed that entrepreneurship of community, community 

of practice and perception of economic impact from tourism are correlated with the capability to 

capture tourism economic benefit and found that, personal factor of community, especially on 

age, status and educational level affecting their capability to capture tourism economic benefit of 

community.  
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บทที 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ทีมาและความสําคญั 

 

อุตสาหกรรมการท่องเทียวมีบทบาทสาํคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย เนืองจากนกัท่องเทียวทีเดินทางเขา้มาสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศอยา่งมหาศาล (สาํนักงานสถิติ

แห่งชาติ, 2556) จากตารางที 1.1 จาํนวนนกัท่องเทียวต่างชาติ ไตรมาสที 1-4 ปี 2554-2557 มีอตัรา

การเจริญเติบโตขึนอยา่งต่อเนือง สะทอ้นให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจท่องเทียวไทยที

เขม้แข็งมากขึน แมว้่าจะมีสถานการณ์การชุมนุมประทว้งรัฐบาลอย่างต่อเนืองมาตงัแต่ช่วงปลาย

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 แต่อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเทียวสามารถฟืนตวัไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ประกอบกบัอุตสาหกรรมการท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมภาคการบริการ ซึงเป็นภาคทีมีสดัส่วนของ 

GDP สูงทีสุด และมีอตัราการจา้งแรงงานจาํนวนมาก ทาํให้เกิดความคาดหวงัไดว้่าจะช่วยผลกัดนั

เศรษฐกิจของประเทศ (สภาอุตสาหกรรมท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2556) 

 

ตารางที 1.1 จาํนวนนกัท่องเทียวต่างชาติรายไตรมาสปี 2554-2557 (ลา้นคน)  

 

ไตรมาส/ปี 2554 2555 2556 2557 อัตราการเติบโตปี 56-57 (%) 

ไตรมาส 1 5.6 5.74 7.01 7.60 P 8.42 P 

ไตรมาส 2 4.44 4.88 5.92 6.84 P 15.54 P 

ไตรมาส 3 4.93 5.34 6.75 7.39 P 9.48 P 

ไตรมาส 4 4.54 6.38 7.02P 8.09 P 15.24 P 

รวม 19.23 22.35 26.69 P 29.92 P 12.10 P 

 

แหล่งทีมา: สภาอุตสาหกรรมท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2556. 
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การท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมทีสร้างประโยชน์ในดา้นเศรษฐกิจ เช่น ก่อใหเ้กิดประโยชน์

ในการเปลียนแปลงโครงสร้างดา้นเศรษฐกิจ เกิดการขยายตวัของธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว 

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเกิดการจ้างงาน (Adam and Mingrarn Kaosa-ard, 2008) เมือ

นกัท่องเทียวเขา้มาจะเกิดการกระจายรายไดสู่้ภูมิภาค และก่อให้เกิดประโยชน์ในการกระตุน้การ

ผลิตสินคา้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆทีเกียวขอ้ง เพือรองรับนักท่องเทียว ชุมชนจึงเขา้มามีบทบาท

ในการเป็นเจ้าของแหล่งท่องเทียวซึงส่งผลให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และเกิดความ

ภาคภูมิใจในวฒันธรรมวิถีชีวิตของตน  รวมทงัเกิดการพฒันาคุณภาพชีวิต  สร้างจิตสาํนึกในการ

อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม เปิดโอกาสใหน้กัท่องเทียวเขา้มามีบทบาทในการแลกเปลียนวฒันธรรม ทงันี

การทีนักท่องเทียวเขา้มาท่องเทียวอย่างต่อเนืองสามารถช่วยชุมชนในการปรับตัว และพฒันา

ศกัยภาพขีดความสามารถในการทาํงาน (พจนา สวนศรี, 2546)  

ในขณะเดียวกนัการท่องเทียวยงัส่งผลให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึงกระบวนการ

เรียนรู้ทีเกิดขึนนันก่อให้เกิดเป็นพลงัชุมชน นาํไปสู่การพฒันา ดงันันการเรียนรู้ทีเกิดขึนภายใน

ชุมชนจึงมีความสาํคญัมาก เพราะจะทาํใหชุ้มชนเกิดความเขา้ใจในการดาํรงชีวิต การอยู่ร่วมกนัใน

สงัคม และช่วยในการเพิมพูนทกัษะต่างๆร่วมกนั สามารถพฒันาอย่างบูรณาการไดท้งัความรู้เก่า

และความรู้ใหม่จากสิงทีคนในชุมชนมีเกิดเป็นภูมิปัญญาทีสร้างสรรค์ สร้างให้ชุมชนเกิดความ

เขม้แข็ง (สนธยา พลศรี, 2548) 

จงัหวดัพงังามีศกัยภาพดา้นการท่องเทียวเนืองจากเป็นแหล่งท่องเทียวทีโดดเด่นไดรั้บการ

เผยแพร่ในต่างประเทศ  และมีความสําคัญในด้านการท่องเทียวเป็นอย่างสูง เช่น เขาตะปู                

หมู่เกาะสิมิลนั เป็นตน้ (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2550) นอกจากนัน โฮมสเตย ์ ทีเกาะยาวน้อยไดส้ร้าง

ชือเสียงใหจ้งัหวดัพงังาดว้ยการควา้รางวลั “Destination Steward Ship Award”  จากนิตยสารเนชนั

แนลจีโอกราฟฟิกเทรเวลเลอร์ (สาํนกังานการท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัพงังา, 2556) รวมทงัแหล่ง

ท่องเทียวทางบกทีน่าสนใจในอาํเภอต่างๆ อาทิเช่น อาํเภอกะปง อาํเภอทบัปุด อาํเภอเมือง และ

อาํเภอทา้ยเหมือง เป็นตน้  

สาํนกังานการท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัพงังา (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนบปริง, 2557) ได้

มีแผนยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพชีวิต และสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเขม้แข็งอย่างยงัยืน ให้มี

ศกัยภาพมีเป้าประสงคใ์หป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีสังคมน่าอยู่ ทงันีมีการสร้างกลยุทธ์ทีพฒันา

ศึกษาถึงทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทั วถึงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

ความสามารถ การสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถินและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ชุมชนในพืนทีของตน  
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ชุมชนสองแพรกเป็นชุมชนหนึงทีอยู่ในตําบลสองแพรก  อาํเภอเมือง จังหวัดพงังามี

สถานทีท่องเทียวทางบกหลากหลายน่าสนใจ ไดแ้ก่ นาํตก ลาํธาร ถาํ และอุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าไม ้

พืนทีตงัอยูท่่ามกลางเทือกเขารูปทรงกระทะควาํ ปัจจุบนัชาวบา้นนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เนืองจากสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศเอืออาํนวย  ผูน้าํชุมชนจึงมองเห็นความสาํคญัของ

การท่องเทียวจึงมีแนวคิดทีจะพัฒนาการท่องเทียวภายในชุมชน โดยเริมตังแต่ปี พ.ศ. 2547              

(วณิชย ์ดิษฐาน, สมศ สิงหการ และชาตรี สกุลบุญมา, 2555) จเร จรัสศรี รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลนบปริง กล่าวว่า การพฒันาการท่องเทียวของชุมชนขาดการวางแผน จึงทาํให้การ

ท่องเทียวมีการเติบโตอย่างล่าช้าจากการทาํพืนทีทีมีศกัยภาพลงทุนดา้นการท่องเทียว อยู่ในการ

ครอบครองของกลุ่มนายทุนเพือการเก็งกาํไร ประชากรส่วนใหญ่ ขาดองค์ความรู้ ทกัษะในการ

บริการและการพฒันาการท่องเทียวอย่างยงัยืนทังนีนักท่องเทียวทีเดินทางเขา้มาเขา้มาท่องเทียว

ภายในชุมชนนนัส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเทียวทีตอ้งการสัมผสักบัธรรมชาติโดยตรงเนืองจากภายใน

ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรธรรมหลากหลายทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ เป็นเหตุผลหนึงทีทาํให้

นกัท่องเทียวจาํนวนมากเดินทางมาท่องเทียวตลอดทงัปี 

การจะพฒันาการท่องเทียวของชุมชนสองแพรก ซึงเป็นสถานทีท่องเทียวทีมีศกัยภาพ ให้

เกิดประโยชน์จากการพฒันาอยา่งทวัถึงและยงัยนื เพือการเพิมโอกาสในการแสวงหารายไดจ้ากการ

ท่องเทียวแก่คนในชุมชน จาํเป็นตอ้งมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพือส่งผลใหเ้กิดองค์ความรู้และ

แนวทางทีเหมาะสมทีนําไปสู่แนวทางในการเพิมขีดความสามารถของชุมชนในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวงานวิจยัทีผ่านมามีการส่งเสริมการเพิมมูลค่าให้กบัการ

ท่องเทียว แต่ยงัขาดเงือนไขของความสาํเร็จหรือแนวทางการเพิมขีดความสามารถการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวใหก้บัชุมชน  

งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาประเมินขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์จาก

การท่องเทียวของชุมชนสองแพรก และวิ เคราะห์ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์หรือมีผลกับขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ฯ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ความเป็นผูป้ระกอบการ ความ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว เพือให้ชุมชนและ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งในพืนทีนาํผลการวิจยันีไปใชเ้พือยกระดบัขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์จากการท่องเทียวของชุมชนต่อไป นอกจากนีนักวิชาการและนักวิจัยยงัสามารถนํา

ผลการวิจยัไปใชใ้นการต่อยอดการศึกษาวิจยัต่อไป 
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1.2 คาํถามงานวจิยั 

 

1.2.1 ชุมชนนีมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว

ในระดบัใด 

1.2.2 ปัจจยัใดทีมีผลกบัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียวของชุมชน 

 

1.3 วตัถุประสงค์ 

 

งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์หลกัเพือศึกษาขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวของชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา และปัจจยัทีมีผลต่อขีดความสามารถ

ในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ประกอบดว้ยวตัถุประสงคย์อ่ยดงันี 

1.3.1 เพือประเมินขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียวของชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา  

1.3.2 เพือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวและวิเคราะห์ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการ ความเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้  และการรับรู้ผลกกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวทีมีความสัมพันธ์กับขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวของชุมชนสองแพรก 

จงัหวดัพงังา 

 

1.4 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

1.4.1 นกัวิชาการและนกัวิจยัในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเทียวสามารถนาํองค์ความรู้ที

เกียวขอ้งกบัการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ของชุมชนสองแพรก จงัหวดั

พงังา ไปประเมินขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวในพืนที

อืนๆและศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อขีดความสามารถดงักล่าว ไดแ้ก่ ความเป็นผูป้ระกอบการ ความเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว และปัจจยัส่วนบุคคลต่อ

ความสมัพนัธข์องขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

1.4.2 ชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังาและชุมชนในพืนทีอืนๆ สามารถนาํวิธีการประเมินขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความเป็นผูป้ระกอบการ ความเป็นชุมชนแห่ง
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การเรียนรู้ และการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ไปใชเ้พือประเมินตนเองซึงทาํให้

ทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของชุมชนในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

และนาํไปสู่การยกระดบัขีดความสามารถแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวของ

ชุมชน 

1.4.3 องค์กรทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียวทังในระดบัทอ้งถิน ไดแ้ก่ องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน สาํนกังานการท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัพงังา การท่องเทียวแห่งประเทศไทย 

สาํนกังานภูเก็ต (สาขา ภาคใตฝั้งอนัดามนั) และองค์กรส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศ ไดแ้ก่ 

กรมการท่องเทียว กรมพฒันาชุมชน และการท่องเทียวแห่งประเทศไทย สามารถนาํผลการศึกษา

ปัจจยัทีมีผลต่อขีดความสามารถฯ ไปใชใ้นการวางแผนและพฒันาเพือยกระดบัขีดความสามารถฯ

ในชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 

การศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก

การท่องเทียว: กรณีศึกษาชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา ขอบเขตการศึกษา ดงันี 

1.5.1 ขอบเขตดา้นเนือหา งานวิจยันีประกอบดว้ย (ก) การประเมินขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว (ข) การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างความเป็น

ผูป้ระกอบการต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว (ค) 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว (ค) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียว (ง) การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลทีมีผลต่อ ขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว รวมทงัการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการเพิม

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวของชุมชนสองแพรก 

จงัหวดัพงังา 

1.5.2 ขอบเขตด้านพืนที ศึกษาเฉพาะชุมชนสองแพรก ตาํบลสองแพรก อาํเภอเมือง 

จงัหวดัพงังา เป็นชุมชนในเขตอาํเภอเมืองจังหวดัพงังา ตงัอยู่ท่ามกลางเทือกเขากระทะควาํและ

เทือกเขาสูง ห่างจากอาํเภอเมืองพงังา ประมาณ  กิโลเมตร พืนทีส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  

ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ทิศใต ้ติดต่อกบั ตาํบลนบปริง อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา 
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ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ตาํบลถาํทองหลาง อาํเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ตาํบลทุ่งคาโงก อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1.1 แผนทีแสดงพืนทีตาํบลสองแพรก อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา 

 

1.5.3 ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ประชากรในชุมชนสองแพรก จาํนวน 625 คน (ร่าง

แผนพฒันาสามปีองคก์ารบริหารส่วน ตาํบลนบปริง อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา พ.ศ. 2557-2559) 



บทที 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

การวิจยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก

การท่องเทียว:  กรณีศึกษาชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ซึงประกอบดว้ย 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

2.1.1 แนวคิดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวต่อชุมชน 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฏีองคก์รแห่งการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.1.3 แนวคิดบทบาทความเป็นผูป้ระกอบการของชุมชน 

2.1.4 แนวคิดขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ 

2.1.5 แนวคิดการแสวงหาประโยชน์จากการท่องเทียวของชุมชน 

2.1.6 แนวคิดการจดัการชุมชน 

2.1.7 แนวคิดและทฤษฎีปัจจยัส่วนบุคล 

2.2 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎ ี

 

2.1.1 แนวคดิผลกระทบทางเศรษฐกจิจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวต่อชุมชน 

2.1.1.1 ผลกระทบของการท่องเทียวดา้นเศรษฐกิจ 

นิศา ชชักุล ( : - ) กล่าวถึง ผลกระทบจากการท่องเทียวต่อสภาวะแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกิจ คือ สภาวะแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัการเงิน หลกัทรัพย ์และฐานะความเป็นอยู่ของ

ประชาชนส่งผลกระทบให้มีการว่าจ้างงานมากขึน มีการประกอบอาชีพทีหลากหลาย 
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และค่าครองชีพสูงขึน สอดคล้องกับแนวคิด ของนิคม จารุมณี ( : - ) กล่าวว่า 

อุตสาหกรรมการท่องเทียวก่อใหเ้กิดรายได ้ซึงรายไดที้เกิดขึนนนัก่อใหเ้กิดการปรับปรุงโครงสร้าง

พืนฐานนาํไปสู่การพฒันาในส่วนต่างๆของประเทศ ทงัยงัก่อใหเ้กิดรายไดต่้อรัฐบาลในรูปแบบของ

ภาษีต่างๆ และกระตุน้เศรษฐกิจใหมี้การเติบโตขึน อยา่งไรก็ตาม กุลวรา สุวรรณพิมล  ( : ) 

กล่าวถึง ผลกระทบทางการท่องเทียวต่อเศรษฐกิจทีเปลียนแปลงไปในทิศทางลบ เช่น การ

เปลียนแปลงของระดบัราคาสินคา้ และก่อใหเ้กิดภาวะเศรษฐกิจผนัผวน เป็นตน้ 

ในภาคส่วนชุมชน พบว่า ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจจากการท่องเทียวทีเกิดขึนนนั 

ก่อใหเ้กิดงบประมาณเขา้มาพฒันาชุมชน สามารถสร้างอาชีพใหม่ๆ ตลอดจนสร้างรายรับให้กบัคน

ในชุมชนเพิมสูงขึน เช่นเดียวกับ Theobald (1998: 65-66) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเทียว

สามารถพฒันาโครงสร้างพืนฐานของชุมชนให้ดียิงขึน ลดการว่างงาน ทงัยงัเป็นการเพิมทกัษะ

ทางออ้มแก่ชุมชนใหมี้ความพยายามสร้างศกัยภาพในการแสวงหารายไดจ้ากการท่องเทียว 

รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวต่ออาชีพและ

เศรษฐกิจของประชาชนในจงัหวดัสงขลา ของ ปก แก้วกาญจน์ และสมพร ขุนทอง (2532) ได้

กล่าวถึง ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวต่ออาชีพและเศรษฐกิจ มีส่วนทาํให้ค่าครองชีพ

ของประชาชนสูงขึน รวมไปถึงการสร้างงานและอาชีพ ทาํใหเ้กิดงานประเภทใหม่ๆสร้างทางเลือก

ในการประกอบอาชีพใหก้บัคนในทอ้งถินมีความเป็นอยูที่ดีขึน  

ฉตัรทิพย ์นาถสุภา (2544: 33-44) และ บุญเลิศ จิตตงัวฒันา (2548: 156-158)  กล่าว

ว่า ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเทียวดา้นเศรษฐกิจมีทงัทางบวกและทางลบ เช่นเดียวกบั 

ฉนัทชั วรรณถนอน (2552: 104-107) กล่าวโดยสรุป คือ 

ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเทียวดา้นเศรษฐกิจทางบวก ไดแ้ก่ 

1) ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการเปลียนโครงสร้างดา้นเศรษฐกิจการท่องเทียว 

โดยเพิมความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพืนทีและลดความเสียงจากการพึงพารายได้

จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

2) เกิดการขยายตวัของธุรกิจท่องเทียวและธุรกิจทีเกียวกบัการท่องเทียว 

3) เกิดการสร้างอาชีพและการจา้งงานในภาคธุรกิจการท่องเทียวและธุรกิจ

ทีเกียวขอ้ง 

4) สร้างรายไดจ้ากการจบัจ่ายใชส้อยของนกัท่องเทียว 

5) เป็นกลไกการกระจายรายไดสู่้ภูมิภาค 

6) กระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมการผลิตสินคา้ต่างๆทีเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม

การท่องเทียว เช่น ของทีระลึกและวตัถุดิบในอุตสาหกรรมการท่องเทียวและบริการ 
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7) ช่วยเพิมมูลค่าการส่งออกของประเทศทาํให้ประเทศมีดุลการค้าและ

ดุลการชาํระเงินทีดีขึน 

ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเทียวดา้นเศรษฐกิจทางลบ ไดแ้ก่ 

1) ก่อใหเ้กิดปัญหารายไดผ้นัผวนตามฤดูกาลการท่องเทียว 

2) ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นการแยง่ชิงแรงงาน การอพยพของแรงงานต่างถิน 

3) ก่อใหเ้กิดปัญหาราคาสินคา้และค่าครองชีพทีสูงขึน 

4) ก่อใหเ้กิดการแยง่ชิงผลประโยชน์และการแข่งขนัประโยชน์อยา่งไม่เป็น

ธรรมในการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ทางการท่องเทียว 

5) ก่อใหเ้กิดปัญหาการกระจุกตวัของธุรกิจภายนอกทีเขา้มาลงทุนภายใน

ชุมชน ส่งผลใหส้มาชิกชุมชนไดรั้บส่วนแบ่งของผลประโยชน์ดงักล่าวนอ้ย 

6) ก่อใหเ้กิดภาระค่าใชจ่้ายในการจดัระเบียบ บาํรุงรักษา และพฒันาแหล่ง

ท่องเทียวรวมทงัสาธารณูปโภคเพือการท่องเทียว  

7) ก่อให้เกิดปัญหาราคาค่าทีดินทีสูงขึน ส่งผลให้ชุมชนบางส่วนอาจขาย

ทีดินและอพยพไปทีอืนและทาํให้ชุมชนมีต้นทุนในการทาํธุรกิจการท่องเทียวทีสูงขึนจนไม่

สามารถเขา้สู่ธุรกิจเหล่านนัได ้

นอกจากการจาํแนกผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเทียวดา้นเศรษฐกิจออกเป็น

ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบแลว้ ผลกระทบทางการท่องเทียวดา้นเศรษฐกิจยงัสามารถแบ่งออก

ไดเ้ป็น 2 ประเภทในเชิงมหภาค ไดแ้ก่ ผลกระทบทีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน (รักษ์พงศ ์วงศา

โรจน์, 2557) 

1) ผลกระทบทีเป็นตวัเงิน 

(1) ผลกระทบจากรายจ่ายการบริโภคเพือการท่องเทียว ได้แก่ 

ผลกระทบทางตรง คือ รายจ่ายทีนกัท่องเทียวจ่ายเพือซือสินคา้และบริการต่างๆ ผลกระทบทางออ้ม 

คือ จาํนวนเงินทีธุรกิจต่างๆ ไดรั้บจากนกัท่องเทียวเพือซือปัจจยั เช่น ค่าแรงคนงาน ค่าก่อสร้าง เป็น

ตน้ และผลกระทบจากการชกันาํ คือ จาํนวนเงินทีเกิดจากการใชจ่้ายของผูที้เป็นเจา้ของการผลิตเพือ

ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทียว 

(2) ผลกระทบต่อดุลการชาํระเงิน เนืองจากมลูค่าการใชจ่้ายในประเทศ

ของนกัท่องเทียวต่างชาติเปรียบเสมือนมลูค่าการส่งออกของประเทศทีเป็นแหล่งท่องเทียว 

 

2) ผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงิน 

(1) การจา้งงานเพิมขึน เช่น การเพิมขึนของธุรกิจ ทาํใหเ้กิดการจา้งงาน 
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(2) การพัฒนาท้องถินภูมิภาค เช่น มีรายได้เข้ามาในชุมชนจึงมี

งบประมาณในการพฒันาโครงสร้างพืนฐานใหดี้ขึน 

(3) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การเกิดขึนหรือขยายตัวของ

อุตสาหกรรมการท่องเทียวสามารถส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ดงันันผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวต่อชุมชน จึงมีทัง

ทางบวกและทางลบ ซึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวต่อชุมชนทางบวก 

ไดแ้ก่ การท่องเทียวก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการเปลียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของชุมชนทอ้งถิน 

ก่อใหเ้กิดการขยายตวัของธุรกิจท่องเทียวทอ้งถิน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพและจา้ง

งานแก่ชุมชน ก่อใหเ้กิดรายไดสู่้ชุมชน ก่อใหเ้กิดการกระจายรายได ้ก่อใหเ้กิดการเพิมรายไดต่้อหัว

ของชุมชนทอ้งถิน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการกระตุน้การผลิต และผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก

อุตสาหกรรมการท่องเทียวต่อชุมชนทางลบ ไดแ้ก่ การท่องเทียวก่อใหเ้กิดปัญหารายไดผ้นัผวนตาม

ฤดูกาลการท่องเทียว ก่อใหเ้กิดปัญหาค่าครองชีพสูงขึนต่อคนในชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาค่าใชจ่้าย

ในการจดัการแหล่งท่องเทียวในชุมชน และก่อให้เกิดปัญหาราคาทีดินแก่ชุมชนท้องถิน เป็นต้น 

นอกจากนีสามารถแบ่งผลกระทบจากการท่องเทียวทางเศรษฐกิจออกเป็นผลกระทบจากการ

ท่องเทียวทีเป็นตวัเงิน และผลกระทบจากการท่องเทียวทีไม่เป็นตวัเงิน (รักษพ์งศ ์วงศาโรจน์, 2557) 

สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งันี 

 

ตาราง 2.1 สรุปผลกระทบจากการท่องเทียวทางเศรษฐกิจทีนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์กรอบงานวิจยั 

 

ผลกระทบจากการท่องเทียวทีเป็นตัวเงิน ผลกระทบจากการท่องเทียวทีไม่เป็นตัวเงิน 

1. ผลกระทบจากรายจ่ายการบริโภคเพือการ

ท่องเทียว ไดแ้ก่ ผลกระทบทางตรง คือ รายจ่ายที

นักท่องเ ทียวจ่ายเพือซือสินค้าและบริการต่างๆ 

ผลกระทบทางอ้อม คือ จํานวนเงินทีธุรกิจต่างๆ 

ได้รับจากนักท่องเทียวเพือซือปัจจัย เช่น ค่าแรง

คนงาน ค่าก่อสร้าง เป็นตน้ และ ผลกระทบจากการ

ชกันาํ  คือ จาํนวนเงินทีเกิดจากการใชจ่้ายของผูที้เป็น

เจ้าของการผลิตเพือตอบสนองความต้องการของ

นกัท่องเทียว 

 

 

1. การจา้งงานเพิมขึน เช่น การเพิมขึนของธุรกิจ ทาํ

ใหเ้กิดการจา้งงานเพิมมากขึน 

2. การพฒันาทอ้งถินภูมิภาค เช่น มีรายไดเ้ขา้มาใน

ชุมชน ก่อใหเ้กิดงบประมาณในการพฒันาโครงสร้าง

พืนฐานใหดี้ขึน 

3. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การเกิดขึนหรือ

ขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเทียวสามารถส่ง

ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
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ตาราง 2.1 (ต่อ) 

ผลกระทบจากการท่องเทียวทีเป็นตัวเงิน ผลกระทบจากการท่องเทียวทีไม่เป็นตัวเงิน 

2. ผลกระทบต่อดุลการชาํระเงิน เนืองจากมูลค่าการ

ใ ช้จ่ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ข อ งนัก ท่ อ ง เ ที ย ว ต่ า ง ชา ติ

เปรียบเสมือนมูลค่าการส่งออกของประเทศทีเป็น

แหล่งท่องเทียว  

 

 

จากตารางที 2.1 ไดส้รุปผลกระทบทางการท่องเทียวทางเศรษฐกิจทีนาํไปใชใ้นการ 

วิเคราะห์กรอบงานวิจยั และไดใ้ชเ้ป็นส่วนหนึงของการพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพือ

ประเมินการรับรู้ของชุมชนต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเกิดจากการท่องเทียวทีเป็นตัวเงินและ          

ไม่เป็นตวัเงิน 

อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาจากผลกระทบทีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจทางบวก งานวิจยันีจึงพฒันาองคป์ระกอบของช่องทางสาํหรับชุมชนในการ

แสวงหาประโยชน์จากการท่องเทียว โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 บทบาท คือ 

1) การเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) บทบาทของผูป้ระกอบการจาก

โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity) (ฉนัทชั วรรณถนอน, 2552) 

2) การเป็นลูกจา้ง (Employee) บทบาทของการเป็นลูกจา้งจากโอกาสใน

การจา้งงาน (Employment Opportunity) (Lundmark, 2006) 

3) การเป็นผูป้้อนปัจจยัการผลิต (Suppler) บทบาทการเป็นผูป้้อนปัจจยัการ

ผลิตจากโอกาสดา้นโซ่อุปทาน (Supply-chain) (ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, 2544) 

2.1.1.2 ความสําคญัในการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการ

ท่องเทียวต่อชุมชน 

จากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวของ Galindo 

และ Méndez (2014) ไดศึ้กษาเกียวกบัเรือง Relationship Between Tourism and Economic Growth 

พบว่า การท่องเทียวเป็นปัจจัยหนึงทีกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเทียวที

หลากหลาย แสดงให้เห็นว่าการท่องเทียวมีผลกระทบเชิงบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิม

รายได้แก่ ผูป้ระกอบการและสามารถนําไปออกแบบนโยบายเศรษฐกิจทีสามารถช่วยกระตุ้น

กิจกรรมการท่องเทียวใหมี้ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ 
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งานวิจยัของ Henderson (2007) กล่าวว่า ความกา้วหน้าของเศรษฐกิจส่งผลกระทบ

ทางบวกต่ออุตสาหกรรมการท่องเทียว เช่น การท่องเทียวสามารถสร้างงาน สามารถแลกเปลียน

ส่งเสริมความเขา้ใจระหว่างประเทศ เสริมสร้างการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและประเพณี  

Lundmark (2006) ไดศึ้กษา ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในการ

ท่องเทียว ในเทือกเขาสวีเดน พบว่า ความสาํเร็จหรือโอกาสทางบวกจากการท่องเทียวทีเกิดขึนนัน 

สามารถสร้างยุทธศาสตร์การพฒันาในระดับภูมิภาค การท่องเทียวสามารถพฒันาพืนทีบริเวณ

สถานทีท่องเทียว ในส่วนของโครงสร้างพืนฐาน ผลลพัธที์สาํคญัทีสุดสาํหรับการศึกษาในครังนีคือ 

การท่องเทียวทีเกิดขึนทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งหาเงินลงทุนดว้ยเงินจาํนวนมากเพือจา้งแรงงานมา

รองรับนกัท่องเทียว ตลอดจนเกิดการพฒันาตลาดแรงงานในการท่องเทียว 

การศึกษาวิจยัเรือง The Effects of Tourism on Economic Growth in Hong Kong 

ของ Jin (2011) พบว่า คุณลกัษณะสาํคญัของการท่องเทียวทีทาํให้การท่องเทียวมีการเจริญเติบโต

คือ อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเพิมขึน ซึงผลการศึกษากล่าวไปในทิศทางเดียวกบั 

Loukaitou-Sideris และ Soureli (2011) กล่าวคือ การวิเคราะห์ลกัษณะและผลกระทบของการ

ท่องเทียวเป็นการเพิมโอกาสความทา้ทายและเป็นเครืองมือในการสร้างประโยชน์จากการท่องเทียว 

อย่างไรก็ตามงานวิจัยเรือง Evaluating the Economic Benefits from Tourism 

Spending through Input-Output ของ Jones and Munday (2004) ไดศึ้กษาดา้นการประเมินผล

ประโยชน์จากเศรษฐกิจจากการท่องเทียว พบว่า การท่องเทียวทาํใหเ้กิดการกระจายรายไดใ้นพืนที

ต่างๆ สร้างรายได ้ทีมาจากทีการบริโภคของนกัการท่องเทียว ทงันียงัพบว่า สร้างประโยชน์ในการ

กาํหนดนโยบาย คือการวางเงือนไขอย่างระมดัระวงัสร้างยุทธศาสตร์และวตัถุประสงค์ทีส่งผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหก้บัทอ้งถิน 

                        สรุปไดว้่า การศึกษาความสาํคญัของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการ

ท่องเทียวต่อชุมชน มีประโยชน์ต่อการทาํงานวิจยัในครังนี เนืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็น

ช่องทางหนึงในการสร้างโอกาสในการแสวงหารายได้ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว จาก

การศึกษางานวิจยัทีผ่านมา นักวิจยัไดใ้ห้ความสาํคญักบัผลกระทบทางเศรษฐกิจดา้นบวก ดงันัน

ผูว้ิจัยจึงนําผลกระทบทางเศรษฐกิจมาใช้เพือประเมินการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก

อุตสาหกรรมการท่องเทียวของชุมชน 
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2.1.2 ทฤษฏีองค์กรแห่งการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.1.2.1 ความหมายขององคก์รแห่งการเรียนรู้  

วีระวตัน์ ปันนิตามยั (2544: 51) กล่าวถึง องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรทีมี

บุคลากรทุกระดบั มีลกัษณะทีมีการฝึกฝนเพิมความสามารถของตนเองต่อเนือง เพือผลิตผลงานทีมี

ประสิทธิภาพ ซึงการพฒันาตนเองนันเป็นหนทางหนึงทีสร้างสังคมแห่งความรู้ (Knowledge 

Society) และการบริหารงานลกัษณะองค์กรจึงมีความจาํเป็นตอ้งส่งเสริม หรือทาํให้องค์กรเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

สอดคลอ้งกบั สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ (2542: 146) ไดก้ล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้  

หมายถึง  องคก์รทีหาวิธีการเพิมขีดความสามารถเพือรองรับงานในปัจจุบนัและอนาคต ซึงมีการ

เรียนรู้วิธีทีจะเรียนรู้ร่วมกนัอย่างต่อเนือง องค์กรทีสามารถรับรู้สิงเร้าต่างๆ เช่น ข่าวสาร ขอ้มูล 

ความรู้ การเปลียนแปลงทงัภายนอกและภายในตวัองคก์รเอง ซึงองค์กรนันมีความสามารถในการ

ประมวลผลทาํความเขา้ใจ ตีความออกมาเป็นแนวคิด นโยบาย มาตรการ นวตักรรม และแนวปฏิบติั

ทีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงานขององคก์รไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็วทนักาลเหมาะสม

กบัสภาพการณ์ และสามารถทีจะเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้นัน เพือมาใช้

ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม Villardi (1999) องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรทีมี

จุดมุ่งหมายร่วมกนั ผูบ้ริหารตอ้งมีการพฒันาเพือเป็นแบบอยา่งใหบุ้คคลในองคก์รมีการพฒันาตาม

เพือฝึกฝนและปรับตวัเพือการเปลียนแปลงในอนาคต 

จากแนวคิดขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรทีมุ่งเน้น

และจูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นทีจะพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพือศกัยภาพของ

ตนเองและขององค์กร  ทงันีเพือการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในอนาคต เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง วฒันธรรม ภายใต้สภาวะทีเกิดการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว  แต่ละคนจึงตอ้งพฒันา

ตนเองเพือความเป็นบุคคลทีเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา  แนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นสิงทีสร้างขึนมา

เพือรองรับสิงทีจะเกิดขึนในอนาคตและปรับทิศทางใหอ้งคก์รพฒันาและสามารถรับมือกบัสิงทีจะ

เกิดขึน 

2.1.2.2 หลกัขององคก์รแห่งการเรียนรู้  

วีระวตัน์ ปันนิตามยั (2544: 51-56) กล่าวว่า แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็น

การศึกษาถึงแนวปฏิบติัต่างๆ เพือสนบัสนุนการเรียนรู้ของแต่ละองคก์ร ซึงส่งผลดีแก่ผูป้ฏิบติัโดยมี

การนาํแนวคิดของ Peter Senge ผูที้มีบทบาทสร้างความเขา้ใจแนวความคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้

หรือ ปัจจุบนัเรียกว่า  Society for Organization Learning (SOL) โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือเพือ
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เพิมขีดความสามารถในระดบับุคคลและระดบัทีม เพือการศึกษาวิจยั และเพือสร้างแนวทางปฏิบติั

ใหแ้ก่ชุมชน (Community of Practice) ซึงประกอบดว้ยหลกั 5 ประการ ดงันี 

1) Personal Mastery บุคคลทีรอบรู้ คือการเรียนรู้โดยเริมตน้ทีตนเองการใส่

ใจในการพฒันาตนเอง เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  

2) Mental Model การคิดอย่างเป็นระบบ คือ บุคคลทีสามารถ แยกแยะ

ระหว่างสิงทีเชือกบัสิงทีปฏิบติั ไม่ยดึติดอยูก่บัความคิดเดิมๆเปิดรับสิงใหม่ รับฟังความคิดเห็นจาก

คนรอบขา้ง  

3) Shared Vision วิสยัทศัน์ร่วม คือ การทีองคก์ร มีเป้าหมายของการพฒันา

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทุกคนทราบถึงเป้าหมายทีตงัไว ้และช่วยกันดาํเนินการเพือให้บรรลุ

เป้าหมาย 

4) Team Learning การเรียนรู้เป็นทีม คือ การเรียนรู้ร่วมกัน อาศัย

ความสามารถ เพือให้ทีมมีประสิทธิภาพ และมีการแลกเปลียนความรู้กนัอย่างสมาํเสมอ อาศยั

ความรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล รวมตวักนัเพืองานทีมีประสิทธิภาพ  

5) Systems Thinking บุคคลทีมีความคิดเป็นระบบ คือบุคคลทีสามารถ

วิเคราะห์ผลกระทบต่างๆอยา่งรอบคอบ เมือเริมตน้ทาํสิงใหม่ มีการคาํนึงถึงผูที้มีส่วนไดส่้วนเสีย

หรือผูที้เกียวขอ้งเสมอ และเมือมีการตดัสินใจมกัจะมีการวิเคราะห์และคิดจากมุมมองผูอื้น 

อยา่งไรกต็ามการเปลียนแปลงและพฒันาองค์กรเพือเพิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของ ทวีศกัดิ สูทกวาทิน (2553)ได้ศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Peter Senge 

กล่าวถึง การนําแนวทางความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้องค์กรทีมีศกัยภาพในการปรับตวัและ

เปลียนแปลงไดต้ลอดเวลา เช่นเดียวกนักบั Robbins และ Coulter (2005: 248-250) นาํแนวคิดของ 

Peter Senge สามารถประยกุต ์สรุปลกัษณะองคก์รแห่งการเรียนรู้ ซึงมีลกัษณะทีสาํคญั 4 ประการ

ดงันี 

1) มีการออกแบบองคก์ารมีการวางแผนก่อนปฏิบติังานและลงมือทาํอย่าง

สมาํเสมอ 

2) มีวฒันธรรมองคก์รทีเอือต่อการเรียนรู้เพือทีพนักงานในองค์กรเกิดแรง

กระตุน้ทีจะแลกเปลียนความรู้กนัอยูเ่สมอ 

3) คนในองคก์รมีภาวะผูน้าํทีเอือต่อการเรียนรู้มีการแบ่งบทบาทหนา้ที เพือ

การพฒันาใหบุ้คคลในองคก์รกลา้ทีจะกา้วไปเป็นผูน้าํหรือมีการสนบัสนุนใหแ้สดงความคิดเห็นกนั

ภายในองคก์รเพือดึงความสามารถต่างๆออกมา 
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4) มีการจดัการขอ้มลูภายในองคก์รอยา่งเป็นระบบระเบียบเพือไม่ใหข้อ้มูล

ขององคก์รรัวไหลออกสู่ภายนอก 

Chawla และ Renesch (2006: 15-43) กล่าวว่า ชุมชนจะประสบความสาํเร็จในงาน

ได ้หวัใจหลกัคือการนาํแนวคิดองคก์รการเรียนรู้มาประยุกต์ โดยนาํแนวคิดของ Senge (2006) มา

สร้างความสําเร็จแก่ชุมชนในการจัดการการท่องเทียว เนืองจากการใช้องค์การแห่งการเรียนรู้

สามารถนาํมาเป็นโอกาสในการสร้างความไดเ้ปรียบใหแ้ก่ชุมชน ทงันีชุมชนย่อมมีความรู้ในพืนที

และทราบถึงความไดเ้ปรียบเชิงกายภาพของตน 

ดงันนั การศึกษาองคก์รแห่งการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ถึงการปฏิบติังานขององค์กร  

จากการเรียนรู้วิธีการทาํงานเรียนรู้สภาพแวดลอ้ม วิธีการปฏิบติักฎระเบียบ ซึงการเรียนรู้ทีกล่าวมา

นนัคือการนาํองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้โดยองค์กรมีการกระตุน้ และจูงใจให้ผูป้ฏิบติังาน

ทุกคนมีความกระตือรือร้นทีจะเรียนรู้  และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา  เพือเพิมขีดความสามารถ

ของตนเองและหน่วยงานใหมี้ความสามารถทีสูงขึน อนัจะนาํไปสู่ความเขม้แข็งและการพฒันาขีด

ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 

2.1.2.3 แนวคิดในการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ครรชิต พุทธโกษา (2554) ได้กล่าวถึง แนวคิดการพฒันาชุมชน เป็นการพฒันา 

ประชาชนของประเทศทียงัลา้หลงั ดอ้ยการศึกษา ขาดจิตสาํนึกในการพฒันาทอ้งถิน มีฐานะยากจน 

และขาดแคลนปัจจัยต่างๆ ภาครัฐจึงจาํเป็นจะต้องผลกัดนันโยบายและ แนวทางการพฒันาต่อ

ชุมชนในลกัษณะของการพฒันาจากบนลงล่าง (Top Down) ซึงความเป็นจริงสามารถปฏิบติัไดย้าก 

เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทเป็นผูมี้ความคิด มีความรู้ มีประสบการณ์ มีจิตสาํนึกในการ

พฒันาชุมชน และสามารถพึงพาตนเองไดเ้พียงระดบัหนึง ดงันนัการพฒันาชุมชนตามแนวทางของ

รัฐในอดีตไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและความจาํเป็นทีแทจ้ริงของชุมชนได ้การพฒันา

ชุมชนจึงตอ้งเริมจากชุมชนก่อน เนืองจากชุมชนทราบถึงปัญหาทีเกิดขึน 

ดงันนัแนวคิดการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้จึงเป็นแนวคิดทีเน้นให้สมาชิกชุมชน

รู้จกัคิดวิเคราะห์ดว้ยเหตุผลและใชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหา พฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆ ทงัดา้น

เศรษฐกิจ สงัคมและสิงแวดลอ้ม จึงเป็นแนวคิดหนึงทีสามารถนาํไปพฒันาชุมชนไดต้รงจุด 

2.1.2.4 ความหมายและลกัษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มคนทีมารวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ  มี

วตัถุประสงคเ์พือแลกเปลียนเรียนรู้  และสร้างองคค์วามรู้ใหม่เพือช่วยใหก้ารทาํงานมีประสิทธิผลที

ดีขึน การรวมตวัในลกัษณะนีเกิดขึนจาก คนทีอยู่ในกลุ่มงานเดียวกนัหรือมีความสนใจในเรืองใด

เรืองหนึงร่วมกนั ไวว้างใจและมีความเชือมนั ในการแลกเปลียนขอ้มูลระหว่างกนั ซึงชุมชนแห่ง
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การเรียนรู้จะมีความแตกต่างจากการทีบุคคลมารวมกลุ่มกนัเป็นทีมปฏิบติังานปกติทวัไป เนืองจาก

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการรวมตวักันอย่างสมคัรใจ เป็นการเชือมโยงสมาชิกเขา้ดว้ยกนั โดย

กิจกรรมทางสงัคมไม่ไดมี้การมอบหมายสงัการเป็นการเฉพาะ (สนธยา พลศรี, 2548: 145-146) 

ความรู้ทีไดจ้ากการแลกเปลียนในกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้นัน สามารถพฒันาเป็น

องค์ความรู้ทีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการทาํงานของบุคคลและชุมชนได ้เนืองจากเป็นการ

สนทนาแลกเปลียนทีเคารพความคิดเห็นของผูพู้ด  ให้เกียรติกัน  ให้โอกาสกนั  และไม่พยายาม

ขดัขวางความคิดของกนัและกนั (Deep Listening) 

2.1.2.5 กระบวนการเรียนรู้ชุมชน 

นิธิ เอียวศรีวงศ ์ (2548: 128) ได้กล่าวถึง การนาํกระบวนการสร้างและสืบทอด

ความรู้ของชุมชน ควรมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

1) ความรู้ของชุมชนมาจากปัญหาร่วมกนัของคนในชุมชน มีการแกปั้ญหา

จนประสบความสาํเร็จ เป็นความรู้สาธารณะหรือของส่วนรวม ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึง 

2) เป็นความรู้ทีถ่ายทอดมาจากชุมชนอืนๆ หรือถ่ายทอดไปยงัชุมชนอืน 

3) สืบทอดผา่นระบบครอบครัวและชุมชนเป็นหลกัโดยมีบา้น องค์กรทาง

ศาสนาทาํใหค้วามรู้ของชุมชนถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึงไปยงัคนอีกรุ่นหนึง 

4) มาจากอิทธิผลของผูเ้ชียวชาญหรือความรู้พิเศษทีชุมชนยอมรับ เพือ

นาํมาใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีวิต ทงัความรู้ทีเป็นของชุมชนและความรู้ทีอยูภ่ายนอกชุมชน 

กระบวนการเรียนรู้ชุมชน เป็นสิงทีมีคุณค่าต่อชุมชน ซึงกระบวนการเรียนรู้

แลกเปลียนระหว่างคนในชุมชนจะทาํให้คนในชุมชนรู้ในสิงทีต้องการเรียนรู้ และเป็นการเปิด

โอกาสใหค้นในชุมชนกาํหนดประเด็นปัญหาสาธารณะร่วมกนั (ปาริชาติ วลยัเสถียร, 2548: 8-9) 

2.1.2.6 องคป์ระกอบของการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน 

สนธยา พลศรี (2548: 145-146) คือ ลกัษณะและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของ

ชุมชน สามารถสรุปองคป์ระกอบทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

1) ผูเ้รียน คือ คนในชุมชน ซึงควรประกอบดว้ยคนทุกภาคส่วนของชุมชน 

เพราะบุคคลเหล่านีเป็นผูที้เกียวขอ้งและไดรั้บผลจากการเรียนรู้โดยตรง 

2) ประสบการณ์ของผูเ้รียน คือ การเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนเป็นการเรียนรู้

จากประสบการณ์เดิม ซึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือแตกต่างกนัก็ได ้เนืองจากจะทาํให้เกิดการ

แลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนัและกนั 

3) กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกัน จะเกิดขึนอย่างเป็นลาํดับ 

เนืองจากจะตอ้งมีการตระหนักถึงปัญหาร่วมกนั การสร้างจิตสาํนึก การรวมตวัเป็นองค์กรชุมชน 
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การร่วมแสวงหาหนทางเพือมาเป็นตัวแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนการปฏิบติัร่วมกนั การปรับปรุงให้

เหมาะสมและขยายเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ 

4) กิจกรรมการเรียนรู้ คือ การแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนั 

ดงันนักิจกรรมทีสาํคญั ไดแ้ก่ การจดัเวทีเพือใหทุ้กคนไดมี้โอกาสในการแลกเปลียนเรียนรู้และการ

จดัการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนอยา่งกวา้งขวางเพือใหม้องเห็นภาพต่างๆ ของชุมชนใหช้ดัเจนมากทีสุด 

โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการบูรณาการความรู้ใหเ้ป็นความรู้ร่วมกนัของชุมชน ไม่ใช่เป็น

การเรียนรู้จากการบรรยายของวิทยากรหรือผูใ้ดผูห้นึง 

5) ทุนของชุมชน คือ ทุนของธรรมชาติ ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนของ

สังคม ซึงเป็นทรัพยากรสําคญัของชุมชนทีทาํให้ทราบถึงศกัยภาพหรือพลงัของชุมชน สามารถ

นาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาของชุมชน ซึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัประการหนึงของการเรียนรู้ร่วมกนั

ของชุมชน 

6) การเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนเป็นการระดมความรู้และ

ประสบการณ์ของผูเ้รียนมาเป็นองคป์ระกอบความรู้ของชุมชน 

7) องค์ความรู้ เป็นข้อสรุปความรู้ใหม่ผสมผสานกับความรู้เดิมและ

ประสบการณ์ในปัจจุบนัเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 

8) การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เกิดจากความรู้และ

ประสบการณ์ของผูเ้รียนจากทุกภาคส่วนของคนในชุมชน 

9) การนาํไปปฏิบติัร่วมกนั ซึงถา้หากประสบความสาํเร็จก็จะกลายเป็นวิถี

ชีวิตหรือวฒันธรรมการเรียนรู้ของชุมชน ทีสนบัสนุนการพฒันาชุมชนใหป้ระสบความสาํเร็จ 

10) การติดตามประเมินผล เพือพฒันากระบวนการเรียนรู้ทีเกิดขึนให้ดี

ยงิขึน ควรมีการติดตามผลทุกๆขนัตอน โดยเฉพาะช่วงทีนาํองคค์วามรู้ไปปฏิบติัร่วมกนั 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นัน สามารถสรุป

ประเด็นสาํคญั ไดว้่า ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เกิดจาก การเรียนรู้จากการแกปั้ญหาร่วมกนั

ของคนในชุมชน เรียนรู้จากอิทธิพลของผูเ้ชียวชาญหรือความรู้พิเศษทีชุมชนยอมรับ เรียนรู้จากจาก

ครอบครัวหรือชุมชนเป็นหลัก และเรียนรู้จากการถ่ายทอดมาจากชุมชนอืนๆ เช่นเดียวกับ                

Senge (2006) กล่าวถึง แนวความคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึงประกอบดว้ยหลกั 5 ประการคือ 1) 

Personal Mastery บุคคลทีรอบรู้ 2) Mental Model แบบแผนความคิดอ่าน 3) Shared Vision  

วิสยัทศัน์ร่วม 4) Team Learning การเรียนรู้เป็นทีม และ 5) Systems Thinking ความคิดเป็นระบบ 

ผูว้ิจัยเห็นถึงความสําคัญของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Senge  (2006)  จึงนํามา
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ประยกุตใ์ชส้าํหรับวิเคราะห์กรอบงานวิจยั และใชเ้ป็นส่วนหนึงของการพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการ

เก็บขอ้มลู เพือประเมินความเป็นชุมชนแห่งการเรียนของชุมชน 

2.1.2.7 ความสาํคญัของการศึกษาองคก์รแห่งการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

จากการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ Kumpikaite 

(2010) ไดศึ้กษาเรือง Human Resource Development in Learning Organization ไดน้าํเสนอถึง การ

นาํองคป์ระกอบขององคก์รแห่งการเรียนรู้มาใชเ้ป็นเครืองมือ ในการสาํรวจพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

สร้างรูปแบบการเรียนรู้ในองค์กรเกียวกบั การขนส่งการประกนัภยั ซึงผลการศึกษาพบว่าการใช้

เครืองมือจากทฤษฏีองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นสิงทีทา้ทายให้พนักงานในองค์กรมีโอกาสพฒันา

ทกัษะทีสูงมากขึน สามารถทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ผลการศึกษาของ Shieh (2011) เกียวกบัการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง การจดัการ

ความรู้ของลกูคา้ และองคก์รแห่งการเรียนรู้ พบว่า องคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นการเพิมประสิทธิภาพ

ในการจดัการขององคก์รมีการนาํเสนอถึงการสร้างห่วงโซ่การเรียนรู้ขององค์กรระบบการทาํงาน

ของการแบ่งปันความรู้ และนวตักรรม ส่งผลให้การสือสารกับลูกคา้นันมีความเข้าใจต่อความ

ตอ้งการในส่วนของผลิตภณัฑแ์ละการบริการของลกูคา้มากขึน 

ทงันีการศึกษาของ Csapó ( ) เรือง Research into Learning To Learn Through 

The Assessment of  Quality and Organization of  Learning Outcomes พบว่า การประยุกต์ใช้

ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆนนั ขึนอยูก่บัรูปแบบของการถ่ายโอนความรู้และการตีความของแต่ละ

บุคคลซึงส่งผลต่อการทาํงานในองคก์ร  

          องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นทฤษฏีหนึงในการสร้างเครืองมือเพือศึกษาและพฒันา

ความสามารถขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพทีสูงขึน และสามารถรับมือกบัสิงทีจะเกิดขึนในอนาคต 

การศึกษาวิจยัเรืองปัจจยัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว: กรณีศึกษาชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา จึงเลือกทีจะใช ้ทฤษฏีองค์กรแห่งการเรียนรู้

เพือประเมินระดบัความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของชุมชนสองแพรก 

 

2.1.3 แนวคดิบทบาทความเป็นผู้ประกอบการของชุมชน 

2.1.3.1 ความหมายของผูป้ระกอบการ 

ผูป้ระกอบการ  (Entrepreneur)  หมายถึง ผูที้คิดริเริมดาํเนินธุรกิจขึนมาเป็นของตนเอง มีการ

วางแผนการดาํ เนินงาน และดาํเนินธุรกิจทุกดา้นดว้ยตนเอง โดยยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนไดต้ลอดเวลา เพือ

มุ่งหวงัผลกาํไรทีเกิดจากผลการดาํเนินงานของธุรกิจตนเอง  (Russell-Walling, 2008: 154) 
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ชาร์มา  และ คริสแมน  (Sharma and Chrisman,  1999)  ไดใ้ห้ความหมายของผูป้ระกอบการ  คือ 

บุคคลทีสามาถนาํเสนอสิงใหม่  ๆโดยการผสมผสานสินคา้ กระบวนการตลาด รูปแบบองค์การ หรือแหล่งผูผ้ลิต

สินคา้ นอกจากนี ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูส้ร้างกระบวนการของการกาํหนดโอกาสทางการตลาด และความสามารถ

ในการใชท้รัพยากรใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสและสร้างขอ้ผกูพนัทงัทางดา้นการปฏิบติัและการใชท้รัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพือผลกาํไรในระยะยาว  (Sexton and Bowman-Upton, 1991) 

ในเชิงจิตวิทยา ใหค้วามหมายว่า ผูป้ระกอบการ คือ ผูที้มีกระบวนการสร้างสรรค์ในการคิดสิง

ใหม่  ๆมีความเป็นอิสระ อุทิศเวลา และความอุตสาหะ รวมถึงเสียงเพือหวงัผลกาํไร และความพึงพอใจ ทังนี

ผูป้ระกอบการเป็นปัจจยัสาํคญัและจาํเป็นต่อความสาํเร็จในการประกอบการ (อาทิตย ์วุฒิคะโร, 2543) 

สรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูที้มีการวางแผนการดาํเนินงาน มีกระบวนการสร้างสรรค์ใน

การคิดสิงใหม่  ๆและดาํเนินธุรกิจทุกดา้นดว้ยตนเอง สามารถยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนไดต้ลอดเวลา สามาถนาํ

เสนอสิงใหม่  ๆโดยการผสมผสานสินค้า กระบวนการตลาด รูปแบบองค์การ หรือแหล่งผูผ้ลิตสินค้า และ

ความสามารถในการใชท้รัพยากรให้สอดคลอ้งกบัโอกาสและสามารถใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพือผล

กาํไรทีจะเกิดขึน 

2.1.3.2 คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ  

สุรนาถ ปูชนียพงศกร (ม.ป.ป.) กล่าวว่า คุณสมบติัของผูป้ระกอบการเป็นสิงทีบอก

ทิศทางความสาํเร็จแก่ธุรกิจสอดคลอ้งกบั ธงชยั สันติวงษ์ (2533: 26-27) กล่าวว่าธุรกิจจะประสบ

ความสาํเร็จได ้ผูป้ระกอบตอ้งมีลกัษณะ ดงันี 

1) กลา้เสียง บุคคลทีกลา้ริเริมทาํในสิงทีไม่มีผูใ้ดเคยทาํมาก่อน กลา้ทาํใน

สิงใหม่ๆ เพือได้รับค่าตอบแทนทีมากกว่า แมว้่าจะมีความยากลาํบากกว่าสิงเดิม รวมทังกล้า

เผชิญหนา้กบัปัญหาต่างๆ ในอนาคตเพือความสาํเร็จของการดาํเนินงาน สามารถตดัสินใจภายใต้

ภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวฒันธรรม ดว้ยการศึกษาอย่างละเอียดถีถว้นแลว้

ตดัสินใจและพร้อมทีจะเผชิญกบัปัญหาต่างๆ 

2) มีความคิดสร้างสรรค์ ผูป้ระกอบธุรกิจจะต้องเป็นผูมี้ความคิดริเริม

สร้างสรรคสิ์งทีแปลกใหม่มาใชใ้นธุรกิจ 

3) มีความเชือมั นในตนเองมองเห็นโอกาสของความเป็นไปได้และ

พิจารณาอย่างละเอียดแลว้ จะมุ่งมนัใช้พลงัความคิดสติปัญญา และความสามารถ ทังหมดทุ่มเท

ให้กบัการทาํงาน เพือให้บรรลุผลสาํเร็จตามแผนทีวางไว ้มีลกัษณะผูน้ําความเป็นผูน้ ํา มีความ

เชือมนัทีจะเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคต่าง  ๆ

4) มีความอดทน ผูป้ระกอบการจะต้องมีความมานะอดทน ทาํงานหนัก

อยา่งเต็มความสามารถไม่ทอ้แท ้แมว้่าจะเผชิญกบัปัญหาต่างๆ 
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5) มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่าง

แม่นยาํ และพร้อมเผชิญกบัเปลียนแปลงทีเกิดขึน 

6) มีความรับผิดชอบ ในงานทีทาํ มีความคิดริเริมและลงมือทาํเองหรือ

มอบหมายใหผู้อื้นจนสาํเร็จตามเป้าหมายและจะรับผดิชอบในผลงานของตนเอง 

7) มีความสามารถในการบริหาร รู้หลกัการบริหารงาน มีภาวะผูน้าํ มีมนุษย์

สัมพนัธ์ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดทุ้กระดบัในภาวะทีแตกต่างกนั รู้จกัการปรับเปลียนการ

บริหารงานใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จได ้

8) ปรับตัวเข้ากับสิงแวดล้อมใหม่ได้โดยง่ายและสามารถปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ เช่น การอนุรักษธ์รรมชาติ การประหยดัพลงังาน การขึนค่าแรงงานตามกฎหมาย การ

ประกนัสงัคมใหก้บัพนกังาน ตลอดจนการขายสินคา้ในราคาควบคุม 

9) มีความซือสตัย ์สร้างความเชือถือใหเ้กิดขึนแก่บุคคลภายนอก นอกจากนี

ตอ้งมีความซือสตัยต่์อผูร่้วมทุนต่อครอบครัวและตนเอง 

10) มีความขยนัความกระตือรือร้นในการทาํงาน 

11) มีความประหยดั การอดออมเพือนาํไปขยาย กิจการในอนาคต 

12) มุ่งมนัความสาํเร็จ สามารถใชค้วามคิด สติปัญญา และความสามารถ 

ทงัหมดทุ่มเทให้กบัการทาํงาน เพือให้บรรลุความสําเร็จตามแผนทีวางไว ้โดยไม่คาํนึงถึงความ

ยากลาํบาก พร้อมทีจะทุ่มเทเวลาทงัหมดให้กับการทาํงาน เรียนรู้ความผิดพลาดเพือแกไ้ขไปสู่

ความสาํเร็จ 

13) รู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างคุ้มค่า

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม รวมทงัควรตระหนกัถึงการ

ใชว้ตัถุดิบในทอ้งถินใหเ้กิดมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกบัแสวงหาวตัถุดิบใหม่มาทดแทน 

วิฑูรย ์ สิมะโชคดี (2542: 37)  กล่าวถึง  บุคลิกลกัษณะสาํคญัของ ความเป็นผูป้ระกอบการ ทีมี

โอกาสประสบความสาํเร็จ 5 ประการ ดงัต่อไป 

1) มีความกลา้เสียง 

2) มุ่งความสาํเร็จ 

3) มีความเชือมนัในตนเอง 

4) มีความคิดสร้างสรรค ์

5) สร้างโอกาสใหม่ๆ และตงัเป้าหมายทีชดัเจน 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ตอ้งมีลกัษณะ

ดงัต่อไปนี 
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1) ควรตงัเป้าหมายถึงความสาํเร็จ 

2) มีความสามารถโนม้นา้วจิตใจผูอื้น มีความสามารถในการชกัจูงโนม้นา้ว

จิตใจ ผูอื้นใหค้วามร่วมมือทาํงาน สามารถเลือกคนใหต้รงกบัความสามารถในการทาํงาน 

3) นาํประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน นาํไปประยกุต์ใชใ้นการทาํงาน

หรือปรับปรุงเปลียนแปลงการทาํงานไปสู่ความสาํเร็จทีดีกว่าเดิม 

4) กลา้ตดัสินใจและมีความมุมานะพยายาม เชือมนัในตนเองใชส้ติปัญญา 

ความรู้ ความสามารถ ทาํงานอยา่งเต็มที 

5) มองเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นหลกั ผูป้ระกอบการมุ่งทาํปัจจุบันให้เกิด

ความสาํเร็จไม่ควรกงัวลกบัเรืองอนาคตจนเกินไป 

Timmons และ Spinelli (2007: 8-11) กล่าวถึง รูปแบบของทศันคติและพฤติกรรมที

ผูป้ระกอบการควรมี ประกอบดว้ย 

1) ความมุ่งมนั 

2) ความเป็นผูน้าํ 

3) มองหาโอกาสอยูเ่สมอ 

4) สามารถเผชิญกบัความเสียง ภายใตค้วามกดดนั 

5) มีความคิดสร้างสรรค ์

6) สร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง 

ผูป้ระกอบการอิสระคือผูม้องเห็นโอกาสช่องทางต่างๆ สร้างธุรกิจของตนเองขึน

อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการลงทุนและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เพือผลิตสินค้าบริการแก่ผูบ้ริโภค 

(สมคิด บางโม, 2533) ไดแ้ก่ 

1) เป็นนกัแสวงหาโอกาส 

2) เป็นนกัเสียง กลา้ไดก้ลา้เสียง 

3) มีความริเริมเห็นโอกาส 

4) มีความมานะอดทน 

5) มีความใฝ่รู้ 

6) มีวิสยัทศัน์กวา้งไกล 

7) มีเครือข่ายทีดี 

  Moore (2008: 9-12) ศึกษาถึงเหตุจูงใจทีจะสร้างให้ผูป้ระกอบการประสบ

ความสาํเร็จ ไดแ้ก่ 

1) คาํนึงถึงกาํไรทีจะเกิดขึนในอนาคต 
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2) มีการบริหารงานทียดืหยุน่ 

3) มีความสุขในการทาํงาน 

4) มีความไดเ้ปรียบเชิงพืนที 

2.1.3.3 บทบาทของผูป้ระกอบการ 

บทบาทความเป็นผูป้ระกอบการมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

เนืองจากมีโอกาสเติบโตกลายเป็นกิจการขนาดใหญ่ ซึงความสาํเร็จดงักล่าวขึนอยู่กบัการปฏิบติั

ภารกิจในบทบาทดงัต่อไปนี (วุฒิชาติ สุนทรสมยั, 2547: 22-23) 

1) บทบาทของนักลงทุน ผูป้ระกอบการต้องมีความกลา้ทีจะเสียงและ

ลงทุน 

2) บทบาทของผูจ้ดัการ ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งหาความรู้เกียวกบัหน้าที

ต่างๆในการจดัการ 

3) บทบาทของผู ้นํา ผูป้ระกอบการต้องอาศัยศิลปะในการปกครอง

ตลอดจนพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆทีเกียวขอ้งกบังาน 

4) บทบาทของผูส้ร้างสรรคส์งัคม ผูป้ระกอบการตอ้งมีการริเริมใหม่ๆเพือ

ทาํประโยชน์ และกาํไรใหก้บัเศรษฐกิจสงัคม 

จากการศึกษาดังกล่าวสามารถนํามาเป็นกรอบแนวคิดในหัวข้อความเป็น

ผูป้ระกอบการในการแสวงหารายได ้ซึงความเป็นผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ยความกลา้เสียง ความ

มุ่งผลสาํเร็จ ความคิดสร้างสรรคแ์ละ ความเชือมนัในตนเอง ประการหนึงทีน่าสนใจในการวิจยัครัง

นี คือแนวคิดคุณลกัษณะทีสาํคญัของผูป้ระกอบการของ สุรนาถ ปูชนียพงศกร, 2556 ในดา้นของ

ผูป้ระกอบการควรทราบถึงคุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

งานวิจยันีไดน้าํแนวคิดความเป็นผูป้ระกอบการมาใชก้าํหนดกรอบงานวิจยั และใช้

เป็นส่วนหนึงของการพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพือประเมินความเป็นผูป้ระกอบการ

ของชุมชน ในดา้นความกลา้เสียง ดา้นมุ่งผลสาํเร็จ ดา้นความคิดสร้างสรรค์ดา้นความเชือมนัใน

ตนเอง และดา้นการรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า 

2.1.3.4 ความสาํคญัของการศึกษาบทบาทความเป็นผูป้ระกอบการของชุมชน 

จากการศึกษาของ Thompson (2013) เรือง ลกัษณะของผูป้ระกอบการในธุรกิจขนาด

ยอ่ม พบว่า ผูป้ระกอบการเป็นหวัใจหลกัในการขบัเคลือนใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ ซึงการเป็น

ผูป้ระกอบการนันจึงเป็นเรืองสําคัญในการขับเคลือนให้องค์กรดาํเนินธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย 

เนืองจากตอ้งเผชิญหนา้กบัค่านิยมต่างๆ ความเป็นผูป้ระกอบการจึงเป็นเครืองมือหนึงทีสามารถบ่ง

บอกถึงความสําเร็จในการดาํเนินงาน สอดคลอ้งกับงานของ Kline และ Milburn (2010) ผล
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การศึกษาพบว่า การมีบทบาทความเป็นผูป้ระกอบการสามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการ

ท่องเทียวในชนบท ผูป้ระกอบการท่องเทียวในชนบทจะเขา้ใจองคป์ระกอบของชุมชนโดยรวม ทงั

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพืนฐานเงินทุน ทุนทางสังคม ทุนทางการศึกษา 

เช่นเดียวกับการศึกษาของ Hearn (2007) พบว่า การเป็นผูป้ระกอบการนันตอ้งมีภาวะในการ

ตดัสินใจและใส่ใจกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์รทงัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 

Srinath และ Supriya (2009) ไดศึ้กษาเรืองลกัษณะผูป้ระกอบการและพฤติกรรม

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

บริการ พบว่า ผูป้ระกอบการในภาคบริการ ตอ้งมีการฝึกฝนตนเองอยู่อย่างสมาํเสมอเพือให้เกิด

ความสาํเร็จของธุรกิจ 

งานวิจัยของ Koh และ Hatten (2008)ไดศึ้กษาเรือง The Tourism Entrepreneur 

พบว่า จุดเด่นของ ผูป้ระกอบการการท่องเทียว ไม่สามารถอยู่โดดเดียวไดเ้นืองจากตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือจากหลากหลายอุตสาหกรรมเขา้ดว้ยกนั ทงันีตอ้งอาศยัชุมชนเพือสร้างการท่องเทียวให้อยู่

รอดและเติบโต  สอดคลอ้งกับงาน งานวิจัยของ Nair และ Pandey (2006) ศึกษาถึง ลกัษณะ

ผูป้ระกอบการ กล่าวคือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคม เป็นสิงทีกระตุน้ใหบุ้คคลกลา้ทีจะเปิดธุรกิจ

เป็นของตวัเอง การแสวงหาความรู้เป็นสิงทีทาํใหผู้ป้ระกอบการประสบความสาํเร็จ ผูป้ระกอบการ

ควรมีมุมมองและทศันคติทีดี มีความเชือมนัในตนเองเปิดรับในนวตักรรมใหม่ๆทีเขา้มา 

          ดงันนัจากศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัความเป็นผูป้ระกอบการ พบว่าการมีลกัษณะ

ความเป็นผูป้ระกอบการนนั จะทาํใหธุ้รกิจ องคก์ร หรือชุมชนประสบความสาํเร็จทีผ่านมา นักวิจยั

ไดใ้หค้วามสาํคญักบัลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ ผูว้ิจยัจึงนาํความเป็นผูป้ระกอบการเป็นปัจจยั

หนึงในการศึกษาถึงการเพิมขีดความสามารถในการแสวงหารายไดท้างเศรษฐกิจการท่องเทียว

ภายในชุมชน 

 

2.1.4 แนวคดิขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 

 จากการศึกษาเรืองขีดความสามารถในการแข่งขันของผู ้ประกอบกาของ                           

ปิยะพร อริยขจร(2556) พบว่า การเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ ควรมีการ

เตรียมความพร้อมในการสร้างแรงกระตุน้และแรงจูงใจในการเป็นผูป้ระกอบการ รวมถึงการสร้าง

ทศันคติและประสบการณ์ทีดีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายใหม่ เพือเป็นการเปิดโอกาสใหไ้ดใ้ชค้วามคิด

สร้างสรรคใ์นการผลิตสินคา้ และเป็นการสร้างความแตกต่างใหก้ารบริการ 

  ปิยะพร อริยขจร (2556) พบว่า เครืองมือและกระบวนการสาํคญัทีจะนาํไปสู่การ

พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศได ้คือ การพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ 
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หรือ “คลสัเตอร์” ซึงเป็นเครืองมือทีสาํคญัในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  

โดย  Porter ไดเ้สนอถึง แนวคิดคลสัเตอร์ ซึงเป็นการร่วมมือ เชือมโยง และเสริมกิจการซึงกนัและ

กนัอย่างครบวงจร (Commonality & Complimentarily) ทงัในแนวตังและแนวนอน โดยความ

เชือมโยงในแนวตงั (Vertical Linkages) เป็นความเชือมโยงของผูป้ระกอบการธุรกิจตงัแต่ตน้นาํ

จนถึงปลายนาํ และความเชือมโยงในแนวนอน (Horizontal Linkages) เป็นความเชือมโยงของ

อุตสาหกรรมในส่วนสนับสนุนต่างๆ  รวมทงัธุรกิจให้บริการ  สมาคมการคา้  สถาบนัการศึกษา 

และสถาบนัวิจยั ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทีเกียวขอ้งเพือบรรลุเป้าหมายร่วมกนัและเป็น

นโยบายส่วนหนึงในการสร้างขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ 

อดุลย ์ เนียมบุญนาํ และสุทธิพร สมแกว้ (2553) กล่าวถึง มุมมองของการพฒันาขีด

ความสามารถของคนในชุมชน โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน ให้มีการ

สนบัสนุนความเป็นผูป้ระกอบการ โดยใชก้ารส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมการสืบสานภูมิ

ปัญญาทอ้งถินเผยแพร่พฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนดว้ยองค์ความรู้ และนวตักรรม ทงันีควรให้คนใน

ชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจทีจะแกไ้ขภายใต้ขีดความสามารถของคนในชุมชน และการแสวงหาความ

ช่วยเหลือจากภายนอก รวมทังเสริมสร้างขี ดความสามารถการบริหารงานชุมชนเพิมขีด

ความสามารถของ องคก์ร สู่การปฏิบติั และส่งเสริมการบริหารจดัการความรู้ของชุมชน 

ดงันันการเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการใหม่จึงถือเป็นหัวใจสาํคญัในการ

สร้างธุรกิจใหม่ๆ ขึนในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและมีความเขม้แข็งทาํให้เศรษฐกิจ

ของประเทศสามารถฟืนตวัและมีภูมิคุม้กนัสูงขึนอย่างต่อเนือง และควรมีพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน 

องคค์วามรู้และนวตักรรมดว้ย ทงันีแนวทางในการแกไ้ข คือ ควรให้คนในชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจ

ภายใตขี้ดความสามารถของคนในชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยันีเนืองจากเป็นการศึกษาถึงปัจจยัใน

การแสวงหาผลประโยชน์จากเศรษฐกิจการท่องเทียว 

2.1.4.1 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัขีดความสามารถหลกัของผูป้ระกอบการ 

ฮาเมล และ พราฮาลดั (Hame and Prahalad, 1994 อา้งถึงใน วุฒิชาติ สุนทรสมยั, 

2547: 23-25) กล่าวถึง ความสามารถหลกัของผูป้ระกอบการมีลกัษณะดงันี 

1) องคก์ร ควรมีบุคคลทีมีความสามารถตอบสนองงานหลกัภายในองคก์ร 

2) มีการรวมกลุ่มทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

3) มีการประยุกต์ใชท้ักษะและเทคโนโลยีเพือรองรับความตอ้งการของ

ลกูคา้ 

4) ความสามารถหลักของผู ้ประกอบการในการจัดการบริหารและ

แกปั้ญหาต่างๆ 
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ปัจจยัทีสร้างใหเ้กิดความสามารถหลกัของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย  

1) คุณค่าต่อลูกค้า คือ การนําเสนอสิงทีสร้างประโยชน์ให้ลูกค้าอย่าง

แทจ้ริง 

2) ความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

3) ความสามารถหลักของผูป้ระกอบการเป็นความสามารถทีแท้จริงที

สามารถสร้างใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ขึนในตลาด 

นอกจากนี ดนัย เทียนพุฒ (2532: 25) ไดร้ะบุปัจจยัทีใชใ้นการประเมินความเป็น

ผูป้ระกอบการ 9 ดา้นไดด้งันี 

1) ความสามารถทางนวตักรรม  

2) สามารถจดัการกบัสิงทีไม่แน่นอน  

3) มีแรงผลกัดนัใหเ้กิดความสาํเร็จ 

4) สามารถวางแผนไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

5) เป็นผูน้าํทีเนน้เป้าหมาย และความสามารถของตน 

6) มีการรวบรวมขอ้เท็จจริง รวมทงัการศึกษาและกาํหนดแนวทางในการ

ดาํเนินการอยา่งชดัเจน 

7) มีความรับผดิชอบ 

8) สามารถปรับตวัไดก้บัการเปลียนแปลงทีเกิดขึน 

9) เป็นนกัจดัการ และมีความสามารถในการบริหารในเรืองต่างๆ เช่น การ

คดัเลือกบุคคลใหเ้หมาะสมกบังาน 

สอดคลอ้งกับ สมใจ วฒันกุล (2535: 16-18) ในเรืองของความพร้อม ทีจะเป็น

ผูป้ระกอบการคา้ปลีกขนาดยอ่ม มีลกัษณะการประเมินความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงันี 

1) ดา้นบุคคล 

2) ดา้นการเงิน 

3) ดา้นการตลาด 

4) ดา้นการจดัการ 

สามารถสรุปไดว้่า ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ เป็นสิงทีสร้างขึนเพือเพิม

ศกัยภาพในการแข่งขนั โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจและการฝึกฝนทกัษะทีสูงขึน เพือสร้างความ

แตกต่างใหส้ร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ธุรกิจ 

2.1.4.2 ความสาํคญัในการศึกษาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ 
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งานวิจัย Tocher, Oswald, Shook  และ Adams (2012) กล่าวถึง การเพิม

ความสามารถของผูป้ระกอบการ คือการสร้างขีดความสามารถโดยมีทักษะในการรอบรู้ ทังนี

การเมืองเป็นปัจจยัทีเป็นผลกระทบภายนอกทีผูป้ระกอบการควรพิจารณาดาํเนินการเพือก่อให้เกิด

โอกาสในการลงทุน และพฒันาให้ธุรกิจประสบความสาํเร็จ  สอดคลอ้งกบั Dainty, Cheng และ 

Moore (2004) พบว่า กุญแจสาํคญัทีจะสร้างใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จไดคื้อ การจดัการและการ

เพิมขีดความสามารถในการประกอบการธุรกิจ ทงันีควรมีการจดัการประเมินขีดความสามารถของ

คนในองคก์ร เพือทราบถึงขีดความสามารถทีคนในองค์กรมีอยู่เพือสนับสนุน และจูงใจให้เป็นไป

ในทิศทางทีถูกตอ้ง เช่นเดียวกบังานของ Jain (2011) ในเรือง Entrepreneurial Competencies: A 

Meta-analysis and Comprehensive Conceptualization for Future กล่าวถึง การเพิมขีดความสามารถ

ให้แก่ผูป้ระกอบการนันย่อมมีหลากหลายรูปแบบ ซึงสิงสาํคัญคือการไวใ้จให้พนักงานในการ

ปฏิบติังาน ใหพ้นักงานไดใ้ชค้วามคิดของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลกลา้ทีจะเสนอความคิดเห็น 

เนืองจากพนกังานคือส่วนหนึงในการเพิมขีดความสามารถใหก้บัผูบ้ริหาร 

งานวิจัยของ Zhu, Wang, Cai และ Engels (2014) พบว่า การศึกษาถึงขีด

ความสามารถนัน เป็นส่วนหนึงในการหาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพ เช่น ความสามารถทาง

สังคมและความสามารถทางเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพ สามารถการสนับสนุนให้ สิงทีทาํอยู่

ประสบความสาํเร็จ 

สรุปไดว้่าหวัใจหลกัของธุรกิจคือ ควรสร้างประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพของตนเอง

และคนในองค์กรอย่างสมาํเสมอ และควรมีความยืดหยุ่นในงานพร้อมทีจะฟังและเปลียนแปลง 

เพือให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได ้ทงันีคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการนันเป็นสิงจาํเป็นในการสร้าง

ประโยชน์ และโอกาสในการแสวงหาประโยชน์จากเศรษฐกิจ 

 

2.1.5 แนวทางการแสวงหาประโยชน์จากการท่องเทียวของชุมชน 

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และยุดา รักไทย (2545) กล่าวถึง เทคนิคการค้นหาโอกาสไปสู่

ความสาํเร็จและความกา้วหนา้ของธุรกิจ สอดคลอ้งกบัแนวคิดการแสวงหาผลประโยชน์ของชุมชน

กล่าว คือ 

โอกาส (Opportunity) หมายถึง สิงทีเป็นไปไดแ้ละมีค่าพอทีจะแสวงหาจากปัจจยัภายนอก

และสถานการณ์ต่างๆ ทีสามารถช่วยให้ความพยายามทีจะดาํเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงบรรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายได ้ 
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หากเปรียบชุมชนเป็นองคก์รธุรกิจสามารถเปรียบเทียบกบัวธีิการแสวงหาผลประโยชน์จาก

ธุรกิจ ในแง่มุมของ เรวตั ตันตยานนท์ (2556) กล่าวถึง การแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

ประกอบไปดว้ย 9 กลยทุธ ์ดงันี 

1) สร้าง หรือ หาวิธีเพิมคุณค่าให้กบัสินคา้หรือบริการทีมีอยู่เดิม เช่น การ

พฒันาระดบัคุณภาพให้สูงขึน พฒันาวิธีการใชง้านให้สะดวกสบายขึน หรือแมก้ระทงัการพฒันา

ปรับปรุงรูปแบบภายนอกของสินคา้หรือบริการให้ดูทนัสมยั และจูงใจลูกคา้ ทาํให้ลูกคา้เห็นการ

เปลียนแปลงในทางทีดีขึน 

2) ปรับแต่ง หรือ หาวิธีการ การใช้งานใหม่ๆ ให้กับการดาํเนินธุรกิจ               

หาวิธีการใชง้านใหม่ ใหก้บัสินคา้หรือบริการเดิมทีมีอยู ่ดว้ยการดดัแปลง 

3) สร้างตลาดใหม่ หรือ ขยายตลาดเดิมให้กวา้งขึน การขยายตลาดหรือ

สร้างขอบเขตการขายใหก้วา้งขึน เช่น การขยายธุรกิจสู่ต่างจงัหวดั หรือการมองลู่ทางการส่งออก 

4) เนน้การตอบสนอง ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหนึงเป็นพิเศษ 

การแสวงหาตลาดเฉพาะ สามารถพฒันาสินคา้หรือบริการใหเ้ป็นทีชืนชอบของลกูคา้เป้าหมายได ้ก็

จะนาํไปสู่โอกาสทางธุรกิจ 

5) เพิมหรือขยายการกระจายสินคา้หรือบริการให้ไปถึงมือผูบ้ริโภคหรือ

การใชช่้องทางใหม่ๆในการกระจายสินคา้ 

6) ให้ความสนใจ หรือ ทํางานร่วมกับคู่ ค้าให้มากขึน เนืองจากการ

แลกเปลียนประสบการณ์กบัคู่คา้และลกูคา้ นาํไปสู่ความคิดในการสร้างสรรคธุ์รกิจใหม่ๆ 

7) พฒันาระบบธุรกิจดว้ยการผนวกสิงใหม่  ๆใหก้บัธุรกิจ 

8) พฒันากระบวนการผลิตใหท้นัสมยัขึน โดยการนาํนวตักรรมการผลิตมา

ใชใ้นกระบวนการผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยทีีกา้วหนา้ สามารถเพิมผลผลิต ผลิตสินคา้ไดร้วดเร็วเป็น

การขยายโอกาสใหธุ้รกิจไดโ้ดยตรง 

9) ลงทุนเพือขยายขนาดของธุรกิจ ช่วยเพิมการสร้างโอกาสให้กบัธุรกิจ 

การควบรวมกิจการทีมีส่วนเสริมทางธุรกิจซึงกนัและกนั เป็นวิธีทีนิยมใชใ้นการสร้างโอกาสทาง

ธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยงิ ธุรกิจทีมีขอบข่ายในระดบัโลก  

2.1.5.1 เครืองมือทีสาํคญัในการแสวงหาโอกาส 

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และยุดา รักไทย (2545: 7) กล่าวถึง โอกาสใดๆก็ตามตอ้ง

อาศยักระบวนการคิดต่อไปนี 

1) สร้างความคิดทีสามารถพฒันาเป็นโอกาสได ้

2) ประเมินผลประโยชน์ของโอกาส 
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3) วางแผนกาํหนดการกระทาํต่างๆทีเป็นไปได ้

ดงันนัความคิดเป็นสิงทีจาํเป็นอยา่งยงิต่อการแสวงหาโอกาส  เพราะทุนทางความคิด 

สามารถใชไ้ดใ้นสถานการณ์ต่างๆ หรือสามารถเป็นแนวทางในการแสวงหาโอกาสได ้

2.1.5.2 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการแสวงหาโอกาส 

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และยุดา รักไทย (2545: 69-84) กล่าวว่าวิธีการและ

กระบวนการคิดหาโอกาส ซึงวิธีการและกระบวนความคิดทีจะสร้างใหก้ารแสวงหาโอกาสประสบ

ความสาํเร็จคือ 

1) สามารถประเมินตนเองได้อย่างละเอียดเพราะเมือพบโอกาสและ

ตอ้งการทาํกิจกรรมต่างๆเพือใหไ้ดป้ระโยชน์จากโอกาสนัน สามารถประเมินโอกาสทีเขา้มาไดว้่า

จะประสบความสาํเร็จมากนอ้ยแค่ไหน 

2) สามารถทราบถึงต้นทุนในการสร้างโอกาสว่า เป็นรูปธรรมหรือ

นามธรรม 

3) ทราบถึงช่วงเวลาทีใชใ้นการสร้างโอกาส 

4) ทราบถึงขนัตอนในการแสวงหาโอกาส 

5) ทราบถึงคู่แข่ง หรือผูส้นบัสนุน และเงือนไขในการสร้างโอกาส 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช (2546: 44) กล่าวว่า ความสาํเร็จของธุรกิจประกอบ

ปัจจยัความสาํเร็จ  6 ประการ ไดแ้ก่ 

1) เจา้ของธุรกิจ ตอ้งมีประสบการณ์ทีดีในเรืองของการตลาด มีความมุ่งมนั

และเขา้ใจลกูคา้ 

2) มีความยดืหยุน่และอาศยันวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยแีละการตลาด 

3) มุ่งเนน้กาํไรมากกว่ายอดขาย 

4) ใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร 

5) มองหาโอกาสทางธุรกิจอยูเ่สมอ 

Gunther และ MacMillan (2006: 190) กล่าวถึง การคน้หาโอกาสในการบุกยึดตลาด

ในช่วงทีเกิดการผนัผวนในวฏัจักรอุตสาหกรรม ซึงข้อดีของวฏัจกัรอุตสาหกรรม คือ สามารถ

พยากรณ์อนาคต สามารถ รู้เท่าทันคู่แข่งขัน ส่งผลให้โอกาสทางธุรกิจเพิมขึน เช่นเดียวกับ                

พิชิต เทพวรรณ์ (2554: 194) กล่าวว่า องค์กรจะมีโอกาสประสบความสาํเร็จไดน้ันตอ้งมีลกัษณะ             

9 ประการ ไดแ้ก่ 

1) มีวฒันธรรมทีเอือต่อความรู้ 

2) มีโครงสร้างพืนฐานทางเทคนิคและโครงสร้างพืนฐานขององคก์ร 
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3) มีการสนบัสนุนของผูบ้ริการระดบัสูง 

4) มีความสมัพนัธท์างคุณค่าของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

5) มีการมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการการผลิต 

6) มีความชดัเจนของวิสยัทศัน์และภารกิจ 

7) มีการสร้างแรงจูงใจ 

8) มีโครงสร้างความรู้พืนฐาน 

9) มีช่องทางสาํหรับถ่ายโอนความรู้เพือแบ่งปันความรู้ใหค้นในองคก์ร 

2.1.5.3 แนวทางการแสวงหาประโยชน์จากการท่องเทียวของชุมชน 

จากการศึกษาถึงการแสวงหาโอกาสจากทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว สามารถ

นาํมา ปรับใชก้ับงานวิจัยโดยการนาํผลการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมา

วิเคราะห์ใหเ้ชือมโยงกบัองคป์ระกอบในการแสวงหาโอกาสจากทางเศรษฐกิจ รวมทงัโอกาสจาก

การจดัการชุมชน และกลไกสนับสนุนให้ชุมชนสามารถแสวงหาโอกาสจากการท่องเทียวไดน้ัน 

สามารถสรุปบทบาททีสมาชิกของชุมชนสามารถแสวงหาประโยชน์จากการท่องเทียว แบ่งออกได้

เป็น 3 บทบาท คือ 

1) การเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) บทบาทของผูป้ระกอบการจาก

โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity) (ฉนัทชั วรรณถนอน, 2552) 

2) การเป็นลูกจา้ง (Employee) บทบาทของการเป็น ลูกจา้งจากโอกาสใน

การจา้งงาน (Employment Opportunity) (Lundmark, 2005) 

3) การเป็นผูป้้อนปัจจยัการผลิต (Suppler) บทบาทการเป็นผูป้้อนปัจจยัการ

ผลิตจากโอกาสดา้นโซ่อุปทาน (Supply-chain) (ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, 2544) 
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ภาพที 2.1 แผนภาพแสดงโอกาสในการแสวงหารายไดท้างเศรษฐกิจ 

 

จากภาพสามารถอธิบายไดว้่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวทางบวก

สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน โดยแบ่งโอกาสทีชุมชนซึงเคยกล่าวไวใ้นหัวขอ้ที 

2.1.1.2 สามารถแบ่งโอกาสในการแสวงหารายไดท้างเศรษฐกิจออกเป็น 3 โอกาสทีจะไดรั้บ คือ 

1) โอกาสทีจะเป็นเจา้ของธุรกิจ (Business Opportunity) คือ การทีสมาชิก

ชุมชนมีความสามารถ เป็นเจา้ของกิจการทีพกัแรม เจา้ของร้านอาหาร เจา้ของยานพาหนะ เจา้ของ

ธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก ์ธุรกิจจาํหน่ายของทีระลึกและหตัถกรรมพืนบา้น เป็นตน้ 

2) โอกาสในการเป็นลูกจา้ง (Employment Opportunity) คือ การทีสมาชิก

ชุมชนมีความสามารถ เป็นลกูจา้งกิจการทีพกัแรม ลกูจา้งร้านอาหาร ลกูจา้งยาพาหนะ ลูกจา้งธุรกิจ

นาํเทียวและมคัคุเทศก ์ลกูจา้งศนูยห์น่ายของทีระลึกและหตัถกรรมพืนบา้น เป็นตน้ 

Entrepreneurship 

Positive Economic Impact 

 

Economic  

Opportunity  

 

Employee 

Supplier 
 

-การขยายตวัของธุรกิจท่องเทียว

และธุรกิจทีเกียวกบัการท่องเทียว

และบริการ 

-การสร้างอาชีพและการจา้งงาน

ในภาคธุรกิจการท่องเทียวและ

ธุรกิจอืนๆทีเกียวขอ้ง 

-สร้างรายไดจ้ากการจบัจ่ายใช้

สอยของนกัท่องเทียว 

-เป็นกลไกกระจายรายไดสู่้ภูมิภาค 

-กระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมการผลิต

สินคา้ต่างๆทีเกียวขอ้งกบั

อุตสาหกรรมการท่องเทียว เช่น

ของทีระลึกและวตัถุดิบใน

อุตสาหกรรมการท่องเทียวและ

บริการ  

 

Business  

Opportunity 

 

Employment 

Opportunity 
 

Supply 

Opportunity 
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3) โอกาสในการเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมท่องเทียวภายใน

ชุมชน (Supply-chain) คือ การทีสมาชิกชุมชนมีความสามารถ ส่งวตัถุดิบให้ ธุรกิจโรงแรม ส่ง

วตัถุดิบใหร้้านอาหาร ส่งวตัถุดิบใหศ้นูยจ์าํหน่ายของทีระลึกและหตัถกรรมพืนบา้น เป็นตน้ 

สามารถสรุปและเชือมโยงกบังานวิจยัทีศึกษาไดน้าํมาศึกษาถึงขีดความสามารถใน

การแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการท่องเทียวของชุมชนสามารถสร้างโอกาสได ้3 ส่วน คือ 

โอกาสทีจะเป็นเจา้ของธุรกิจ โอกาสในการเป็นลกูจา้งและโอกาสในการเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ให้แก่

อุตสาหกรรมท่องเทียวภายในชุมชน ทงันีไดน้าํขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวใช้เป็นส่วนหนึงของการพฒันาเครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลเพือ

ประเมินขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวของชุมชน 

 

2.1.6 แนวคดิการจดัการชุมชน 

2.1.6.1 กลยทุธก์ารจดัการการชุมชน 

นนัทิยา หุตานุวตัร และ ณรงค ์หุตานุวตัร (2549) กล่าวถึง การจดัการชุมชน คือการ

นาํกลยทุธม์าสร้างความเขม้แข็งให้แก่ธุรกิจชุมชนมีความสาํคญัต่อความเป็นอยู่ของกลุ่มชาวบา้น 

จากงานวิจยักลยทุธข์ององคก์รธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปกล

ยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจชุมชนได้  ประการ ดังนี โดยใช้กลยุทธ์รวม 20 

ประการไดแ้ก่ 

1) ใชร้ะบบเครือญาติเป็นการตงักลุ่มเมือแรกเริม 

2) สร้างความเชือมนัในศกัยภาพของตนเอง 

3) สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของและพนัธะผกูพนัของชาวบา้น 

4) สรรหาผูน้าํทีฉลาด เสียสละและทาํงานหนกั 

5) ตดัสินใจโดยคณะกรรมการในการบริหารธุรกิจ 

6) อาศยัจุดแข็งทดแทนจุดอ่อนซึงกนัและกนัของผูน้าํ 

7) สร้างกระบวนการเรียนรู้และพฒันาผูน้าํใหม่ 

8) จดัสรรผลประโยชน ์ทีพอสมควรและเป็นธรรมแก่สมาชิก 

9) ตงักฎระเบียบและบงัคบัใชค้วามคิดตามเหมาะสม 

10) สร้างเครือข่ายพนัธมิตรใหเ้ป็นพลงัการช่วยเหลือเกือกลูกนั 

11) ระดมทุนจากภายนอกและภายในชุมชนตามความจาํเป็นของธุรกิจ 

12) ควบคุมการใชเ้งินของชุมชนโดยใชร้ะบบบญัชีโปร่งใส 

13) ทาํการผลิตโดยใชว้ตัถุดิบทอ้งถิน 
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14) พฒันาคุณภาพของผลผลิตในรูปแบบการสร้างความแตกต่างของ

สินคา้ 

15) ลดตน้ทุนโดยการลดตน้ทุนวตัถุดิบ การลดตน้ทุนการผลิตและการลด

ตน้ทุนทางการเงินโดยไม่กระทบผลประโยชน์ของสมาชิก 

16) ควบคุมสินคา้คงคลงัของชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพ 

17) สร้างจุดขาย จากความแตกต่างของสินคา้ภายใตชื้อของสินคา้ภายใน

ชุมชน 

18) อาศยัความสมัพนัธเ์ครือข่ายเป็นช่องทางการตลาด 

19) ใชข้อ้มลูการตลาดทีเป็นปัจจุบนัใหเ้ป็นประโยชน์ในการเจรจาธุรกิจ 

20) ใช้นักการขาย หรือตัวแทนการตลาดทีเห็นประโยชน์ของกลุ่มเป็น

สาํคญั และตอ้งมีความสามารถทางการตลาด 

ในขณะเดียวกัน เพือเพิมขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการ ควรมีการ

ส่งเสริมการพฒันา  กระบวนการบริหารจัดการพฒันาให้มากขึนเพือเพิมประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรในการพฒันาของภาครัฐ และการดาํเนินการพฒันาดา้นต่างๆ จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และทอ้งถินให ้สอดคลอ้งกบั นโยบายกระจายอาํนาจ และสร้างความเขม้แข็งให้แก่องค์กรทอ้งถิน

ระดบัล่างสามารถปฏิบติังานตามภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปแนวทางไดด้งัต่อไปนี 

1) การบริหารจดัการงานพฒันาทวัไป เพือให้มีการเปลียนแปลงนโยบายสู่

การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ มีหลกัการสาํคญัโดยให้จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัเป็นศูนยก์ลางการ

พฒันา โดยกาํหนดแนวทางดงันี 

(1) สนบัสนุนใหมี้การจดัทาํแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมใน

ระดบัภาคและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัเพือเป็นกรอบและแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาจังหวดั

เพือการพฒันาตามศกัยภาพและความตอ้งการในระยะยาวโดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

พืนที 

(2) ปรับปรุงรูปแบบแผนพฒันาจงัหวดั ให้เป็นแผนทีครอบคลุมการ

พฒันาของจงัหวดัในทุกเรือง มีความชดัเจนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัทีตอบสนองความตอ้งการ

ของพืนทีไดอ้ยา่งบูรณาการและสอดคลอ้งกบักรอบหรือแนวทางการพฒันาในระดบัภาค 

(3) ปรับปรุงกระบวนการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัในทุกระดบั ให้ทุก

ฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางการพฒันา กาํกับ รวมทงัติดตามประเมินผลการ

พฒันา 
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(4) ปรับปรุงระบบงบประมาณและการบริหารบุคคลให้มีความ

คล่องตวั สามารถนาํไปดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา และสภาพพืนทีทีจะพฒันา 

(5) ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผล ให้มีการติดตามประเมินผล

ในทุกระดบั ทงัในระดบัชาติ ระดบัภาค และจงัหวดั เพือประโยชน์ในการปรับปรุงเปลียนแปลง

แผนและยทุธศาสตร์การบริหารงานพฒันา 

(6) พฒันาและปรับปรุงระบบขอ้มูลข่าวสาร เพือเป็นเครืองมือในการ

บริหารจดัการงานพฒันาในทุกระดบั 

(ก) ปรับปรุงขีดความสามารถในการพฒันาระบบขอ้มูลในระดบั

จงัหวดัและอาํเภอใหสู้งขึน โดยสามารถจดัเก็บขอ้มูลและประมวลผลไดเ้อง โดยเฉพาะขอ้มูลการ

พฒันาชนบท การป้องกนัสาธารณภยั และการพฒันาคุณภาพชีวิต 

(ข) ปรับปรุงเครืองชีวดัทางเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตใน

ชุมชนทีมีใหเ้หมาะสมต่อการเปลียนแปลงของกระบวนทศัน์การพฒันา 

(ค) สนับสนุนการสร้างเครืองชีวดัคุณภาพชีวิตและสังคมของ

ชุมชนในระดับต่างๆ เช่น ระดับชาติ ระดับพืนที ระดับกลุ่มเป้าหมายเพือให้เป็นเครืองชีว ัด

เหมาะสมกบัสิงแวดลอ้มนนั  ๆ

(7) เพิมขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนทอ้งถินโดยเฉพาะ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการปฏิบติัภารกิจตามนโยบายกระจายอาํนาจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ดงันี 

(ก) รัฐ เ ป็ นผู ้สนับสนุ นกา รดํา เ นินง านแ ละกา ร พัฒ นาขี ด

ความสามารถขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถินเป็นหลกั มีการเขา้ร่วมแกไ้ขปัญหาการพฒันาเฉพาะ

ในส่วนทีองคก์รระดบัล่างมีขีดความสามารถไม่เพียงพอ 

(ข) จดัทาํแผนแม่บทการคลงัทอ้งถินและแผนแม่บทการเงินการ

คลัง เพือให้มีการกระจายผลการพัฒนากลับสู่ท้องถิน และเร่งปฏิรูประบบการคลังท้องถิน 

โดยเฉพาะอยา่งยงิการจดัเก็บภาษีจากฐานทีเป็นจริง เพือให้ทอ้งถินมีรายไดที้เพียงพอสาํหรับการ

พฒันาตนเองทงัดา้นเศรษฐกิจและบริการทางสงัคม 

(ค) สนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และเครืองใช้ทีจาํเป็นแก่

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการปฏิบติัภารกิจตามนโยบายกระจายอาํนาจ 

( ) กาํหนดรูปแบบ ขนัตอน และวิธีการบริหารงานพฒันา ทงัทางดา้น

การจดัทาํแผน การประสานแผน และการบริหารงบประมาณ ระหว่างองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน
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ส่วนของบทบาทภารกิจราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ทีดาํเนินการพฒันาในพืนทีเพือให้มี

ความสอดคลอ้ง และสนบัสนุนซึงกนัและกนั 

(9) ปรับปรุงคณะกรรมการระดับนโยบายทีรับผิดชอบการกระจาย

ความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบท 

(10) เพิมศกัยภาพในการบริหารจดัการการพฒันา เพือเสริมความมนัคง 

รวมทงัจดัระเบียบและพฒันาชุมชนชายแดนและพืนทีสูงให้เป็นถินฐานถาวรและมีศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจ โดยการปรับปรุงองค์กรการบริหารงาน การประสานงาน กระบวนการวางแผน ระบบ

ขอ้มลูและเครืองชีวดัการพฒันา ตลอดจนบุคลากรและระบบติดตามประเมินผล  

2) การปรับกระบวนการทาํงานของภาครัฐ เอกชน องค์กรพฒันา

เอกชน และประชาชนให้มีลกัษณะพหุภาคี เพือเป็นกลไกการบริหารจัดการทีสอดคลอ้งกับ

ขอ้เท็จจริงและความต้องการของชุมชนมากทีสุด และนําไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดย

กระบวนการทาํงานร่วมกันของพหุภาคีในจุดเริมต้นควรดาํเนินการในระดับจังหวดัก่อน ใน

ลกัษณะของประชาคมจงัหวดั ซึงถา้หากไดผ้ล สามารถขยายลงสู่ระดบัอาํเภอ และตาํบล รวมทงั

ขยายขึนสู่ระดบัภาค เพือสร้างเป็นเครือข่ายเชือมโยงกนัทงัประเทศต่อไป ทงันีประชาคมจงัหวดัจะ

มีลกัษณะเป็นรูปแบบการรวมตวัของประชาชนกลุ่มต่างๆ เพือร่วมกนัคิดหาแนวทางการพฒันาใน

พืนทีโดยลกัษณะการจดัตงัควรให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่มีระเบียบทางราชการรองรับ และให้

เป็นที ยอมรับของทุกฝ่ายโดยมีแนวทางหลกัดงันี 

(1) ภาครัฐควรกาํหนดนโยบายสนับสนุนการจดัตงัประชาคมจงัหวดั

ตามแนวทางการพฒันาในลกัษณะของพหุภาคี 

(2) สนับสนุนการดําเนินงานของประชาคมจังหวัด ทังทางด้าน

งบประมาณและการประสานงานอยา่งจริงจงั 

ดงันนั การบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพเป็นกลไกสาํคญัทีจะทาํใหก้ารดาํเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ นําไปสู่จุดมุ่งหมายต่างๆของชุมชนเพือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดงันนั การจดัการชุมชนจึงเป็นแนวคิดทีสร้างความเขา้ใจใหค้นในชุมชนมีความเขา้ใจไปในทิศทาง

เดียวกนัและง่ายต่อการบริหารของผูน้าํชุมชนทงันีเพือเพิมขีดความสามารถของระบบบริหารจดัการ

งานพัฒนาทีใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนา  สอดคล้องกับ

แนวความคิดของ นนัทิยา หุตานุวตัร และ ณรงค ์หุตานุวตัร ( ) กล่าวถึง การจดัการชุมชนในแง่

ของการนาํกลยทุธม์าสร้างความเขม้แข็ง ซึงมีความสาํคญัต่อความเป็นอยู่และการเจริญเติบโตของ

กลุ่มชาวบา้น สร้างความเขม้แข็งของธุรกิจชุมชน ซึงไดก้ล่าวไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัเนืองจาก

การแสวงหาประโยชน์จากเศรษฐกิจจากการท่องเทียวตอ้งทราบถึงระบบการจดัการและนโยบาย
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ของคนในชุมชน ซึงชุมชนสองแพรก อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ไดมี้การสนับสนุนให้ชุมชนให้มี

การพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชนใหเ้กิดประสิทธิภาพ เพือความเป็นอยูที่ดีของชุมชน  

2.1.6.2 ความสาํคญัในการศึกษาการจดัการชุมชน 

จากการศึกษาของ Azzopardi (2011) พบว่า รัฐบาลมีบทบาทสําคญัมากในการ

จดัการและการพฒันาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยการกาํกบัดูแลให้คนในชุมชนสามารถพึงพา

ตนเองได ้ในส่วนของการสร้างนโยบายเป็นสิงทีขบัเคลือนเป้าหมายโดยอาศยัความร่วมมือจากคน

ในชุมชน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Sprigings และ Allen (2005) พบว่า ควรมีการดาํเนินตาม

นโยบายทีภาครัฐตงัไวอ้ยา่งเคร่งครัด เพราะจะทาํใหก้ารพฒันาของชุมชนเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

Brennan และ Israel (2008)  พบว่า กุญแจสาํคญัในการพฒันา ควรมีการร่วมมือกนั

ของชุมชนเพือการจดัการทีดี เสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน ซึงทุกคนตอ้งมีการปฏิบติัทีเท่า

เทียมกนั เพือสร้างความสันติสุขให้แก่ชุมชน รวมทงัเป็นกุญแจสาํคญัในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทีดี

ของคนในชุมชนเสริมสร้างใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ 

การศึกษาของ Ben-Zadok (2010) กล่าวว่า การสร้างใหชุ้มชนมีความเป็นระบบและ

แบบแผน คือการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม มีการร่วมกันรับผิดชอบในการพัฒนา

สภาพแวดลอ้มภายในชุมชน ทงันีชุมชนควรมีเครืองมือในการดาํเนินงานทางเศรษฐกิจเพือเป็น

แรงจูงใจทีจะกระตุน้คนภายในชุมชนให้เห็นความสาํคญัของทรัพยากรแสวงหาทางเลือกในการ

สร้างรายได ้ 

สรุปไดว้่า การศึกษาการจดัการภายในชุมชนนนัเป็นแบบแผนหนึงทีชุมชนสามารถ

ขบัเคลือนทางเศรษฐกิจไดเ้นืองจากมีแรงกระตุน้จากนโยบายภาครัฐและการร่วมมือของภาคเอกชน

ซึง การทีจะทาํใหชุ้มชนเกิดความสาํเร็จไดน้นั ตอ้งอาศยัศกัยภาพ การร่วมมือกนัในการจดัการเพือ

เสริมสร้างความเขม้แข็งภายในชุมชน ดงันนัจึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัในดา้นการส่งเสริมให้

ชุมชนสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากเศรษฐกิจการท่องเทียว 

 

2.1.7 แนวคดิและทฤษฎีปัจจยัส่วนบุคคล 

2.1.7.1 แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ 

สันทัด  เสริมศรี  ( 2541: 39)  ก ล่าวว่ า  ปัจจัย ส่วนบุคคล หรือ ปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์เป็นการแสวงหาความรู้ทาํให้เขา้ใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางประชาชน 

สะทอ้นให้เห็นบางปรากฏการณ์ทีเกิดขึน ซึง ศิริพนัธ์ ถาวรทวีวงษ์ (2553: 9) กล่าวว่า การศึกษา

ดา้นประชากรมีประโยชน์อยา่งยงิในดา้นวิชาการในการวิเคราะห์แนวโนม้การเคลือนไหวเนืองจาก

จะมีผลกระทบต่อโครงสร้างแต่ละสังคมทีแตกต่างกันเพือรองรับในการวางแผน เช่นเดียวกับ               
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ผสุดี ธรรมรักษ ์(2525: 33) กล่าวถึง ปรากฏการณ์ ต่างๆ ทีเกิดจากคนกลุ่มหนึง ทีมีความสาํคญัต่อ

การวางนโยบายสาํคญัต่างๆของประเทศ เนืองจากประชากรเป็นทงัผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต สามารถนาํ

ขอ้มลูประชากรมาใชป้ระโยชน์ในการศึกษาสิงต่างๆ ทงันีขอ้มลูประชากรมีความสาํคญัต่อรัฐบาล

มากในการวางแผนเพือรับมือกบัสิงทีจะเกิดขึนในอนาคต  

ศิริ ฮามสุโพธิ (2539: 3) กล่าวว่าการศึกษาประชากรมีความสาํคญัในดา้นการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ และสมคิด อิสระวฒัน์ (2526: 5) 

พบว่า การศึกษาประชากร สามารถนาํขอ้มูลจัดทาํเป็นแนวทางเพือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ครอบครัว ชุมชน ประเทศ และโลกใหดี้ขึนได ้

สรุปไดว้่า  แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํให้

ความเข้าใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ของประชาชน (สันทัด เสริมศรี, 2541: 39) เนืองจาก

ประชากรเป็นทงัผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต สามารถนาํการศึกษาคาดการณ์ทางประชากรศาสตร์ มาใช้

ประโยชน์ในอนาคตเพือวิเคราะห์แนวโน้มต่อโครงสร้างสังคมทีแตกต่างเพือการวางแผน และ

ตัดสินใจในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน ระดับประเทศ และ               

ระดบัโลกให้ดีขึน ลกัษณะประชากรศาสตร์สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์และพฤติกรรมของ

สงัคมได ้ จึงนาํมาเป็นส่วนหนึงในการสร้างกรอบวิจยั และเป็นเครืองมือในการศึกษาเพือประเมิน

ถึงปัจจยัทีมีผลขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวของชุมชุม 

2.1.7.2 ความหมายประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง การศึกษาถึงขนาด (Size) การกระจาย 

(Distribution) และองค์ประกอบของประชากร (Composition) ศึกษาถึงการเปลียนแปลง ของ

องค์ประกอบของประชากร ไดแ้ก่ การเกิด การตาย การยา้ยถิน และการเปลียนแปลงฐานะทาง

สังคม (นิพนธ์ เทพวลัย,์  : ) สอดคลอ้งกบั ศิริ ฮามสุโพธิ (2539: 3) กล่าวถึง องค์ประกอบ

ของป ระชา กร คื อกระ จายตัว  และการ เปลีย น ทีอยู่ อาศัย ของป ระชา กร  เ ช่น เ ดี ยวกับ                             

เพญ็พร ธีระสวสัดิ (2527: 2-3) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์เป็นวิชาทีศึกษาเกียวกบัประชากร ในเรือง

ขนาดองคป์ระกอบ และกระจายตวัเชิงพืนที ตลอดจนการเปลียนแปลง 

อย่างไรก็ตาม Spengler และ Duncan (1963: 492) ไดก้ล่าวถึงประชากรศาสตร์ คือ 

การศึกษาองค์ประกอบทีส่งผลต่อสิงต่างๆทีจะศึกษา ซึง บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ และ                    

สมคิด อิสระวฒัน์ (2526: 5) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ คือ การศึกษาของกระบวนการทางดา้น

ประชากร องคป์ระกอบของประชากร สาเหตุการเปลียนแปลงและผลสืบเนืองจากการเปลียนแปลง

ของสภาวะนนั  
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ดงันนั ประชากรศาสตร์ คือ การศึกษาถึงการเปลียนแปลงและองคป์ระกอบของการ

เปลียนแปลงประชากร เป็นการศึกษาองคป์ระกอบทีส่งผลต่อสิงต่างๆ สาเหตุการเปลียนแปลงของ

สงัคมและการเปลียนแปลงของสภาวะนนั ในดา้นพืนที  ขนาด และการกระจายตวัของประชากรใน

พืนทีต่างๆ 

2.1.7.3 องคป์ระกอบของประชากรศาสตร์ 

นิพนธ์ เทพวลัย ์(2523: 21) กล่าวว่า การศึกษาถึงองค์ประกอบของประชากร คือ 

การศึกษาถึงพืนทีหรือประเทศ ซึงสามารถสร้างความเขา้ใจถึงแนวโน้มและแบบแผนเกียวกบัการ

เกิดการตาย รวมทงัสามารถนาํขอ้มลูไปกาํหนดนโยบายวางแผนต่างๆไดห้ลากหลาย เช่นเดียวกบั            

ศิริพนัธ์ ถาวรทวีวงษ์ (2549: 9) นิพนธ์ เทพวลัย ์ (2523) และ ศิริ ฮามสุโพธิ (2539: 3) กล่าวถึง 

ประชากรของอาณาเขต ณ เวลาหนึงจะประกอบดว้ยคนจาํนวนหนึงแต่ละบุคคล มีลกัษณะดา้น

ต่างๆ ทีแตกต่างกันออกไป โดยเรียกว่าลกัษณะประจาํตัว  ทังนีโครงสร้างทางประชากรนัน

ประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะหลายประการ ทงัทางชีววิทยาและสงัคมวิทยา ไดแ้ก่ เพศ อายุ เชือชาติ 

การศึกษา สถานภาพสมรส เศรษฐกิจ เป็นตน้ซึงแต่ละพืนที แต่ละชุมชน แต่ละประเทศมีลกัษณะที 

แตกต่างกนัออกไป  

อยา่งไรก็ตาม บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ และสมคิด อิสระวฒัน์ (2526: 5) กล่าวถึง 

องคป์ระกอบของประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส เชือชาติ เป็นตน้ มี

ความสาํคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิง โดยเฉพาะสามารถช่วยให้เขา้ใจแนวโน้มและแบบแผน

เกียวกบัการเกิด การตาย และการวางแผนนโยบายต่างๆทีเกียวขอ้งกบัคนในพืนทีพืนทีหนึง 

2.1.7.4 ลกัษณะของประชากรศาสตร์ 

Harnois  (2013: 101-102)  กล่าวว่า ปัจจยัหรือลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นเครืองมือ

ในการศึกษางานวิจยั Arber และ Ginn (1995: 16) ได้กล่าวถึง ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่วนหนึงใน

การสร้างนโยบายและศึกษาถึงการรับรู้ของประชากรเพือการเขา้ใจประชากรอย่างแทจ้ริง ผลลพัธ์ทีได้

จากการวิเคราะห์จะเป็นเครืองมือช่วยใหรั้ฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้งนาํไปวางแผน จดัการ 

ควบคุม และป้องกนัเกียวกบัการจดัการประชาชนในดา้นต่างๆ (ลคันา วฒันะชีวะกุล, 2554: 22)  

ผุสดี  ธรรมรักษ์ ( 2525) แบ่งลักษณะของประชากรศา สตร์ เป็น  2 ลักษณะ 

ประกอบดว้ย 

1) ลกัษณะทางสังคมได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และการศึกษา     

เป็นตน้ 

2) ลกัษณะทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อาชีพ และ รายได ้เป็นตน้ 
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สอดคลอ้งกบั ศิริ ฮามสุโพธิ (2539: 51-56) แบ่งลกัษณะของประชากรศาสตร์

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา ภาษา เชือชาติ และ องค์ประกอบทางเศรษฐกิจ 

ประกอบดว้ย อาชีพ และรายไดเ้ป็นตน้ 

ดงันัน การศึกษางานวิจัยครังนีเห็นความสําคัญถึงการใชปั้จจยัหรือลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ เป็นเครืองมือในการศึกษางานวิจยั และ ลกัษณะการเขา้ถึงประชากร ในการศึกษา

ดา้นวิชาการต่างๆ สรุปไดว้่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบดงันี 

1) องคป์ระกอบดา้นเพศ 

ผุสดี ธรรมรักษ์ (2525: 69)  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ และสมคิด อิสระ

วฒัน์ (2526: 37)  กล่าวว่า ชุมชนใดมีประชากรในวยัหนุ่มสาวทีไม่ไดส้ัดส่วน สัดส่วนของการ

สมรสจะตาํลงไปมีผลต่ออตัราการเกิดและการตาย  สอดคลอ้งกบั Sen (1994: 5) และ Binstock และ 

George (1990: 3) กล่าวว่า เพศทีแตกต่างมีผลต่อการพฒันาประเทศ และการดาํเนินของเศรษฐกิจ

สงัคมโลก เช่นเดียวกบั นิพนธ์ เทพวลัย ์ (2523: 42-45) กล่าวถึงความสาํคญั ต่อสัดส่วนเพศ เป็น

ปัจจัยหนึงทีก ําหนดทิศทางในการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ศิริ ฮามสุโพธิ (2539: 52) และ                            

เพญ็พร ธีระสวสัดิ (2527: 12) กล่าวถึง เพศยงัเป็นตวักาํหนดความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

ใหเ้กิดดุลยภาพ  

ดงันนั องคป์ระกอบดา้นเพศเป็นปัจจยัหนึงทีไดรั้บการยอมรับและนาํมาใช้

ในการศึกษาวิจยั ทงันีองคป์ระกอบดา้นเพศเป็นตวักาํหนดความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจและสงัคมให้

เกิดดุลย และเป็นตัวแปรสาํคัญ ทีทาํให้เกิดความแตกต่างในการกระจายตัวของประชากรตาม

ลกัษณะดา้นอืนๆ  

2) องคป์ระกอบดา้นอาย ุ

Binstock และ George (1990: 2) กล่าวถึง องค์ประกอบดา้นอายุเป็นขอ้มูล

พืนฐานทีตอ้งศึกษาและทราบเกียวกบัประชากร สอดคลอ้งกบั ศิริ ฮามสุโพธิ (2539: 53) กล่าวคือ 

องคป์ระกอบทางดา้นอายเุป็นพืนฐานของการวิเคราะห์ทางประชากรเกือบทุกดา้น ทงันีบุญธรรม 

กิจปรีดาบริสุทธิ สมคิด อิสระวฒัน์ (2526: 38) และ ผสุดี ธรรมรักษ ์(2525: 73)  กล่าวไปในทิศทาง

ทีสอดคลอ้งกนัคือ การศึกษาองคป์ระกอบดา้นอายุมกัจะทาํในลกัษณะการกระจายกลุ่มประชากร 

เป็นประโยชน์สาํหรับแบ่งประชากรเชิงเศรษฐกิจ เช่นเดียวกบั ศิริพนัธ ์ถาวรทวีวงษ์ (2549: 10) จดั

กลุ่มช่วงอายมีุทงัหมด 3 ช่วงกล่าวคือ กลุ่มวยัเด็กอาย ุ0-14 ปี กลุ่มวยักาํลงัแรงงาน อายุ 15-64 และ

กลุ่มวยัผูสู้งอาย ุ65 ปีขึนไป  

อยา่งไรก็ตาม เพ็ญพร ธีระสวสัดิ (2527: 13)  กล่าวถึง โครงสร้างดา้นอายุ

หรือองคป์ระกอบดา้นอายเุป็นสาเหตุและผลกระทบทางปรากฏการณ์ของประชากร ในประการที
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สาํคญัคือ ประชากรของอาณาเขตหนึง ณ เวลาหนึงจะมีโครงสร้างดา้นอายุขึนอยู่กบักบัภาวะเจริญ

พนัธุ ์ทีผา่นมาในอดีต ทงันีองคป์ระกอบดา้นอายยุงัเป็นตวัแปรสาํคญัทีส่งผลต่อองค์ประกอบดา้น

อืนๆของประชากร เช่น สภาพสมรส กําลังแรงงาน และระดับการศึกษา นิพนธ์ เทพวัลย ์                

(2523 : 46) กล่าวไปในทิศทางเดียวกนัเกียวกบัการศึกษาองค์ประกอบดา้นอายุ สามารถช่วยให้

วางแผนดา้นกาํลงัคนในการพฒันา 

จากการทบทวนงานวิจยัขา้งตน้ พบว่า อายุเป็นขอ้มูลพืนฐานทีตอ้งศึกษา 

ทงันีองค์ประกอบทางด้านอายุยงัเป็นพืนฐานของการวิเคราะห์ทางประชากรเกือบทุกด้าน ซึง

ความสาํคญัจากการศึกษาจึงนาํมาเป็นปัจจยัหนึงในการศึกษาปัจจยับุคคลในงานวิจยัชินนี รวมทงั

นักวิชาการไดแ้บ่งช่วงอายุทางเศรษฐกิจเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ กลุ่มวยัเด็กอายุ 0-14 ปี กลุ่มวยักาํลงั

แรงงาน อาย ุ15-64 ปีและกลุ่มวยัผูสู้งอาย ุ65 ปีขึน 

3) องคป์ระกอบดา้นสถานภาพ 

ศิริพนัธ์ ถาวรทวีวงษ์ (2549: 31) กล่าวถึงสถานภาพ คือสถานภาพของ

บุคคล ทีโสด สมรส หย่าหมา้ยหรือแยกกนัอยู่ ซึงเป็นองค์ประกอบหนึงทีสาํคญัมีอิทธิพลต่อการ

เปลียนแปลงของสภาพสงัคมและสภาพเศรษฐกิจ สอดคลอ้งกบั นิพนธ์ เทพวลัย ์ (2523: 59) และ 

ศิริ ฮามสุโพธิ (2539: 59) พบว่า ความแตกต่างในสถานภาพ มีความสาํคญัต่อทางประชากรศาสตร์

และส่งผลต่ออตัราเจริญเติบโต รวมทงัความรู้เกียวกบัองคป์ระกอบดา้นสถานภาพ ช่วยให้เขา้ใจถึง

ลกัษณะทางอาชีพได้ดียิงขึน ผุสดี ธรรมรักษ์ (2525: 95) กล่าวว่า ตัวเลขของสถานภาพเป็น

เครืองบ่งชีความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันาธรรมของประเทศ  

องค์ประกอบด้านสถานภาพ เ ป็นปัจจัยหนึงทีสําคัญ เ ช่น เดียวกับ

องคป์ระกอบดา้นอืนๆ การศึกษานีจึงนาํมาเป็นตวัแปรหนึงในการศึกษาถึงขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางการท่องเทียว เนืองจากตวัเลขของสถานภาพสามารถเป็นเครืองบ่งชีความ

แตกต่างทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันาธรรม  

4) องคป์ระกอบดา้นการศึกษา 

ผุสดี ธรรมรักษ์ (2525: 83) กล่าวว่า องค์ประกอบดา้นการศึกษา เป็นสิง

สาํคญัทีจะทาํใหป้ระชากรมีความรู้ความสามารถ และดาํรงชีพอยูใ่นสงัคมทีเปลียนแปลงการศึกษา 

มีไดท้งัในและนอกระบบโรงเรียน ในส่วนทีเกียวกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนนันไดอ้าศยัการ

สงัเกต หรือการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือการอบรมจาก บิดา มารดา ผูที้มีความรู้ใน

สายงานต่างๆ สอดคลอ้งกบั ศิริ ฮามสุโพธิ (2539: 61)  กล่าวว่า  องคป์ระกอบดา้นการศึกษาเป็นสิง

สาํคญั เป็นดชันีแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม แต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคของประเทศได้

อยา่งดี การศึกษาช่วยใหรั้ฐบาลสามารถดาํเนินนโยบายทีมีประสิทธิภาพ เช่น การทราบถึงสัดส่วน



40 

ของประชากรในวยัศึกษาในวนัเล่าเรียนจะทาํใหรั้ฐบาลสามารถวางแผนขยายการศึกษาได ้ทงันี ศิริ 

ฮามสุโพธิ (2539: 61)  และนิพนธ ์เทพวลัย ์ (2523: 73) ไดแ้บ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที

อ่านออกเขียนได ้และกลุ่มทีไม่รู้หนงัสือ พบว่าสดัส่วนของประชากรทีไม่รู้หนังสือมีมาก หมายถึง 

ประเทศยงัมีความลา้หลงัหรือดอ้ยพฒันาการพฒันาเศรษฐกิจจะทาํไดย้าก  

สรุปไดว้่า องคป์ระกอบดา้นการศึกษาเป็นปัจจยัหนึงทีสามารถนาํมาศึกษา

เกียวกับประชากรศาสตร์ ระดับการศึกษาจึงเป็นตัวแปรหนึงทีนํามาศึกษาต่อการแสวงหา

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว  

5) องคป์ระกอบดา้นอาชีพ 

ศิริ ฮามสุโพธิ (2539: 61) กล่าวว่า อาชีพ หมายถึงกิจกรรมทีบุคคลประกอบ

เพือเลียงครอบครัวและตนเอง  เป็นการศึกษาถึงการเปลียนแปลงในดา้นอาชีพของประชากร ซึง

นิพนธ ์เทพวลัย ์(2523 : 67) กล่าวถึง องคป์ระกอบดา้นอาชีพดา้นและรายได ้เป็นองค์ประกอบทีมี

ความสมัพนัธก์นั สถานะดา้นอาชีพของประชากรเป็นเรืองทีตอ้งศึกษาอย่างละเอียด เพราะตวัเลข

ดา้นอาชีพ จะแสดงถึง การมีงานทาํการว่างงาน รวมทงัสถานะดา้นอาชีพเป็นองคป์ระกอบสาํคญัต่อ

ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม 

อย่างไรก็ตาม ผุสดี ธรรมรักษ์ (2525: 99) สามารถจาํแนกอาชีพได้เป็น           

9 หมวดอาชีพไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังานทีใชว้ิชาชีพและปฏิบติังานทีเกียวข้อง ผูป้ฏิบติังานบริหาร การ

จดัการและข้าราชการ เสมียนพนักงาน ผูป้ฏิบติังานเกียวกันการค้า ผูท้าํงานกิจกรรมสัตว์เลียง           

ผูท้าํงานเหมืองแร่ต่อยหิน พนักงานขับพาหนะ ช่างหรือผูป้ฏิบติังานในกระบวนการผลิตและ

กรรมกร และงานบริการ เช่นเดียวกบั บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ และ สมคิด อิสระวฒัน ์(2526: 42) 

กล่าวถึง การพิจารณาอาชีพแบ่งตามการทาํงานได ้5 ประเภท ไดแ้ก่ นายจา้ง ลูกจา้งรัฐบาล ลูกจา้ง

เอกชนผูท้าํงานส่วนตวั และผูท้าํงานให้แก่ ครอบครัว หรืออาจจะแบ่งตามลกัษณะงานทีทาํเป็น 8 

ประเภทไดแ้ก่ งานทีเกียวกบัเกษตร งานทีใชว้ิชาการ งานบริการ งานเกียวกบัการคา้ งานเกียวกบั

การขนส่งคมนาคม งานกระบวนการผลิตและกรรมกร งานบริหาร และงานเสมียน 

ดงันนัองคป์ระกอบดา้นอาชีพเป็นตวัแปรหนึงทีสามารถนาํไปทาํการศึกษา

เนืองจากเป็นสิงทีแสดงถึงการมีงานทาํและการว่างงาน รวมทงัสถานะดา้นอาชีพเป็นองค์ประกอบ

สาํคญัต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม  

6) องคป์ระกอบดา้นรายได ้

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ และสมคิด อิสระวฒัน์ (2526: 44) กล่าวถึง

องคป์ระกอบของประชากร จาํแนกตามรายไดน้ันมกัจะใชร้ายไดเ้ฉลียต่อคนหรือรายไดเ้ฉลียต่อ

ครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับ ผุสดี ธรรมรักษ์ (2525: 98) พบว่า รายได้ส่วนใหญ่มี
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ความสมัพนัธอ์งคป์ระกอบดา้นอาชีพ ซึง นิพนธ ์เทพวลัย ์(2523: 68) และ ศิริ ฮามสุโพธิ (2539: 61) 

กล่าวว่า รายได้เป็นสิงตอบแทนจากการทํางานของบุคคล ทังนีรายได้เป็นพืนฐานต่อการ

เปรียบเทียบเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และในระดบัหน่วยงาน การศึกษาถึงการเปลียนแปลง

ของรายไดจึ้งเป็นสิงสาํคญั เนืองจากสามารถบอกถึงการเปลียนแปลงของอุตสาหกรรมของประเทศ

ซึงมีผลต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

ดังนันรายได้จึงเป็นตัวแปรหนึงสามารถนํามาศึกษาต่อการแสวงหา

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว เนืองจากการศึกษาถึงการเปลียนแปลงของรายไดมี้ผล

ต่อชีวิตคนในชุมชน 

2.1.7.5 ความสาํคญัของปัจจยัประชากรศาสตร์ 

1) การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์เพือจาํแนกลกัษณะผูบ้ริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 57-59)   กล่าวว่า   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย อาย ุเพศ สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่านีเป็นเกณฑ์ทีนิยมใชใ้น

การแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นสิงสาํคญั  และสถิติทีวดัไดข้องประชากรช่วย

กาํหนดตลาดเป้าหมาย มากกว่าตวัแปรอืนๆ ลกัษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) 

จาก แนวคิดเกียวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ ผู ้วิจัยสนใจทีจะศึกษาลักษณะ

ประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน โดยตวั

แปรทีเกียวขอ้งกบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีใชใ้นการวิจยัครังนีจาํแนกออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม

ดว้ยกนั คือเพศ อาย ุการศึกษา และ รายได ้

2) การศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์เพือกาํหนดเป้าหมายในการทาํ

การตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 53-55) พบว่า สถานภาพครอบครัวรายไดอ้าชีพ

การศึกษาเหล่านีเป็นเกณฑ์ทีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็น

ลกัษณะทีสาํคญั  สถิติทีวดัไดข้องประชากรช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมายมีประสิทธิผลต่อการกาํหนด

ตลาดเป้าหมาย  

3) การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์เพือประกอบการวิเคราะห์ทางหลกั

วิทยาศาสตร์ 

Cowie และ Eberhardt (2006) ไดน้าํลกัษณะทางประชากรศาสตร์มาศึกษา

ในลกัษณะทางดา้นประชากรของบุคคลทีมีโรคเบาหวานโดยตวัแปรดงักล่าวประกอบดว้ยลกัษณะ

ทางเพศ อายุ และด้านสถานภาพ Cowie (2006) ได้นําลกัษณะทางการศึกษา และรายได้ของ

ประชากรมาทําการศึกษา เช่นเดียวกับ Scott and Islam (2010) กล่าวถึงความสําคัญของ
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ประชากรศาสตร์ในงานวิจัยทีศึกษาโดยให้ความสําคัญถึงระดับการศึกษาและระดับรายได้ใน

การศึกษาของผูป้ระกอบการ สอดคลอ้งกบั Peters (2000) ไดศึ้กษาวิจยัโดยนาํลกัษณะทางสังคม

และประชากรของกลุ่มตวัอยา่งโดยศึกษาทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพทางสงัคม ระดบัการศึกษา และระดบัรายได ้

จากแนวคิดเกียวกบัตวัแปรของลกัษณะประชากรศาสตร์ ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษา

ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

เนืองจากตวัแปรดงักล่าวสามารถนาํมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดและเครืองมือในการเก็บขอ้มูล ใน

การศึกษาและการประเมินขีดวามสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

 

2.2 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

 

2.2.1 งานวจิยัทีเกยีวข้องกบัเรืองโอกาสทีเกดิขึนจากการท่องเทียว 

วิทยา จิตรมาศ (2552) ได้ศึกษาเรือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างอาชีพเสริม

เกียวกับการท่องเทียวเชิงนิเวศ ผลการวิจยั พบว่า พืนทีหมู่บ้านคาํเดือย มีทรัพยากรธรรมชาติ 

วฒันธรรม ประเพณีทีเป็นเอกลกัษณ์และมีผูน้าํชุมชนทีมีศกัยภาพสามารถส่งเสริมให้การประกอบ

อาชีพเสริมทีเกียวกบัการท่องเทียวเชิงนิเวศให้ประสบผลสาํเร็จ ทงันีกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการสร้างอาชีพเสริม มี  ระยะ ประกอบดว้ย การศึกษาศกัยภาพของพืนทีในการสร้าง

อาชีพเสริม การวิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริม และการศึกษาผลการมี

ส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมในส่วนการช่องทางทีสามารถเพิมโอกาสจากผละกระทบทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียว โอกาสทีเกิดจากการท่องเทียวก่อให้เกิดผลดี คือ สร้างรายไดใ้ห้แก่คน

ในทอ้งถินเกิดการพฒันาผลิตภณัฑ ์และการเพิมโอกาสในการจา้งงานใหห้ลากหลายขึน                          

ดงันนั จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัโอกาสทีเกิดขึนจากการท่องเทียว พบว่า โอกาส

ทีเกิดจากการท่องเทียว ไดแ้ก่ การสร้างอาชีพเสริม การจา้งงานทีหลากหลาย และเกิดการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ซึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์จากการท่องเทียวของชุมชน และการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียวของชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา 

 

2.2.2 งานวจิยัทีเกยีวข้องกบัเรืองผลกระทบทางเศรษฐกจิจากการท่องเทียว 

ลาํพึง บัวจันอัฐ (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเรือง การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก

ผลกระทบด้านการท่องเทียว มีการนําเอาแนวคิดด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทีเกียวกับการ
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ท่องเทียวมาเป็นส่วนหนึงในการสร้างกรอบงานวิจยัเพือศึกษาการประมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก

ผลกระทบทางการท่องเทียว โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณในการดาํเนินการ โดยการสาํรวจ 

สงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การใชแ้บบสอบถาม ไดแ้ก่ กลุ่มคา้ขาย กลุ่มนนัทนาการ กลุ่มผูที้อาศยั

อยู่ในพืนทีถนนคนเดิน กลุ่มนักท่องเทียวและคนในทอ้งถิน ซึงรูปแบบของกิจกรรมสร้างความ

หลากหลาย และเอกลกัษณ์ ส่งผลใหน้กัท่องเทียวให้ความสนใจจาํนวนมากเป็นการเพิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจใหก้บัการท่องเทียวส่งผลดีต่อชุมชน 

ดงันนั จากการศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว พบว่า 

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นส่วนของการออกแบบงานวิจยัเชิงปริมาณ ซึงมีการใชแ้บบสอบถามใน

การเก็บรวบรวมขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา 

 

2.2.3 งานวจิยัทีเกยีวข้องกบัเรืองชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ธนัยพร บุญรักษา (2553) ได้ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในจงัหวดัเลย  มีการนาํเอาแนวคิดของ Senge ใชเ้ป็น

แนวความคิดของการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยใชห้ลกั The Five Disciplines ซึงเป็นแนวทาง

หลกัในการสร้างองค์กรแห่งเรียนรู้ให้เกิดแนวทางผลกัดนัและสนับสนุนให้เกิดองค์การแห่งการ

เรียนรู้ ซึงมีการทาํการวิจยัในรูปแบบสมัภาษณ์โดยแบบสอบถาม ซึง เยาวลกัษณ์  พิพฒันจาํเริญกุล 

(2554) ไดศึ้กษาเรือง การพฒันารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการวิจยัสรุปว่า การประเมินการนาํรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใ้นพืนทีต้นแบบ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับและให้ความสนใจกับแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึน หลงัจากทีไดล้งมือปฏิบติัจริง นอกจากนันงานวิจยัดงักล่าว เป็น

ตวัอย่างของศึกษาแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เพือไปสร้างการสร้างเป้าหมายร่วม และผลงาน

ตามทีชุมชนร่วมกนั โดยมีกรอบการดาํเนินงาน  เริมจากการศึกษาชุมชน วิเคราะห์ถึงปัญหา รวมทงั

จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา ดาํเนินการพฒันาและและการประเมินผล ซึงรูปแบบการจดัการ

โดยใช้องค์กรแห่งการเรียนรู้นันไดส้ร้างทางเลือกให้แก่ชุมชนไดโ้ดยนาํรูปแบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดว้ย 1) ความสนใจและการเปิดรับ 2) การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ 3) การรวมกลุ่มความสนใจ และ 4) การสร้างกิจกรรมเพือสนับสนุน

กระบวนการเรียนรู้ 

Sligo (1996) ไดศึ้กษา แนวความคิดของการเรียนรู้ขององค์กร ขึนอยู่กบัพนักงานโดยใช้

องค์กรแห่งการเรียนรู้เพือเพิมขีดความสามารถของพนักงานและการปรับตวัในสถานการณ์ที

แตกต่างกนั โดยมีแนวโนม้ทีจะเป็นกลไกการสร้างอิทธิพลภายในองค์กร เช่นเดียวกบั การศึกษา
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เรือง ปัจจยัในการดาํเนินการในบริษทัและองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย Davis และ Daley (2008) 

พบว่า การศึกษาครังนีสร้างความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ ระหว่างการเรียนรู้ของโครงสร้างองค์กร

และการดาํเนินธุรกิจ ช่วยกาํหนดประโยชน์และความถกูตอ้ง  

ดงันนั จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเรืองชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า สามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นส่วนของการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั เนืองจากการสร้างขีดความสามารถใน

การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ชุมชนควรมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ซึงจากงานวิจยัขา้งตน้ไดมี้การศึกษาถึงแนวคิดของ Senge ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัชินนี เนืองจาก

แนวคิดดงักล่าวสามารถนาํไปเป็นแนวทางผลกัดนัและสนบัสนุนใหชุ้มชนสองแพรก จงัหวดัพงังา

สามารถเกิดความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ได ้

 

2.2.4 งานวจิยัทีเกยีวข้องกบัเรืองความเป็นผู้ประกอบการ 

งานวิจัย  เมทินี  จันทีนอก และคณะ (2553) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์

ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึงการศึกษาผลการดาํเนินงานของวิสาหกิจ มีการแบ่งกลุ่มตวัอย่าง

ตามศกัยภาพและความถนัดของกลุ่มด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์ วิธีทีใช้ในการศึกษาคือการให้

สมาชิกทีมีความรู้ความสามารถและมีความชาํนาญเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํฝึกสอนให้กบักลุ่มทียงัขาด

ความรู้ดา้นการตลาด งานวิจยัเรืองนีมีการส่งเสริมใหมี้การเพิมขีดความสามารถในการจาํหน่าย และ

แนวทางในการพฒันากลยทุธผ์ูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ทงันีงานวิจยัดงักล่าวไดมี้การกล่าวถึง

ผูป้ระกอบการคือ ผูที้มองเห็นโอกาสกาํไร และความกลา้เสียง โดยผลิตสินคา้ใหม่มาเสนอขายใน

ตลาด นาํเสนอกระบวนการผลิตใหม่ๆทีมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม หรือทาํการปรับปรุงองคก์ร เป็นผู ้

แสวงหาเงินทุน รวบรวมปัจจยัในการผลิตและการจดัการการบริหารเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

Bagheri, Pihie และ Krauss (2013) พบว่า ผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จนนัตอ้งมีการ

วางแผนในการสร้างนโยบายและกาํหนดกลยุทธ์ ทงันีความสาํคญัของผูป้ระกอบการทีจะประสบ

ความสาํเร็จตอ้งศึกษาถึงลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการทีดีในการดาํเนินกิจการ 

ดังนัน จากการศึกษางานวิจัยทีเกียวข้องกับเรืองความเป็นผู ้ประกอบการ  พบว่า 

ผูป้ระกอบการ คือ ผูที้มองเห็นโอกาสกาํไร และความกลา้เสียง โดยนาํเสนอกระบวนการผลิตใหม่ๆ

ทีมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม รวมทงัมีกลยุทธ์ทีสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ แนวคิดดงักล่าวจึง

สามารถนําไปพัฒนาเป็นเครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม รวมถึงนําไปเป็น

องคป์ระกอบส่วนหนึงในการวิเคราะห์ความเป็นผูป้ระกอบการของชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา 
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2.2.5 งานวจิยัทีเกยีวข้องกบัเรืองขีดความสามารถ 

วรางค์ ศิ ริทรงศิล (2550) ได้ศึกษาเรือง การกําหนดขีดความสามารถหลักและขีด

ความสามารถดา้นการบริหารจดัการของบุคลากร กรณีศึกษา บริษทั เอ็น เอสเค แบริงส์แมนูแฟค

เจอริง (ประเทศไทย) จาํกดั ผลการศึกษาทีไดคื้อ โมเดลขีดความสามารถของบริษทั ประกอบดว้ย          

1) ขีดความสามารถหลกัของบุคลากร (Employee Core Competency) จาํเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึงพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลียอยู่ในระดับทีมีความจาํเป็นมากทีสุด มี

จาํนวนทงัสิน 6 รายการ ดงันี ลาํดบัที 1 การมีสาํนึกของความรับผดิชอบ ลาํดบัที 2 การพฒันาอย่าง

ต่อเนือง ลาํดบัที 3 การมุ่งสู่ผลสาํเร็จ ลาํดบัที 4 ความรับผดิชอบต่อสงัคมลาํดบัที 5 การเรียนรู้อย่าง

ต่อเนือง และลาํดบัสุดทา้ย คือ การทาํงานเป็นทีม 

2) ขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการ (Managerial Competency) จาํเป็นต่อการ

ปฏิบติังานของบุคลากรในตาํแหน่งระดบับงัคบับญัชา ซึงพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัที

มีความจาํเป็นมากทีสุด มีจาํนวนทงัสิน 8 รายการ ดงันี ลาํดบัที 1 การแกไ้ขปัญหา ลาํดบัที 2 การ

เป็นผูน้าํและสร้างแรงบนัดาลใจ ลาํดบัที 3 การตดัสินใจ ลาํดบัที 4 การมุ่งเน้นลูกคา้ ลาํดบัที 5 การ

พฒันาบุคลากร ลาํดบัที 6 การให้ความร่วมมือ ลาํดบัที 7 ความสามารถทีจะทาํงานไดแ้มจ้ะอยู่ใน

สถานการณ์ทีกดดนั และลาํดบัสุดทา้ย คือความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มลู 

ดงันนั จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเรืองขีดความสามารถ พบว่า ธุรกิจจะประสบ

ความสาํเร็จไดต้อ้งอาศยัการพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ เพือนาํมากาํหนดขีดความสามารถหลกั และ

ขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการของบุคลากร จึงทาํให้การดาํเนินการมีประสิทธิภาพมาก

ยงิขึน ซึงสามารถนาํไปเป็นส่วนหนึงในการศึกษาถึงขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์าง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวของชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา 



บทที 3 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาคน้ควา้ ปัจจยัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

จากการท่องเทียว: กรณีศึกษาชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และเป็นการประเมินขอ้มลูจากแบบสอบถาม ตลอดจนการศึกษาหาแนวทางการเพิมขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ชุมชนสองแพรก จงัหวดั

พงังา เนือหาในบทที  นีเป็นการอธิบายถึงการกาํหนดประชากร การเก็บรวบรวมขอ้มลู เครืองมือที

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู และสถิติทีใชใ้นการวิจยั ซึงจะกล่าวรายละเอียดดงัต่อไปนี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

3.2 ตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั 

3.3 นิยามเชิงปฏิบติัการ 

3.4 สมมติฐานการวิจยั 

3.5 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.6 เครืองมือทีใชใ้นงานวิจยั 

3.7 การทดสอบคุณภาพของเครืองมือ 

3.8 ขอ้มลูและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.9 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู 

3.10 ขอ้มลูทวัไปชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา 
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3.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ตวัแปรทีใช้ในการวจิยั 

 จากการทบทวน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได ้

 

 

 

 

 

 

 

ขีดความสามารถใน

การแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียว 

ความเป็นผู้ประกอบการ 

- ความกลา้เสียง  

-  ความมุ่งผลสาํเร็จ  

- ความคิดสร้างสรรค ์ 

- ความเชือมนัในตนเอง  

- การรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า 

 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

- บุคคลทีรอบรู้ (Personal Mastery) 

- แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) 

- วิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) 

- การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) 

- การคิดอยา่งเป็นระบบ (Systematic 

Thinking) 

 
 

การรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเทียว 

-lผลกระทบทีเป็นตวัเงิน                                       

-lผลกระทบทีเป็นตวัเงิน 
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3.2 ตวัแปรทีใช้ในการวจิยั 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที 2 สามารถสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้

ดงัภาพที 3.1โดยมีรายละเอียดดงันี 

3.2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ความเป็นผูป้ระกอบการ 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว  

3.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

3.3 นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

 

3.3.1 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนทีอาศยัอยูใ่นตาํบลสองแพรก  อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา  

3.3.2 สมาชิกชุมชน หมายถึง คนทีอาศยัอยูใ่นตาํบลสองแพรก  อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา 

3.3.3 ความเป็นผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลทีมีบุคลิกลกัษณะสาํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ 

ความกลา้เสียง หมายถึง บุคคลทีกลา้ริเริมทาํในสิงทีไม่มีผูใ้ดเคยทาํมาก่อน กลา้ทาํ

ในสิงใหม่ๆ เพือไดรั้บค่าตอบแทนทีมากกว่า แมว้่าจะมีความยากลาํบากกว่าสิงเดิม รวมทังกลา้

เผชิญหนา้กบัปัญหาต่างๆ ในอนาคต (ธงชยั สนัติวงษ,์ 2533)   

ความมุ่งผลสาํเร็จ หมายถึง การทีบุคคลทีมองเห็นโอกาสของความเป็นไปไดแ้ละ

พิจารณาอยา่งละเอียดแลว้  จะมุ่งมนัใชพ้ลงัความคิด  สติปัญญา  และความสามารถ ทงัหมดทุ่มเท

ใหก้บัการทาํงาน  เพือใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามแผนทีวางไว ้(ธงชยั สนัติวงษ,์ 2533)   

ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง บุคคลผูมี้ความคิดริเริมสร้างสรรค์สิงทีแปลกใหม่มา

ใชใ้นธุรกิจ (ธงชยั สนัติวงษ,์ 2533)   

ความเชือมนัในตนเอง หมายถึง บุคคลทีมีความเชือมนัในความสามารถของตนเอง 

ชอบพึงพาตนเอง มีลกัษณะผูน้าํ มีความเชือมนัทีจะเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ให้สาํเร็จได ้

(ธงชยั สนัติวงษ,์ 2533)   

การรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างคุ้มค่า หมายถึง 

บุคคลทีตระหนักถึงความสาํคญัของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  รู้จกัประดิษฐ์

คิดคน้เครืองมือ  เครืองจกัรใหม่ๆ มาใชใ้นการผลิต  ประหยดัพลงังาน  ใชว้ตัถุดิบในทอ้งถินให้เกิด

คุณค่ามากทีสุดในการผลิต  พร้อมกบัแสวงหาวตัถุดิบใหม่มาทดแทน  นาํเทคโนโลยีทีทนัสมยัมา

ใชใ้นการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด (สุรนาถ ปูชนียพงศกร, 2556) 
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3.3.4 ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ชุมชนทีมีความใฝ่เรียนรู้และมีการ

แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเนือง มีการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ๆ มาใชเ้พือแกไ้ขปัญหา พฒันา

ปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งมีศกัยภาพ ซึงลกัษณะของความเป็นชุมชนแห่งกาเรียน ประกอบดว้ย

หลกั 5 ประการ (Senge, 2000) ดงันี 

Personal Mastery หมายถึง บุคคลทีรอบรู้ คือ การเรียนรู้โดยเริมตน้ทีตนเองการใส่

ใจในการพฒันาตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (Senge, 2000) 

Mental Model หมายถึง การคิดอยา่งเป็นระบบ บุคคลทีสามารถ แยกแยะระหว่างสิง

ทีเชือกบัสิงทีปฏิบติั ไม่ยดึติดอยูก่บัความคิดเดิมๆเปิดรับสิงใหม่ รับฟังความคิดเห็นจากคนรอบขา้ง 

(Senge, 2000) 

Share Vision หมายถึง บุคคลทีมีวิสัยทศัน์ร่วม คือ การทีชุมชนมีเป้าหมายของการ

พฒันาเป็นไปในในทิศทางเดียวกนั ทุกคนทราบถึงเป้าหมายทีตงัไว ้และช่วยกนัดาํเนินการเพือให้

บรรลุเป้าหมาย (Senge, 2000) 

Team Learning หมายถึง การเรียนรู้เป็นทีม คือ การเรียนรู้ร่วมกัน อาศัย

ความสามารถ เพือใหที้มมีประสิทธิภาพ และมีแลกเปลียนความรู้อยา่งสมาํเสมอ (Senge, 2000) 

Systems Thinking หมายถึง บุคคลทีมีความคิดเป็นระบบ คือ สามารถวิเคราะห์

ผลกระทบต่างๆอย่างรอบคอบ เมือเริมต้นทาํสิงใหม่มีการคาํนึงถึงผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียหรือผูที้

เกียวขอ้งเสมอ และเมือมีการตดัสินใจมกัจะมีการวิเคราะห์และคิดจากมุมมองผูอื้น (Senge, 2000) 

3.3.5 การรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว หมายถึง กระบวนการทีชุมชน

ตีความ และตอบสนองต่อผลกระทบต่างๆ ทีเกิดขึนทางดา้นเศรษฐกิจการท่องเทียว ซึงการรับรู้ 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัของสมาชิกชุมชนทีแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล โดยในเชิงมหภาค

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือผลกระทบทีเป็นตวั

เงินและผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงิน (รักษ์พงศ ์วงศาโรจน์, 2557) ในชุมชนสองแพรก อาํเภอเมือง 

จงัหวดัพงังา 

3.3.5.1 ผลกระทบทีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ 

ผลกระทบจากรายจ่ายการบริโภคเพือการท่องเทียว ไดแ้ก่ รายจ่ายทีนกัท่องเทียวจ่าย

เพือซือสินคา้และบริการต่างๆ จาํนวนเงินทีองคก์ารไดรั้บจากนกัท่องเทียวเพือซือปัจจยัต่าง ค่าแรง

คนงาน ค่าก่อสร้าง เป็นตน้ และ จาํนวนเงินทีเกิดจากการใชจ่้ายของผูที้เป็นเจา้ของการผลิต ทงันียงั

รวมไปถึง มลูค่าการใชจ่้ายในประเทศของนกัท่องเทียว 
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3.3.5.2 ผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ 

การจา้งงานเพิมขึน เนืองจากมีธุรกิจเพิมมากขึนทาํให้เกิดการจา้งงาน การพฒันา

ทอ้งถินภูมิภาค ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด และ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  การเกิดขึนหรือขยายตวัของ

อุตสาหกรรมการท่องเทียวสามารถส่งต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไดท้งัทางบวกและทางลบ 

3.3.6 ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวของ

ชุมชน หมายถึง โอกาสจากการจดัการชุมชน และกลไกสนบัสนุนใหชุ้มชนสามารถแสวงหาโอกาส

จากการท่องเทียวไดน้ัน ตอ้งพิจารณาจากหลากหลายแนวคิดและทฤษฏีซึงสามารถสังเคราะห์ได้

ดงันี 

3.3.6.1 โอกาสทีจะเป็นเจา้ของธุรกิจ คือ การทีสมาชิกชุมชนมีความสามารถ เป็น 

เจา้ของกิจการทีพกัแรม เจา้ร้านอาหาร เจา้ของยานพาหนะ เจา้ของธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก ์

ธุรกิจจาํหน่ายของทีระลึกและหตัถกรรมพืนบา้น เป็นตน้ 

3.3.6.2 โอกาสในการเป็นธุรกิจ คือ การทีสมาชิกชุมชนมีความสามารถเป็น ลูกจา้ง

กิจการทีพกัแรม ลกูจา้งร้านอาหาร ลกูจา้งยาพาหนะ ลกูจา้งธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก ์ลกูจา้งศนูย์

จาํหน่ายของทีระลึกและหตัถกรรมพืนบา้น เป็นตน้ 

3.3.6.3 โอกาสในการเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบใหแ้ก่อุตสาหกรรมท่องเทียวภายในชุมชน 

คือ การทีสมาชิกชุมชนมีความสามารถ ส่งวตัถุดิบให้ธุรกิจโรงแรม ส่งวตัถุดิบให้ร้านอาหาร ส่ง

วตัถุดิบใหศ้นูยจ์าํหน่ายของทีระลึกและหตัถกรรมพืนบา้น เป็นตน้ 

 

3.4 สมมตฐิานการวจิยั 

 

สมมติฐานที  ความเป็นผูป้ระกอบการมีความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

สมมติฐานที 2 ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

สมมติฐานที 3 การรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมีความสัมพนัธ์กบัขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

สมมติฐานที 4 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียว 
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3.5 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

3.5.1 ประชากร (N) 

ประชากรสาํหรับการศึกษาในครังนี คือชุมชนสองแพรก อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังาทีอาศยั

อยูใ่นองคก์รบริหารส่วนตาํบลนบปริง จาํนวน 625 คน (ร่างแผนพฒันาสามปีองค์การบริการส่วน

ตาํบลนบปริง, 2556) 

 

3.5.2 กลุ่มตวัอย่าง (풏) 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง การเก็บขอ้มลูจากคนในชุมชนสองแพรก อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา 

คาํนวณจากขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีน้อยทีสุดทีจะยอมรับได้ว่ามากพอทีจะใช้เป็นตวัแทนของ

ประชากรไดต้ามสูตรของ Yamane (Yamane, : ) โดยแทนค่าในสูตร ทีระดบัความเชือมนั

ในการเลือกตวัอยา่ง % โดยยอมใหเ้กิดความผดิพลาดไดไ้ม่เกิน % ไดผ้ลดงันี  

 

n =
N

1 + N푒
 

เมือ  n คือ จาํนวนตวัอยา่ง 

N คือ จาํนวนประชากรทงัหมด 

e คือ ความคลาดเคลือนทีกาํหนดว่าจะใหมี้ระดบัสาํคญัเป็น 0.05 

    

 คาํนวณ   n =
( . )

 

    n = 243.9024 

    n ≈ 244 

จากการคาํนวณจะได ้243.90 ดงันนักลุ่มของขนาดตวัอยา่งทียอมรับไดคื้อ 244 คน ซึงเป็น

ตวัแทนของประชากรทีใชศึ้กษาวิจยัครังนี  

 

3.5.3 การสุ่มตวัอย่าง 

ผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขนัตอน 

(Multi-Stage Sampling) ซึงกาํหนดลกัษณะของประชากรทีต้องการศึกษาเพือคัดเลือกผูต้อบ

แบบสอบถามทีเหมาะสม 
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ขนัตอนที 1 การเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) โดย

คุณลกัษณะคือเป็นประชากรทีอาศยัอยูใ่น ชุมชนสองแพรก อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา 

ขนัตอนที 2 การสุ่มตวัอย่างแบบตามสัดส่วน (Proportional Sampling หรือ Stratified 

Sampling) เป็นการเลือกตวัอยา่งโดยกาํหนดคุณลกัษณะและสัดส่วนทีตอ้งการไวล่้วงหน้าเพือการ

กระจายของขอ้มลูทงันี ชุมชนสองแพรก อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา มีทงัหมด 3 หมู่บา้น จากการทาํ

การทดสอบ ตามสูตรของ Yamane (Yamane, : ) โดยแทนค่าในสูตร ทีระดบัความเชือมนั

ในการเลือกตวัอยา่ง % โดยยอมใหเ้กิดความผิดพลาดไดไ้ม่เกิน % ขอ้มูลจากการทดสอบกลุ่ม

ของขนาดตวัอยา่งทียอมรับไดคื้อ 244 คน  ทาํการหาค่าเฉลียจาก 3 หมู่บา้น โดยสดัส่วนทีเหมาะสม

ตามการคาํนวณ 

 

ตารางที 3.1 สดัส่วนประชากร ชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา 

 

 จาํนวนประชากร (คน) 

ตาํบล หมู่ที จาํนวนครัวเรือน เพศชาย เพศหญิง รวม 

 1 15 25 21 46 

สองแพรก 2 80 233 209 442 

 3 31 67 70 137 

รวมทังสิน 125 325 300 625 

 

จาํนวนประชากรจริงทงัหมด  625 คน  ≈ 100%  

 หมู่ 1 × 100 = 7.36	 ≈ 7% 

หมู่ 2 × 100 = 70.72	 ≈ 71% 

หมู่ 3 × 100 = 	21.92	 ≈ 22%	  

 

จากการคาํนวณ ตามสูตรของ Yamane ทีระดบัความเชือมนัในการเลือกตวัอย่าง % โดย

ยอมใหเ้กิดความผดิพลาดไดไ้ม่เกิน % ขอ้มลูจากการทดสอบกลุ่มของขนาดตวัอย่างทียอมรับได้

คือ 244 คน 

หมู่ 1 เก็บขอ้มลู 7% จาก ประชากร 244 คน 17.08≈ 17 

 ∴ ตอ้งทาํการเก็บรวมรวมขอ้มลูจาก หมู1่ทงัหมด17 คน 

หมู่ 2 เก็บขอ้มลู 71% จาก ประชากร 244 คน 173.24 ≈173 
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 ∴ ตอ้งทาํการเก็บรวมรวมขอ้มลูจาก หมู2่ ทงัหมด 173 คน 

หมู่ 3 เก็บขอ้มลู 22% จาก ประชากร 244 คน 53.68 ≈54 

             ∴ ตอ้งทาํการเก็บรวมรวมขอ้มลูจาก หมู3่ ทงัหมด 54 คน 

ขนัตอนที 3 การเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience หรือ Accidental Sampling) เป็น

การเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ ์อาศยัความสะดวกของ กลุ่มตวัอย่างจะเป็นใครก็ไดที้ให้ความร่วมมือ

ในการใหข้อ้มลู  

การลงพืนทีในการวิจยัครังนีมีการถ่ายทอดขอ้มลูและการสือสารเป็นภาษาทอ้งถินเพือผูที้

ตอบแบบสอบถามมีความเขา้ใจตรงกนั และไดรั้บขอ้มลูทีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

3.6 เครืองมือทีใช้ในงานวจิยั 

 

เครืองมือทีใช้ในศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการรวบรวมขอ้มูลจาก

ประชากรทงัหมด แลว้สร้างแบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งโดยแบ่ง

แบบสอบถามเป็น 5 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1  แบบสอบถามเกียวกบั ขอ้มลูทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ซึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดเป็นแบบ

เลือกตอบ (Multiple Choice) 

ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกบั การประเมินความเป็นผูป้ระกอบการ ของชุมชนสองแพรก 

อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ไดแ้ก่ 

1) ความกลา้เสียง 

2) ความมุ่งผลสาํเร็จ 

3) ความคิดสร้างสรรค ์

4) ความเชือมนัในตนเอง 

5) การรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า  

โดยอา้งอิงหวัขอ้ในการประเมินความเป็นผูป้ระกอบการจาก  วิฑูรย ์สิมะโชคดี (2542: 37) 

และ สุรนาถ ปูชนียพงศกร (ม.ป.ป.) เพือให้สอดคลอ้งกบัชุมชนและพืนทีทีไดไ้ปทาํการศึกษา ใน

ส่วนนีใชเ้กณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดบัเป็น 5 

ระดบั และอ่านค่าคะแนนจากมากไปหานอ้ย ดงันี 

 ระดบัความเป็นผูป้ระกอบการมากทีสุด  5 คะแนน  

 ระดบัความเป็นผูป้ระกอบการมาก  4 คะแนน  
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 ระดบัความเป็นผูป้ระกอบการปานกลาง  3 คะแนน   

 ระดบัความเป็นผูป้ระกอบการนอ้ย  2 คะแนน  

 ระดบัความเป็นผูป้ระกอบการนอ้ยทีสุด  1 คะแนน 

ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัการประเมินความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของชุมชนสอง

แพรก อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ไดแ้ก่ 

1) บุคคลทีรอบรู้ (Personal Mastery) 

2) แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) 

3) วิสยัทศัน์ร่วม (Shared Vision) 

4) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) 

5) การคิดอยา่งเป็นระบบ (Systematic Thinking) 

โดยอา้งอิงแนวคิดจาก Senge เพือใหส้อดคลอ้งกบัชุมชนและพืนทีทีไดไ้ปทาํการศึกษา ใน

ส่วนนีใชเ้กณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดบัเป็น 5 

ระดบั และอ่านค่าคะแนนจากมากไปหานอ้ย ดงันี 

ระดบัความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มากทีสุด 5 คะแนน  

 ระดบัความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มาก  4 คะแนน  

 ระดบัความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ปานกลาง 3 คะแนน  

 ระดบัความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นอ้ย  2 คะแนน  

 ระดบัความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นอ้ยทีสุด 1 คะแนน 

ส่วนที 4 แบบสอบถามเกียวกบัการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเทียวต่อชุมชนของ

ชุมชนสองแพรก อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ไดแ้ก่ 

1) การรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวทีเป็นตวัเงิน 

2) การรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวทีไม่เป็นตวัเงิน 

โดยอา้งอิงหัวขอ้การรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเทียวต่อชุมชนไดน้าํการแบ่ง

ประเภทผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมาจาก รักษ์พงศ ์วงศาโรจน์ (2557) เพือให้

สอดคลอ้งกบัชุมชนและพืนทีทีไดไ้ปทาํการศึกษา ในส่วนนีใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating Scale)โดยแบ่งระดบัเป็น 5 ระดบั และอ่านค่าคะแนนจากมากไปหานอ้ย ดงันี 

ระดบัการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเทียวต่อชุมชนมากทีสุด 5 คะแนน 

ระดบัการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเทียวต่อชุมชนมาก 4 คะแนน 

ระดบัการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเทียวต่อชุมชนปานกลาง 3 คะแนน 

ระดบัการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเทียวต่อชุมชนนอ้ย 2 คะแนน 
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ระดบัการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเทียวต่อชุมชนนอ้ยทีสุด 1 คะแนน 

ส่วนที 5 แบบสอบถามเกียวกบั การประเมินขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ของชุมชนสองแพรก อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ไดแ้ก่ 

1) โอกาสทีจะเป็นเจา้ของธุรกิจ 

2) โอกาสในการเป็นลกูจา้ง 

3) โอกาสในการเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบใหแ้ก่อุตสาหกรรมท่องเทียวภายในชุมชน 

โดยอา้งอิงหวัขอ้จากการสังเคราะห์มาจากผลกระทบจากการท่องเทียวทีสร้างผลกระทบ

ทางบวกใหแ้ก่ชุมชนใน มิติ โอกาสทีสามารถแสวงไดจ้ากผลกระทบในเศรษฐกิจจากการท่องเทียว

ภายในชุมชน ซึง 3 มิติทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นี ใชเ้กณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) โดยแบ่งระดบัเป็น 5 ระดบั และอ่านค่าคะแนนจากมากไปหานอ้ย ดงันี 

ระดบัขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสมากทีสุด 5 คะแนน  

 ระดบัขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสมาก  4 คะแนน  

 ระดบัขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสปานกลาง 3 คะแนน  

 ระดบัขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสนอ้ย  2 คะแนน  

 ระดบัขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสนอ้ยทีสุด 1 คะแนน 

 

3.7 การทดสอบคุณภาพของเครืองมือ 

 

3.7.1 การตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 

โดยนาํไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน จากนันจึงนาํมาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม 

รวมทงั ตรวจสอบขอ้บกพร่องของขอ้คาํถาม เพือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ นิยามศพัท ์

และกลุ่มตัวอย่าง ประมวลความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ จ ํานวน 3 ท่านทีได้รับการพิจารณา

แบบสอบถามเป็นรายข้อแล้วนํามาปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ

ผูท้รงคุณวุฒิ 

 

3.7.2 การทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) กลุ่มประชากรทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่ม

ตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา อยา่งนอ้ย 30 ชุด เพือตรวจสอบว่าคาํถามสามารถสือความหมายตรงตาม

ความตอ้งการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด 
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3.7.3 การทดสอบค่าความน่าเชือมันของแบบสอบถาม (Reliability Test) ทีไดจ้ากการ

ทดลองใช้แบบสอบถามโดยใช้วิ ธีการหาค่าสัมประสิทธิ (Alpha-Coefficient) โดยใช้สูตร 

Cronbach's Alpha Coefficient เพือทาํการทดสอบหาค่าความเชือมนั (Reliability) ของชุดขอ้คาํถาม

จากแบบสอบถาม สาํหรับเกณฑใ์นการวดัค่าแอลฟ่า (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545: 499) ไดเ้สนอว่า 

ค่าแอลฟ่า ตงัแต่ 0.7 ขึนไป แสดงว่าชุดคาํถามมีค่าคงทีภายใน (Internal Consistency) ในระดบัที

ยอมรับได ้จากผลการทดสอบ พบว่า ชุดคาํถามมีค่าแอลฟ่าเกิน 0.7 แสดงว่าทุกชุดคาํถามมีความ

คงทีภายในระดบัทียอมรับได ้โดยไดป้รากฏผลการทดสอบรายดา้นดงัตารางที 3.4 (รายละเอียดของ

ผลการทดสอบหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข) 

 

ตารางที 3.2 ผลการทดสอบหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม 

 

หัวข้อของการทดสอบ 
ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า 

(Alpha-Coefficient) 

ตอนที 2 ความเป็นผู้ประกอบการ  

ความกลา้เสียง 0.867 

ความมุ่งผลสาํเร็จ 0.747 

ความคิดสร้างสรรค ์ 0.817 

ความเชือมนัในตนเอง 0.801 

การรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า 0.800 

ตอนที 3 ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

บุคคลทีรอบรู้ 0.717 

แบบแผนความคิดความอ่าน 0.814 

วิสัยทศัน์ร่วม 0.843 

การเรียนรู้เป็นทีม 0.797 

การคิดอยา่งเป็นระบบ 0.767 

ตอนที 4 การรับรู้ผลกระทบทางการท่องเทียวทางเศรษฐกิจต่อชุมชน  

การรับรู้ผลกระทบทีเป็นตวัเงิน 0.712 

การรับรู้ผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงิน 0.701 

ตอนที 5 ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว 

 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 0.806 
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3.8 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ในการศึกษาวิจยัครังนีมีแหล่งขอ้มลูทีประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

 

3.8.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data)  

คือ ขอ้มลูทีไดม้าจากแบบสอบถามทีสมบูรณ์ของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 244 ชุด 

 

3.8.2 ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data)  

คือ ขอ้มูลทีคน้ควา้จากงานวิจัยทางวิชาการหนังสือ รายงานทางวิชาการ ขอ้มูลทางสถิติ 

บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และขอ้มูลทีน่าเชือถือจากอินเตอร์เน็ต มาเป็นขอ้มูล

ประกอบการศึกษาในส่วนทีเกียวข้องกับ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลอา้งอิง เพือประกอบการ

ออกแบบแบบสอบถาม  

นอกจากนี ผูว้ิจ ัยนําข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิทีได้จากการศึกษาค้นควา้มาใช้

ประกอบในการอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ  

 

3.9 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในการวิเคราะห์ขอ้มลูผูศึ้กษาไดใ้ชส้ถิติดงันี 

 

3.9.1 สถิตเิชิงพรรณนา  

เป็นสถิติทีใชบ้รรยายคุณลกัษณะของสิงทีงานวิจยัสนใจ โดยใชค่้าสถิติพืนฐานไดแ้ก่ ร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Arithmetic Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน

การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ของของคนในชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา  

ซึงเกณฑใ์นการกาํหนดช่วงคะแนนเฉลียของระดบั ปัจจยัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว: กรณีศึกษา ชุมชนสองแพรก  จงัหวดัพงังาคือ

การนาํคะแนน (Rating Scale) จดัเป็นอนัตรภาคชนัเพือใชใ้นการแปลความดงันี (ชูใจ คูหารัคนไชย,  

2542: 7-10) 
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สูตรอนัตรภาคชนั =
คะแนนสูงสุด − คะแนนตาํสุด

จาํนวนชนั
 

																																							=
5 − 1
5

= 0.80 

 

คะแนนเฉลีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยทีสุด    

 คะแนนเฉลีย 1.81- 2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย    

 คะแนนเฉลีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัปานกลาง    

 คะแนนเฉลีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัมาก    

 คะแนนเฉลีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัมากทีสุด 

 

เมือนาํเกณฑต์วัแปรดงักล่าวมาอธิบายผลการวิเคราะห์ระดบัความเป็นผูป้ระกอบการ ความ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชุมชน และขีดความสามารถในการ

แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว สามารถแปลผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์

ค่าเฉลียของปัจจยัดงักล่าวไดด้งันี 

 

ตารางที 3.3 การแปลผลการวิเคราะห์ระดบัค่าเฉลีย 

 

ค่าเฉลยี 
ความเป็น

ผู้ประกอบการ 

ความเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ 

การรับรู้

ผลกระทบทาง

เศรษฐกจิต่อ

ชุมชน 

ขีดความสามารถ

ในการแสวงหา

ผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียว 

1.00-1.80 นอ้ยทีสุด ดอ้ยมาก ตาํมาก นอ้ยทีสุด 

1.81- 2.60 นอ้ย ดอ้ย ตาํ นอ้ย 

2.61-3.40 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

3.41-4.20 มาก ดี สูง ดี 

4.21-5.00 มากทีสุด ดีมาก สูงมาก ดีมาก 
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3.9.2 สถิตเิชิงอนุมาน  

เป็นสถิติทีใชท้ดสอบสมมติฐานโดยใชโ้ปรแกรมทางสงัคมศาสตร์โดยมีรายละเอียดดงันี 

3.9.2.1 Independent t-Test และ One-Way ANOVA ใชท้ดสอบสมมติฐานที 4 

ปัจจัยส่วนบุคคลของคนในชุมชนมีผลต่อกับขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียว ซึงประกอบดว้ย 

เพศ เป็นตวัแปรมีลกัษณะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ เพศชายและเพศหญิง จดัเป็นสอง

กลุ่ม สเกลการวดัแบบ Nominal Scale เป็นตวัแปรจดักลุ่ม ค่าของตวัแปรแตกต่างกนัเพียงแค่ชือและ

มีองคป์ระกอบไม่เกิน 2 กลุ่ม (นาํชยั ศุภฤกษช์ยัสกุล, 2553)  สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชว้ิธี t-Test กล่าวคือเป็นสถิตทีใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉลีย ระหว่างกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มทีเป็นอิสระ

จากกนั ขอ้มูลทีรวบรวมไดอ้ยู่ในระดบั อนัตรภาคหรืออตัราส่วน ใชส้ถิติการทดสอบค่า t มีชือ

เฉพาะว่า t-Test for Independent Samples สถิติตวันีใชม้ากซึงมี 2 กรณี คือการวิจยัเชิงเปรียบเทียบ

และการวิจยัเชิงทดลอง (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2549: 86) 

อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้เป็นตวัแปรทีมีลกัษณะการ

จดักลุ่มมากกว่า2กลุ่มขึนไป มีสเกลการวดัแบบ Ordinal Scale เป็นค่าของตวัแปรชือแตกต่างกนั

เรียงอนัดบัหน่วย มากนอ้ยตามค่าของตวัแปรไดแ้ต่ไม่สามารถบอกไดว้่ามากนอ้ยกว่ากนัใด (นาํชยั 

ศุภฤกษ์ชยัสกุล, 2553) สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธี Analysis of Variance: Anova 

เป็นวิธีการทดสอบความแตกต่างๆ ระหว่างค่าเฉลียของตวัแปรอิสระทีมีองค์ประกอบย่อยมากกว่า 

 องคป์ระกอบขึนไป เช่น ตวัแปร สถานภาพสมรส จะมีค่าย่อย  ค่า ไดแ้ก่ โสด สมรส และหย่า/

หมา้ย โดยนําไปวิเคราะห์กับตัวแปรตาม ทีมีระดับการวดัตัวแปรเป็นระดับมาตราอนัตรภาค 

(Interval Scale) หรือมาตราส่วน (Ratio Scale) (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2549: 86) 

3.9.2.2 Pearson Correlation ใช้สําหรับทดสอบ สมมติฐานที 1 ความเป็น

ผูป้ระกอบการของชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัการขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียว สมมติฐานที 2 ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความสมัพนัธก์บัการขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว และสมมติฐานที 3 การรับรู้

ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชุมชนมีความสมัพนัธก์บัการขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

เนืองจากการใช้สมมติฐานทัง 3 ตัวนีเป็นการทดสอบค่าความสัมพนัธ์จึงเลือกใช ้

Coefficient of Correlation คือ การวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ เป็นการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนระหว่างตวัแปรอิสระ (Independent Variable) กบัตวัแปรตาม (Dependent Variable) ว่ามี

ความสมัพนัธก์นัหรือไม่ และสมัพนัธก์นัอยา่งไร ความสมัพนัธอ์าจเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หรือ
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ทิศทางตรงขา้มกนั ซึงความสมัพนัธข์องตวัแปรและทิศทางของความสัมพนัธ์นันสามารถทราบได้

จากค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ ์(Coefficient of Correlation) (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2549: 86) 

 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธิ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, ) 

ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์                                                   ความหมาย 

. - .                                                                        มีความสมัพนัธร์ะดบัสูงมาก 

. - .                                                                        มีความสมัพนัธร์ะดบัสูง 

. - .                                                                        มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 

. - .                                                                        มีความสมัพนัธร์ะดบัตาํ 

. - .                                                                        มีความสมัพนัธร์ะดบัตาํมาก 

.                                                                               ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

 

3.10 ข้อมูลทัวไปชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา 

 

ชุมชนสองแพรกเป็นเป็นชุมชนหนึงทีอยู่ในตาํบลสองแพรก  อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังามี

สถานทีท่องเทียวทางบกหลากหลายน่าสนใจ ไดแ้ก่ นาํตก ลาํธาร ถาํ และอุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าไม ้

พืนทีตังอยู่ท่ามกลางเทือกเขากระทะควาํ  และเทือกเขาสูง สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวจีน

อพยพมาจากแผน่ดินใหญ่ ยา้ยมาตงัถินฐานเพือทาํเหมืองแร่  ปัจจุบนัชาวบา้นนิยมประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม เนืองจากสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศเอืออาํนวย ต่อมาผูน้าํชุมชนไดจ้ัด

กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และเริมมองเห็นความสําคัญของการท่องเทียวจึงมีแนวคิดทีจะ

พฒันาการท่องเทียวภายในชุมชน โดยเริมตงัแต่ปี พ.ศ. 2547 ภายหลงัมีการคน้พบสถานทีท่องเทียว

ภายในชุมชนอีกหลายแห่ง (วณิชย ์ดิษฐาน และคณะ, 2555)  

พืนทีในเขตตาํบลสองแพรก มีถนนสายหลกั คือถนนสายนบปริง สองแพรก ซึงเป็นถนนที

ใชส้ญัจรไปมาติดต่อระหว่างตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสองแพรก

มีทงัหมด 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ที  บา้นหินเพิง หมู่ที  บา้นสองแพรก และหมู่ที  บา้นทบัเหวน 

(วณิชย ์ดิษฐาน, สมร สิงหการ และชาตรี สกุลบุญมา, 2555) 

 



 

บทที 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อขีดความสามรถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก

การท่องเทียว: กรณีศึกษาชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยการวิเคราะห์สถิติขอ้มลูจากแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์จาํนวน 244 ชุด ซึงเก็บ

โดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขนัตอน (Multi-Stage Sampling) นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ออกเป็น 7 ส่วนดงัต่อไปนี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.2 ผลการวิเคราะห์ความเป็นผูป้ระกอบการ 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

4.4 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ผลกระทบทางการท่องเทียวทางเศรษฐกิจต่อชุมชน 

4.5 ผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างการท่องเทียว 

4.6 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

4.7 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

การนาํเสนอผลการวิจยัเพือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมาย  ผูว้ิจยัไดใ้ช้

สญัลกัษณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มลู  ดงันี 

    แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง 

  S.D. แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

  F แทน ค่าสถิติทีใชพิ้จารณา F-distribution 

  t แทน ค่าสถิติทีใชพิ้จารณา t-distribution 

  df แทน ชนัของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

  H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
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  H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

  r แทน ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์

  * แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  ** แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

การวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยการวิเคราะห์หาค่าความถีและค่าร้อยละ

ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกเพศ  อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาอาชีพ และรายไดต่้อเดือน ซึงปรากฏ

ในตาราง ดงัต่อไปนี 

 

ตารางท ี4.1 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามเพศของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 129 52.9 

หญิง 115 47.1 

รวม 244 100.0 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ พบว่า สมาชิกชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีจาํนวน 129 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 52.9 ส่วนเพศหญิงมีจาํนวน 115 คน 

คิดไดเ้ป็นร้อยละ 47.1 ตามลาํดบั 
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ตารางท ี4.2 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

อาย ุ   

นอ้ยกว่า 20 ปี 27 11.1 

21 – 35 ปี 75 30.7 

36 – 45 ปี 

46 – 55 ปี 

56 ปีขึนไป 

62 

52 

28 

25.4 

21.3 

11.5 

รวม 244 100.00 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุพบว่า สมาชิกในชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา

ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 21 – 35 ปี โดยมีจาํนวน 75 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 30.7 รองลงมา มีอายุอยู่

ในช่วง 35-45 ปี 46-55 ปี 56 ปีขึนไป และนอ้ยกว่า 20 ปี โดยมีจาํนวนเท่ากบั 62 คน 52 คน 28 คน 

และ 27 คนตามลาํดบั และคิดไดเ้ป็นร้อยละ 25.4 21.3 11.5 และ 11.1 ตามลาํดบั  

 

ตารางท ี4.3 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ พบว่า สมาชิกในชุมชนสองแพรก จงัหวดั

พงังา ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส โดยมีจาํนวน 133 คน คิดได้เป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา มี

สถานภาพโสด และ สถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ โดยมีจาํนวนเท่ากบั 87 และ 24 คน 

ตามลาํดบั และคิดไดเ้ป็นร้อยละ 35.7 และ 9.8 ตามลาํดบั  

 

สถานภาพ 

โสด 

สมรส 

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 

87 

133 

24 

 

35.7 

54.5 

9.8 

รวม 244 100.00 
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ตารางท ี4.4 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา พบว่า สมาชิกในชุมชนสองแพรก 

จงัหวดัพงังา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา โดยมีจาํนวน 58 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ

23.8 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย/ ป.ว.ช ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

ระดบัอนุปริญญา/ปวส. ระดบัปริญญาตรี/มากกว่าขึนและระดบัตาํกว่าประถมศึกษา โดยมีจาํนวน

เท่ากบั 52 คน 47 คน 41 คน 33 คน และ 13 คน ตามลาํดบั และคิดไดเ้ป็นร้อยละ 21.3 19.3 16.8 

13.5 และ 5.3 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา 

ตาํกว่าประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ป.ว.ช 

อนุปริญญา/ ป.ว.ส 

ปริญญาตรี/มากกว่าขึนไป 

 

13 

58 

47 

52 

41 

33 

 

5.3 

23.8 

19.3 

21.3 

16.8 

13.5 

รวม 244 100.00 
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ตารางท ี4.5 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามอาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

   

  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ พบว่า สมาชิกในชุมชนสองแพรก จงัหวดั

พงังา ส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้าง/พนักงานบริษัทโดยมีจาํนวน 89 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 36.5 

รองลงมา มีอาชีพเกษตรกรรม อาชีพธุรกิจส่วนตวั อาชีพขา้ราชการ/พนักงานวิสาหกิจ พ่อบา้น/

แม่บา้น และอาชีพอืนๆ ทีให้ระบุเอง โดยมีจาํนวนเท่ากบั 62 คน 53  คน 25 คน 15 คนและ 0 คน 

ตามลาํดบั และคิดไดเ้ป็นร้อยละ 36.5  25.4 21.7 10.2 6.1 และ 0.00  ตามลาํดบั 

 

ตารางท ี4.6 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

 

อาชีพ 

เกษตรกรรม  

รับจา้ง/พนกังานบริษทั 

ธุรกิจส่วนตวั  

ขา้ราชการ/พนกังานวิสาหกิจ 

พ่อบา้น/แม่บา้น 

อืนๆ  

 

62 

89 

53 

25 

15 

0 

 

25.4 

36.5 

21.7 

10.2 

6.1 

0.0 

รวม 244 100.00 

รายได้ต่อเดือน 

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท 

5,001 - 10,000 บาท 

10,001 - 15,000 บาท  

15,001 – 20,000 บาท 

มากกว่า 20,001 บาท ขึนไป 

 

31 

79 

55 

46 

33 

 

12.7 

32.4 

22.5 

18.9 

13.5 

รวม 244 100.00 
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 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน พบว่า สมาชิกในชุมชนสองแพรก 

จงัหวดัพงังา ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 5,001 - 10,000 บาทโดยมีจาํนวน 79 คน คิดได้

เป็นร้อยละ 32.4 รองลงมามีระดบัรายไดต่้อเดือนในช่วง 10,001 - 15,000 บาท 15,001 – 20,000 

บาท มากกว่า 20,001 บาท ขึนไป และน้อยกว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท โดยมีจาํนวนเท่ากบั 55 คน 

46 คน 33 คน และ 31 คน ตามลาํดบั และคิดไดเ้ป็นร้อยละ .  .  .  และ .  ตามลาํดบั 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ความเป็นผู้ประกอบการ 

 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นผูป้ระกอบการ ดังตารางที 4.7 พบว่า ชุมชนมีความเป็น

ผูป้ระกอบการ อยูใ่นระดบัมาก (  =4.06)  เมือพิจารณารายดา้น ชุมชนมีความเป็นผูป้ระกอบการ

มากทีสุดในขอ้ ดา้นการรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างคุม้ค่า โดยมี

ค่าเฉลียคะแนนอยู่ในระดบัมากทีสุด (  =4.24) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความเชือมนัในการพฒันา

ตนเอง โดยมีค่าเฉลียคะแนนอยู่ในระดับมากทีสุด  (  =4.21) รองลงมาได้แก่ ด้านความคิด

สร้างสรรค ์โดยมีค่าเฉลียคะแนนอยูใ่นระดบัมาก (  =4.07) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสาํเร็จ 

โดยมีค่าเฉลียคะแนนอยูใ่นระดบัมาก (  =4.02) และดา้นความกลา้เสียงโดยมีค่าเฉลียคะแนนใน

อยูร่ะดบัมาก (  =3.78) ตามลาํดบั 

 

ตารางท ี4.7 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความเป็นผูป้ระกอบการ 

 

ความเป็นผู้ประกอบการ   S.D. ความหมาย 

ดา้นความกลา้เสียง  3.78 .832 มาก 

ดา้นความมุ่งผลสาํเร็จ 4.02 .773 มาก 

ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 4.07 .799 มาก 

ดา้นความเชือมนัในตนเอง 4.21 .713 มากทีสุด 

ดา้นการรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า 
4.24 .762 มากทีสุด 

ภาพรวม 4.06 0.775 มาก 
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ตารางท ี4.8 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นผูป้ระกอบการ (ดา้นความกลา้

 เสียง) 

 

ด้านความกล้าเสียง 
ความเป็นผู้ประกอบการ 

  S.D. ความหมาย 

ความกลา้ทาํสิงใหม่  ๆทีเห็นว่ามีโอกาสประสบความสาํเร็จ

แมมี้ความเสียง 

ความกลา้ทาํสิงใหม่ๆทีแตกต่างมากขึนเพือใหไ้ดรั้บ

ค่าตอบแทนทีมากกว่า 

ความกลา้ริเริมทาํในสิงทีไม่มีผูใ้ดเคยทาํมาก่อน 

ความกลา้ทาํสิงใหม่ๆแมว้่าจะมีความยากลาํบากมากกว่าสิง

เดิม 

3.78 

 

3.97 

 

3.77 

3.61 

.859 

 

.793 

 

.844 

.832 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

รวม 3.78 0.832 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความกลา้เสียงดงัตารางที 4.8 พบว่า ชุมชนมี 

ความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความกลา้เสียง อยูใ่นระดบัมาก (  =3.78) เมือพิจารณารายขอ้พบว่า 

ชุมชนมีความกล้าเสียงมากทีสุดในข้อ ความกลา้ทาํสิงใหม่ๆทีแตกต่างมากขึนเพือให้ได้รับ

ค่าตอบแทนทีมากกว่า โดยมีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก (  =3.97) รองลงมาไดแ้ก่ ความกลา้ทาํสิง

ใหม่ๆทีเห็นว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จแม้มีความเสียง โดยมีคะแนนอยู่ในระดับมาก                     

(  =3.78) รองลงมาไดแ้ก่ ความกลา้ริเริมทาํในสิงทีไม่มีผูใ้ดเคยทาํมาก่อน โดยมีคะแนนอยูใ่น

ระดบัมาก (  =3.77)  และความกลา้ทาํสิงใหม่ๆแมว้่าจะมีความยากลาํบากมากกว่าสิงเดิม โดยมี

คะแนนอยูใ่นระดบัมาก (  =3.61) ตามลาํดบั  
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ตารางท ี4.9 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความเป็นผูป้ระกอบการ (ดา้นความมุ่ง

ผลสาํเร็จ) 

 

ด้านความมุ่งผลสําเร็จ 
ความเป็นผู้ประกอบการ 

  S.D. ความหมาย 

ความมุ่งมนัทาํตามสิงทีเลือกใหส้าํเร็จ แมจ้ะมีอุปสรรคมากก็

ตาม 

ความมุ่งมนัทีจะทาํสิงทีไดต้ดัสินใจแลว้ใหส้าํเร็จ 

ความพยายามทาํสิงทีท่านตงัใจอยา่งต่อเนืองแมว้่าจะไม่มีใคร

เห็นดว้ยก็ตาม 

การใหค้วามสาํคญักบัการบรรลุเป้าหมายมากกว่าการทาํตาม

กระบวนการทีวางแผนไว ้

4.13 

 

4.20 

3.83 

 

3.92 

.696 

 

.773 

.808 

 

.817 

 

มาก 

 

มากทีสุด 

มาก 

 

มาก 

 

รวม 4.02 .773 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นผูป้ระกอบการ ดา้นความมุ่งผลสาํเร็จ ดงัตารางที 4.9 พบว่า 

ความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความมุ่งผลสาํเร็จ อยูใ่นระดบัมาก (  =4.02) เมือพิจารณารายข้อ

พบว่า ชุมชนมีความมุ่งผลสาํเร็จมากทีสุดในขอ้ ความมุ่งมนัทีจะทาํสิงทีไดต้ดัสินใจแลว้ให้สาํเร็จ 

โดยมีคะแนนอยู่ในระดบัมากทีสุด (  =4.20) รองลงมาได้แก่ ความมุ่งมนัทาํตามสิงทีเลือกให้

สาํเร็จ แมจ้ะมีอุปสรรคมากก็ตาม โดยมีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก (  =4.13) รองลงมาไดแ้ก่ การให้

ความสาํคญักบัการบรรลุเป้าหมายมากกว่าการทาํตามกระบวนการทีวางแผนไว ้โดยมีคะแนนอยูใ่น

ระดบัมาก (  =3.92)  และความพยายามทาํสิงทีท่านตงัใจอยา่งต่อเนืองแมว้่าจะไม่มีใครเห็นดว้ยก็

ตาม โดยมีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก (  =3.83) ตามลาํดบั 
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ตารางท ี4.10 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความเป็นผูป้ระกอบการ (ด้านความคิด

สร้างสรรค)์ 

 

ด้านความคดิสร้างสรรค์ 
ความเป็นผู้ประกอบการ 

  S.D. ความหมาย 

การมกัมีความคิดในการสิงอะไรใหม่  ๆแตกต่างจากรูป

แบบเดิม 

การมีความคิดว่าสามารถสิงทีทาํไดดี้กว่าเดิมหากมีการ

ทบทวนอีกครัง 

การมองเห็นวิธีการทาํงานทีทาํไดดี้กว่าเดิม 

ความสามารถหาทางออกอยา่งสร้างสรรคไ์ดเ้สมอเมือเกิด

ปัญหาขึน 

4.06 

 

4.04 

 

4.14 

4.05 

.789 

 

.791 

 

.748 

.871 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

รวม 4.07 .799 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นผูป้ระกอบการ ดา้นความคิดสร้างสรรค์ ดงัตารางที 4.10 พบว่า

ชุมชนมีความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความคิดสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมาก (  =4.07) เมือพิจารณา

รายขอ้พบว่า ชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์มากทีสุดในขอ้ การมองเห็นวิธีการทาํงานทีทาํไดดี้กว่า

เดิม โดยมีคะแนนอยู่ในระดับมาก (  =4.14) รองลงมาการมกัมีความคิดในการสิงอะไรใหม่ๆ

แตกต่างจากรูปแบบเดิมโดยมีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก (  =4.06) รองลงมาไดแ้ก่ ความสามารถ

หาทางออกอย่างสร้างสรรค์ไดเ้สมอเมือเกิดปัญหาขึนโดยมีคะแนนอยูใ่นระดับมาก (  =4.05) 

และการมีความคิดว่าสามารถสิงทีทาํไดดี้กวา่เดิมหากมีการทบทวนอีกครังโดยมีคะแนนอยูใ่นระดบั

มาก (  =4.04) ตามลาํดบั 
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ตารางท ี4.11 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความเป็นผูป้ระกอบการ (ดา้นความเชือมนั

ในตนเอง) 

 

ด้านความเชือมนัในตนเอง 
ความเป็นผู้ประกอบการ 

  S.D. ความหมาย 

ความเชือมนัและมนัใจเมือทาํสิงใหม่ๆโดยปราศจากความ

กลวั 

ความพยายามแสวงหาความขอ้มลูหรือความรู้ใหม่ๆ เพือมา

พฒันาสิงทีมีอยู ่

ความพยายามพฒันาความรู้ความสามารถใหเ้ท่าทนัยคุสมยั 

ความพฒันางานทีทาํใหดี้ขึนอยา่งสมาํเสมอแมว้่าจะตอ้ง

เสียเวลาไปบา้งก็ตาม 

4.08 

 

4.27 

 

4.27 

4.20 

.730 

 

.685 

 

.696 

.742 

มาก 

 

มากทีสุด 

 

มากทีสุด 

มาก 

รวม 4.21 .713 มากทีสุด 

 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นผูป้ระกอบการ ดา้นความเชือมนัในตนเอง ดังตารางที 4.11 

พบว่า ชุมชนมีความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความเชือมนัในตนเอง อยูใ่นระดบัมากทีสุด (  =4.21) 

เมือพิจารณารายขอ้พบว่า ชุมชนมีความเชือมนัในตนเองทีสุดในขอ้ ความพยายามแสวงหาความ

ขอ้มลูหรือความรู้ใหม่ๆ เพือมาพฒันาสิงทีมีอยูแ่ละ ความพยายามพฒันาความรู้ความสามารถใหเ้ท่า

ทนัยคุสมยัโดยมีคะแนนอยูใ่นระดบัมากทีสุด (  =4.27) รองลงมาไดแ้ก่ การความพฒันางานทีทาํ

ใหดี้ขึนอยา่งสมาํเสมอแมว้่าจะตอ้งเสียเวลาไปบา้งก็ตาม โดยมีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก(  =4.20)  

และความเชือมนัและมนัใจเมือทาํสิงใหม่ๆโดยปราศจากความกลวั โดยมีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก                  

(  =4.08) ตามลาํดบั 
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ตารางท ี4.12 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความเป็นผูป้ระกอบการ (ดา้นการรู้คุณค่า

ของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า) 

 

ด้านการรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 

ความเป็นผู้ประกอบการ 

  S.D. ความหมาย 

ความตระหนกัว่าทรัพยากรต่างๆในชุมชนมีค่าต่อการ

ท่องเทียว 

ความพยายามใชท้รัพยากรธรรมชาติของชุมชนในกิจกรรม

ต่างๆอยา่งนอ้ยทีสุด 

การคาํนึงถึงคนรุ่นลกูและรุ่นหลานทุกครังก่อนใชท้รัพยากร

ของชุมชน 

ความพยายามอนุรักษแ์ละสร้างทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

เพือใหมี้ใชไ้ดอ้ยา่งยงัยนื 

4.31 

 

3.98 

 

4.32 

 

4.36 

 

.708 

 

.872 

 

.751 

 

.720 

มากทีสุด 

 

มาก 

 

มากทีสุด 

 

มากทีสุด 

รวม 4.24 .762 มากทีสุด 

 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นผูป้ระกอบการ ดา้นการรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มอย่างคุม้ค่า ดงัตารางที 4.12 พบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการ ดา้นการรู้คุณค่าของ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างคุ้มค่า อยู่ในระดับมากทีสุด (  =4.24) เมือ

พิจารณารายขอ้พบว่า ชุมชนมี ดา้นการรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่าง

คุม้ค่ามากทีสุดในขอ้ ความพยายามอนุรักษ์และสร้างทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเพือให้มีใชไ้ด้

อยา่งยงัยืน โดยมีคะแนนอยูใ่นระดบัมากทีสุด (  =4.36) รองลงมาไดแ้ก่ การคาํนึงถึงคนรุ่นลูก

และรุ่นหลานทุกครังก่อนใชท้รัพยากรของชุมชน โดยมีคะแนนอยูใ่นระดบัมากทีสุด (  =4.32) 

รองลงมาไดแ้ก่ ความตระหนกัว่าทรัพยากรต่างๆในชุมชนมีค่าต่อการท่องเทียว โดยมีคะแนนอยูใ่น

ระดบัมากทีสุด (  =4.31) และความพยายามใชท้รัพยากรธรรมชาติของชุมชนในกิจกรรมต่างๆ 

อยา่งนอ้ยทีสุด โดยมีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก (  =3.98) ตามลาํดบั 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดงัตารางที .13 พบว่าชุมชนมีความเป็น

ชุมชนแห่งการเรียน อยูใ่นระดบัดี (  =3.97) เมือพิจารณารายดา้น พบว่า ชุมชนมีความเป็นบุคคล

ทีรอบรู้ มากทีสุดคือ อยูใ่นระดบัดีมาก (  =4.23) โดยรองลงมา คือดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ อยู่

ในระดบัดี (  =4.07) ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน อยู่ในระดบัดี (  =4.05) ดา้นวิสัยทศัน์ร่วมอยู่

ในระดบัดี (  =3.77) และดา้นการเรียนรู้เป็นทีมโดยมีค่าเฉลียคะแนนอยูใ่นระดบัดี (  =3.73) 

ตามลาํดบั 

 

ตารางท ี4.13 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 

ภาพรวมความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้   S.D. ความหมาย 

ดา้นบุคคลทีรอบรู้ 4.23 .693 ดีมาก 

ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน 4.05 .823 ดี 

ดา้นวิสยัทศัน์ร่วม 3.77 .942 ดี 

ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม 3.73 .939 ดี 

ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ 4.07 .768 ดี 

ภาพรวม 3.97 0.833 ด ี
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ตารางท ี4.14 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ดา้นความ

เป็นบุคคลทีรอบรู้) 

 

ด้านบุคคลทีรอบรู้ 
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  S.D. ความหมาย 

การมีอุปนิสยัในการแสวงหาความรู้ใหม่อยา่งเสมอ 

การนาํหลกัคิดของบุคคลทีประสบความสาํเร็จในชีวติมา

ประยกุตใ์ชก้บัตนเอง 

การนาํปัญหาทีพบในการทาํงานมาคิดหาทางออกเพือเป็น

แนวทางใหม่ๆ ในการทาํงาน 

การติดตามข่าวสารประจาํวนัทีเป็นประโยชน์อยา่งสมาํเสมอ 

4.19 

4.24 

 

4.19 

 

4.30 

.701 

.675 

 

.707 

 

.687 

ดี 

ดีมาก 

 

ดี 

 

ดีมาก 

รวม 4.23 .693 ดีมาก 

 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ดา้นบุคคล

ทีรอบรู้ ดังตารางที 4.14 พบว่า ชุมชนมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ดา้นบุคคลทีรอบรู้อยูใ่น

ระดบัดีมาก (  =4.23) เมือพิจารณารายขอ้พบว่า ชุมชนมีความเป็นบุคคลทีรอบรู้ทีสุดในขอ้ การ

ติดตามข่าวสารประจาํวนัทีเป็นประโยชน์อยา่งสมาํเสมอ อยูใ่นระดบัดีมาก  (  =4.30) โดยชุมชน

มีความเป็นบุคคลทีรอบรู้รองลงมาในขอ้ การนาํหลกัคิดของบุคคลทีประสบความสาํเร็จในชีวิตมา

ประยกุตใ์ชก้บัตนเอง อยูใ่นระดบัดีมาก (  =4.24) การมีอุปนิสัยในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่าง

เสมอและ การการนาํปัญหาทีพบในการทาํงานมาคิดหาทางออกเพือเป็นแนวทางใหม่ๆในการ

ทาํงานโดยมีอยูใ่นระดบัดี (  =4.19) ตามลาํดบั 
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ตารางท ี4.15 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ดา้นแบบ

ความคิดอ่าน) 

 

ด้านแบบแผนความคดิอ่าน 
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  S.D. ความหมาย 

การรับฟังความคิดเห็นทีแตกต่างจากคนรอบขา้ง 

การยอมรับสิงใหม่ๆทีเขา้มา เพือนาํมาพฒันาสิงเดิมทีมีอยู ่

ใหดี้ขึน 

การไม่ยดึติดกบัแนวความคิดเดิมๆและความเชือทีมีมา

ยาวนาน 

การคิดหาทางเลือกใหม่ในการทาํสิงใดสิงหนึงอยูเ่สมอ 

4.14 

4.14 

 

3.88 

 

4.07 

.759 

.813 

 

.951 

 

.772 

ดี 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

รวม 4.05 .823 ด ี

 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน ดงัตารางที 

4.15 พบว่า ชุมชนมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิดอ่าน อยู่ในระดับดี                

(  =4.05) เมือพิจารณารายขอ้พบว่า ชุมชนมีแบบแผนความคิดอ่านทีสุดในขอ้ การรับฟังความ

คิดเห็นทีแตกต่างจากคนรอบขา้ง และการยอมรับสิงใหม่ๆทีเขา้มา เพือนาํมาพฒันาสิงเดิมทีมีอยู่ให้

ดีขึน อยูใ่นระดบัดี (  =4.14) โดยชุมชนมีแบบแผนความคิดอ่าน รองลงมาในขอ้ การคิดหาทาง

เลือกใหม่ในการทําสิงใดสิ งหนึงอยู่เสมอ อยู่ในระดับดี  (  =4.07) และการไม่ยึดติดกับ

แนวความคิดเดิมๆ และความเชือทีมีมายาวนาน อยูใ่นระดบัดี (  =3.88) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

ตารางที 4.16 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ด้าน

วิสยัทศัน์ร่วม) 

 

ด้านวสัิยทัศน์ร่วม 
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  S.D. ความหมาย 

คนในชุมชนมีเป้าหมายของการพฒันาชุมชนเหมือนกนั 

ชุมชนใหเ้ขา้ใจถึงเป้าหมายการพฒันา 

สมาชิกชุมชนร่วมกนัดาํเนินการใหชุ้มชนบรรลุเป้าหมายที 

ตงัไว ้

สมาชิกทุกคนในชุมชนทราบถึงเป้าหมายทีไดส้ร้างไว้

ร่วมกนั 

3.89 

3.74 

3.75 

 

3.70 

 

.859 

.979 

.963 

 

.970 

 

ดี 

ดี 

ดี 

 

ดี 

 

รวม 3.77 .942 ด ี

 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ดา้นวิสยัทศัน์ร่วม ดงัตารางที 4.16 พบว่า

ชุมชนมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ดา้นวิสัยทศัน์ร่วม อยูใ่นระดบัดี  (  =3.77) เมือพิจารณา

รายขอ้พบว่า ชุมชนมีดา้นวิสัยทศัน์ร่วมทีสุดในขอ้สมาชิกชุมชนต่างช่วยกนัดาํเนินการให้ชุมชน

บรรลุเป้าหมายทีตงัไว ้อยูใ่นระดบัดี (  =3.75) โดยชุมชนมีวิสัยทศัน์ร่วม รองลงมาในขอ้ชุมชน

ใหเ้ขา้ใจถึงเป้าหมายการพฒันา อยูใ่นระดบัดี (  =3.74) สมาชิกทุกคนในชุมชนทราบถึงเป้าหมาย

ทีไดส้ร้างไวร่้วมกนั อยูใ่นระดบัดี (  =3.70) และคนในชุมชนมีเป้าหมายของการพฒันาชุมชน

เหมือนกนั อยูใ่นระดบัดี (  =3.89) ตามลาํดบั 
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ตารางท ี4.17 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ดา้นการ

เรียนรู้เป็นทีม 

 

ด้านการเรียนรู้เป็นทีม 
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  S.D. ความหมาย 

ชุมชนมีการแลกเปลียนความรู้ระหว่างกนัอยา่งสมาํเสมอ 

ชุมชนช่วยกนัแกปั้ญหาทีเกิดขึนภายในชุมชน 

ชุมชนมีการนาํบทเรียนจากพืนทีอืนมาแลกเปลียนเรียนรู้

ร่วมกนัภายในชุมชน 

ชุมชนร่วมกนันาํผลการดาํเนินงานในอดีตมาวิเคราะห์และ

เรียนรู้ร่วมกนั 

3.72 

3.74 

3.67 

 

 

3.77 

.933 

.923 

.989 

 

 

.913 

ดี 

ดี 

ดี 

 

 

ดี 

รวม 3.73 .939 ด ี

 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้เป็นทีมดงัตารางที 4.17 

พบว่า ชุมชนมี ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม อยูใ่นระดบัดี (  =3.73) เมือ

พิจารณารายขอ้ชุมชนมีดา้นการเรียนรู้เป็นทีมทีสุดในขอ้ชุมชนร่วมกนันาํผลการดาํเนินงานในอดีต

มาวิเคราะห์และเรียนรู้ร่วมกนั อยูใ่นระดบัดี  (  =3.77) โดยชุมชนมีการเรียนรู้เป็นทีมรองลงมาใน

ขอ้ ชุมชนช่วยกนัแกปั้ญหาทีเกิดขึนภายในชุมชน อยูใ่นระดบัดี (  =3.74) ชุมชนมีการแลกเปลียน

ความรู้ระหว่างกนัอยา่งสมาํเสมอ อยูใ่นระดบัดี (  =3.72) และชุมชนมีการนาํบทเรียนจากพืนที

อืนมาแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในชุมชน อยูใ่นระดบัดี (  =3.67) ตามลาํดบั 
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ตารางท ี4.18 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ดา้นการ

คิดอยา่งเป็นระบบ) 

 

ด้านการคดิอย่างเป็นระบบ 
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  S.D. ความหมาย 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆอยา่งรอบคอบก่อนการ

ตดัสินใจ 

การตดัสินใจโดยวิเคราะห์และคิดจากมุมมองของผูอื้น 

การคาํนึงถึงผูที้มีส่วนไดส่้วนเสีย/ผูที้เกียวขอ้งเมือเริมทาํสิง

ใหม่ 

การมุ่งเนน้แกปั้ญหาโดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาอืนๆตามมา 

4.05 

 

4.02 

4.07 

 

4.15 

.754 

 

.780 

.737 

 

.800 

ดี 

 

ดี 

ดี 

 

ดี 

รวม 4.07 .768 ด ี

 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบดังตารางที 

4.18  พบว่า ชุมชนมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับดี                 

(  =4.07) เมือพิจารณารายขอ้พบว่า ชุมชนมีดา้นการเรียนรู้เป็นทีมทีสุดในขอ้การมุ่งเนน้แกปั้ญหา

โดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาอืนๆ ตามมา อยูใ่นระดบัดี  (  =4.15) โดยชุมชนมีการคิดอย่างเป็นระบบ

รองลงมาในขอ้การการคาํนึงถึงผูที้มีส่วนไดส่้วนเสีย/ผูที้เกียวขอ้งเมือเริมทาํสิงใหม่ อยูใ่นระดบัดี              

(  =4.07) การวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆอยา่งรอบคอบก่อนการตดัสินใจ อยูใ่นระดบัดี (  =4.05) 

และการตดัสินใจโดยวิเคราะห์และคิดจากมุมมองของผูอื้น อยูใ่นระดบัดี (  =4.02) ตามลาํดบั 
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4.4 ผลการวเิคราะห์การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

ผลการวิเคราะห์การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ดงัตารางที 4.19 พบว่า

ชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียว อยู่ในระดบัสูง (  =3.89) เมือพิจารณาราย

ด้าน ด้านทีชุมชนมีการรับรู้มากทีสุดคือ ด้านผลกระทบทีไม่เป็นตัวเงิน โดยมีการรับรู้อยู่ใน

ระดบัสูง   (  =3.90) และมีการรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ดา้นการรับรู้ผลกระทบ

ทีเป็นตวัเงินโดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (  =3.89) ตามลาํดบั 

 

ตารางท ี4.19 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว 

 

การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกจิจากการท่องเทยีว   S.D. ความหมาย 

ผลกระทบทีเป็นตวัเงิน 3.89 .942 สูง 

ผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงิน 3.90 .928 สูง 

ภาพรวม 3.89 .935 สูง 

 

ตารางท ี4.20 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียวทีเป็นตวัเงิน 

 

การรับรู้ผลกระทบทีเป็นตวัเงิน 

การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกจิจาก

การท่องเทียว 

  S.D. ความหมาย 

การท่องเทียวทาํใหชุ้มชนมีรายไดม้ากขึน 

คนในชุมชนมีรายไดอ้ยา่งทวัถึง 

4.02 

3.75 

.902 

.982 

สูง 

สูง 

รวม 3.89 .942 สูง 

 

ผลการวิเคราะห์การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ดา้นผลกระทบทีเป็นตวั

เงิน ตารางที 4.20 พบว่า ชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ดา้นผลกระทบที

เป็นตวัเงิน อยูใ่นระดบัสูง (  =3.89) โดยมีการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเป็นตวัเงินสูงทีสุด
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ในขอ้การท่องเทียวทาํใหชุ้มชนมีรายไดม้ากขึน โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (  =4.02) และมีการ

รับรู้ผลกระทบในขอ้การไดรั้บประโยชน์จากการท่องเทียวอย่างทั วถึงในชุมชน อยู่ในระดับสูง               

(  =3.75) ตามลาํดบั 

 

ตารางท ี4.21 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียวทีไม่เป็นตวัเงิน 

 

การรับรู้ผลกระทบทไีม่เป็นตวัเงิน 

การรับรู้ผลกระทบการท่องเทียว

ทางเศรษฐกจิต่อชุมชน 

  S.D. ความหมาย 

การเพิมโอกาสทางอาชีพในชุมชน 

การเพิมโอกาสในการเป็นเจา้ของธุรกิจในชุมชน 

3.95 

3.84 

.881 

.975 

สูง 

สูง 

รวม 3.90 .928 สูง 

 

ผลการวิเคราะห์การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ดา้นผลกระทบทีไม่เป็นตวั

เงินตารางที 4.21 พบว่า ชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียวดา้นผลกระทบทีไม่

เป็นตวัเงิน อยูใ่นระดบัสูง (  =3.90) โดยมีการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเป็นตวัเงินสูงทีสุด

ในขอ้ การเพิมโอกาสในการเป็นเจา้ของธุรกิจในชุมชน โดยมีการรับรู้อยูใ่นระดบัสูง (  =3.95) 

และมีการรับรู้ผลกระทบในข้อการเพิมโอกาสทางอาชีพในชุมชนอยู่ในระดับสูง (  =3.84) 

ตามลาํดบั 
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4.5 ผลการประเมินขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางการท่องเทียว 

 

ตารางท ี4.22 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ 

ทางเศรษฐกจิจากการท่องเทียว 

 

ความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ 

ทางเศรษฐกจิจากการท่องเทียว 

  S.D. ความหมาย 

ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว

เมือการท่องเทียวเติบโตในพืนที เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

ร้านอาหาร ธุรกิจนําเทียวและมคัคุเทศก์ ธุรกิจขนส่งยืมเช่า

ยานพาหนะ ธุรกิจจําหน่ายของทีระลึกและหัตถกรรม

พืนบา้น เป็นตน้ 

การมีทักษะทีสามารถเข้าทาํงานในธุรกิจการท่องเทียวได ้

เช่น พนกังานโรงแรม พนกังานร้านอาหาร พนกังานเกียวกบั

ธุรกิจนําเทียวและมคัคุเทศก์ พนักงานธุรกิจขนส่งยืมเช่า

ยานพาหนะ พนักงานธุรกิจจําหน่ายของทีระลึกและ

หตัถกรรมพืนบา้น เป็นตน้ 

ความสามารถผลิตสินคา้เพือป้อนให้กบัธุรกิจท่องเทียวและ

บริการในพืนทีได ้เช่น โรงแรมร้านอาหารธุรกิจนาํเทียวและ

มคัคุเทศกธุ์รกิจขนส่งยมืเช่ายานพาหนะ ธุรกิจจาํหน่ายของที

ระลึกและหตัถกรรมพืนบา้น เป็นตน้ 

4.07 

 

 

 

 

4.08 

 

 

 

 

4.02 

 

 

 

.790 

 

 

 

 

.817 

 

 

 

 

.914 

 

 

ดี 

 

 

 

 

ดี 

 

 

 

 

ดี 

 

รวม 4.05 .840 ด ี

 

ผลการศึกษาขีดความสามารถของชุมชนในการแสวงหาประโยชน์ทางการท่องเทียวดงั

ตารางที 4.22 พบว่า ชุมชนมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางการท่องเทียว อยูใ่น

ระดบัดี (  =4.05) เมือพิจารณารายขอ้พบว่า ชุมชนมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

จากการท่องเทียวสูงสุดในข้อการมีทักษะทีสามารถเข้าทํางานในธุรกิจการท่องเทียวได้ เช่น 
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พนกังานโรงแรม พนกังานร้านอาหาร พนกังานในธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก์ พนักงานในธุรกิจ

ขนส่งยมืเช่ายานพาหนะ พนกังานในธุรกิจจาํหน่ายของทีระลึกและหตัถกรรมพืนบา้น เป็นตน้ โดย

มีขีดความสามารถ อยูใ่นระดบัดี  (  =4.08) รองลงมาไดแ้ก่ ขีดความความสามารถในการดาํเนิน

ธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก ์

ธุรกิจขนส่งยมืเช่ายานพาหนะ ธุรกิจจาํหน่ายของทีระลึกและหัตถกรรมพืนบา้น เป็นตน้ โดยมีขีด

ความสามารถ อยูใ่นระดับดี (  =4.07)  และ ขีดความสามารถผลิตสินคา้เพือป้อนให้กับธุรกิจ

เหล่านันได้ เช่น โรงแรมร้านอาหารธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก์ธุรกิจขนส่งยืมเช่ายานพาหนะ 

ธุรกิจจาํหน่ายของทีระลึกและหัตถกรรมพืนบ้าน เป็นต้นโดยมีขีดความสามารถ อยู่ในระดับดี            

(  =4.02) ตามลาํดบั 

 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูลเพอืการทดสอบสมมตฐิาน 

 

สมมติฐานที  ความเป็นผูป้ระกอบการมีความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 H0: ความเป็นผูป้ระกอบการไม่มีความสัมพนัธ์กับขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

H1: ความเป็นผูป้ระกอบการมีความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

สถิติทีจะใชใ้นการวิเคราะห์ คือ สถิติค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

Correlation) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร เพือทีจะอธิบายทิศทางและระดับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยมีระดบัความเชือมนัที  95% ในการทดสอบสมมติฐาน ซึงจะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) ก็ต่อเมือ ค่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติ มี

ค่านอ้ยกว่า 0.01 และผลการทดสอบจะแสดงในตารางดงัต่อไปนี 
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ตารางท ี4.23 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นผูป้ระกอบการกบัขีดความสามารถ

ในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

ความเป็นผู้ประกอบการ 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียว 

Pearson 

Correlation 
Sig. 

ทิศทาง

ความสัมพนัธ์ 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

ด้านความกล้าเสียง .335** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํ 

ด้านความมุ่งผลสําเร็จ .424** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านความคดิสร้างสรรค์ .448** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านความเชือมนัในตนเอง .205** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํมาก 

ด้านการรู้คุณค่าของการใช้

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 

 

.415** 

 

.000 

 

ทิศทางเดียวกนั 

 

ระดบัปานกลาง 

ภาพรวม .510** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดับปานกลาง 

 

หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.01 

 

จากตารางที 4.23 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นผูป้ระกอบการกบัขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการท่องเทียวสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความเป็นผูป้ระกอบการไดแ้ก่ ดา้นความกลา้เสียง 

ดา้นความมุ่งผลสาํเร็จ ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ดา้นความเชือมนัในตนเอง และดา้นการรู้คุณค่าของ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า กับขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึงน้อยกว่า 0.01 

หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ

สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.510 จึงสรุปไดว้่า ทงัสองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยัเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

 ความเป็นผูป้ระกอบการ ดา้นความกลา้เสียง มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่า 0.01 คือ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) หมายความว่า มีความสมัพนัธก์นั อยา่ง

มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.335 จึงสรุปไดว้่า ทงั
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สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัระดบัตาํ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ซึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยั 

ความเป็นผูป้ระกอบการ ดา้นการมุ่งผลสาํเร็จ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่า 0.01 คือ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) หมายความว่า ดา้นการมุ่งผลสาํเร็จ 

และขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มีความสัมพนัธ์กนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.424 จึงสรุปไดว้่า 

ทงัสองตัวแปรมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.01 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยั 

ความเป็นผูป้ระกอบการ ดา้นความคิดสร้างสรรค์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่า0.01 

คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) หมายความว่า ด้านความคิด

สร้างสรรค์ และขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มี

ความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากับ

0.448 จึงสรุปได้ว่า ทงัสองตัวแปรมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยั 

ความเป็นผูป้ระกอบการ ดา้นความเชือมนัในตนเอง มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่า 

0.01 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) หมายความว่า ด้านความ

เชือมนัในตนเอง และขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มี

ความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากับ

0.205 จึงสรุปได้ว่า ทังสองตัวแปรมีความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกันระดับตาํมาก อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยั 

ความเป็นผูป้ระกอบการ ดา้นการรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

อย่างคุม้ค่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่า 0.01 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H ) หมายความว่า ดา้นการรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

อย่างคุ้มค่า และขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มี

ความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากับ

0.415 จึงสรุปได้ว่า ทงัสองตัวแปรมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยั 
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สมมติฐานที 2 ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 H0: ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

H1: ความเป็นความเป็นชุมชนแห่งการเรียนมีความสมัพนัธก์บัการขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

สถิติทีจะใชใ้นการวิเคราะห์ คือ สถิติค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

Correlation) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร เพือทีจะอธิบายทิศทางและระดับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยมีระดบัความเชือมนัที  95% ในการทดสอบสมมติฐาน ซึงจะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) ก็ต่อเมือ ค่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติ มี

ค่านอ้ยกว่า 0.01  และผลการทดสอบจะแสดงในตารางดงัต่อไปนี 

 

ตารางท ี4.24 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชุมชนแห่งการเรียน รู้กับขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียว 

Pearson 

Correlation 
Sig. 

ทิศทาง

ความสัมพนัธ์ 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

ด้านบุคคลทีรอบรู้ .268** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํ 

ด้านแบบแผนความคดิอ่าน .365** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํ 

ด้านวสัิยทัศน์ร่วม .262** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํ 

ด้านการเรียนรู้เป็นทีม .321** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํ 

ด้านการคดิอย่างเป็นระบบ .374** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํ 

ภาพรวม .480** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดับปานกลาง 

 

หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.01 
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จากตารางที 4.24 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้กบั

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการท่องเทียวสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ไดแ้ก่ ดา้นบุคคลที

รอบรู้ ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน ดา้นวิสัยทศัน์ร่วม ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และดา้นการคิดอย่าง

เป็นระบบ กบัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการท่องเทียว โดยรวมมี

ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่า 0.01 มีความสัมพนัธ์กนัในระดับปานกลางและไปในทิศทาง

เดียวกัน หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) โดยมีค่า

สมัประสิทธิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.480 จึงสรุปไดว้่า ทงัสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปาน

กลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยัเมือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบว่า 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดา้นบุคคลทีรอบรู้ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่า0.01

คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) หมายความว่า ดา้นบุคคลทีรอบรู้ 

และขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มีความสัมพนัธ์กนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.268 จึงสรุปไดว้่า 

ทงัสองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัในระดบัตาํ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ซึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานงานวิจยั 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อย

กว่า 0.01 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) หมายความว่า ดา้นแบบ

แผนความคิดอ่าน และขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มี

ความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 

0.365 จึงสรุปไดว้่า ทงัสองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัในระดบัตาํ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

0.01 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยั 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดา้นวิสยัทศัน์ร่วม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่า0.01 

คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) หมายความว่า ดา้นวิสัยทศัน์ร่วม 

และขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มีความสัมพนัธ์กนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.262 จึงสรุปไดว้่า 

ทงัสองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัในระดบัตาํ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ซึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานงานวิจยั 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่า 

0.01 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) หมายความว่า ดา้นการเรียนรู้
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เป็นทีม และขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มี

ความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 

0.321 จึงสรุปไดว้่า ทงัสองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัในระดบัตาํ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

0.01 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยั 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อย

กว่า 0.01 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) หมายความว่า ดา้นการคิด

อยา่งเป็นระบบ และขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มี

ความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 

0.374 จึงสรุปไดว้่า ทงัสองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัในระดบัตาํ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

0.01 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยั 

 

สมมติฐานที 3 การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมีความสัมพนัธ์กับขีด

ความสามารถในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

H0: การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัขีดความสามารถ

ในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

H1: การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมีความสัมพนัธ์กบัขีดความสามารถใน

การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

สถิติทีจะใชใ้นการวิเคราะห์ คือ สถิติค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

Correlation) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร เพือทีจะอธิบายทิศทางและระดับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยมีระดบัความเชือมนัที  95% ในการทดสอบสมมติฐาน ซึงจะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) ก็ต่อเมือ ค่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติ มี

ค่านอ้ยกว่า 0.01  และผลการทดสอบจะแสดงในตารางดงัต่อไปนี 
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ตารางท ี4.25 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียว

กบัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

การรับรู้ผลกระทบ

เศรษฐกจิจากการท่องเทยีว 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียว 

Pearson 

Correlation 
Sig. 

ทิศทาง

ความสัมพนัธ์ 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

ผลกระทบทีเป็นตวัเงิน .522** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงนิ .623** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัสูง 

ภาพรวม .608** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดับปานกลาง 

 

หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.01 

 

จากตารางที 4.25 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจาก

การท่องเทียวกบัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการท่องเทียวสามารถ

วิเคราะห์ไดด้งันี 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ไดแ้ก่ 

ผลกระทบทีเป็นตัวเงินและผลกระทบทีไม่เป็นตัวเงิน กับขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึงน้อยกว่า 0.01 มี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและไปในทิศทางเดียวกนั หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.608 จึงสรุปไดว้่า 

ทงัสองตัวแปรมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยัเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ดา้นผลกระทบทีเป็นตวัเงิน มีค่าSig.เท่ากบั 

0.000 ซึงนอ้ยกว่า 0.01 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) หมายความ

ว่า ผลกระทบทีเป็นตวัเงินและขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ

สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.522 จึงสรุปไดว้่า ทงัสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ระดบั

ปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยั 
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การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ดา้นผลกระทบทีเป็นตวัเงิน มีค่า Sig. เท่ากบั 

0.000 ซึงนอ้ยกว่า 0.01 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) หมายความ

ว่า ผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงินและขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ

สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.623 จึงสรุปไดว้่า ทงัสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั 0.01 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยั 

 

สมมติฐานที 4 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน ของชุมชนสองแพรก จังหวดัพงังาต่างกันมีขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั 

เพศ 

สมมติฐานย่อยขอ้ที 4.1 สมาชิกชุมชนทีมีเพศต่างกันมีขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั 

 

 H0: สมาชิกชุมชนทีมีเพศต่างกนัมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวไม่แตกต่างกนั 

 H1: สมาชิกชุมชนทีมีเพศต่างกนัมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั 

 

สาํหรับสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าสถิติ Independent t-Test ทีระดบัความเชือมนั 

95% ซึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่าระดบันัยสาํคญั

ทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 โดยทาํการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใชว้ิธี

Levene’s Test ซึงมีสมมติฐานดงันี 

H : ค่าความแปรปรวนของสมาชิกชุมชนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 

 H : ค่าความแปรปรวนของสมาชิกชุมชนแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 



89 

ตารางที 4.26 การทดสอบความแตกต่างของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

 

ตัวแปรทีศึกษา 

Levene’s test 

For Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

ความสามารถ

ในการ

แสวงหา

ประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจาก

การท่องเทียว 

 

Equal 

Variances 

Assumed 

F Sig เพศ Mean S.D. t df Prob. 

.019 .891 หญิง 4.131 .667 1.728 242 0.085 

Equal 

Variances 

not 

assumed 

  ชาย 3.973 .759    

  

จากตารางที 4.26 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างค่าความแปรปรวนของขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างเพศชายและเพศ

หญิง พบว่าค่า Sig. เท่ากบั 0.891 ซึงมากกว่า 0.05 กล่าวคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H ) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H ) ซึงหมายความว่า กลุ่มชุมชนเพศชายและเพศหญิงมีค่าความแปรปรวนของขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวไม่แตกต่างกันทีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

เมือพิจารณาผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่าค่า Prob. เท่ากบั 0.085 

ซึงมากกว่า  0.05 กล่าวคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H ) ซึง

หมายความว่า สมาชิกชุมชนเพศชายและเพศหญิงมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวไม่แตกต่างกัน ทีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซึงไม่สอดคลอ้งกับ

สมมติฐานงานวิจยั 
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อาย ุ

สมมติฐานย่อยขอ้ที 4.2 สมาชิกชุมชนทีมีอายุต่างกนัมีขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั 

 

 H0: สมาชิกชุมชนทีมีอายตุ่างกนัมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

จากการท่องเทียวไม่แตกต่างกนั        

 H1: สมาชิกชุมชนทีมีอายตุ่างกนัมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

จากการท่องเทียวแตกต่างกนั 

 

การทดสอบสมมติฐานย่อยขอ้ที 4.2 จะใชส้ถิติการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเชือมนั 95% เพือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลียของประชากรทีมากกว่า 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซึงประกอบไปดว้ย 3 ขนัตอน

ดงันี 

ขนัที 1 เป็นการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มอายตุ่างๆ ดว้ยค่าสถิติ 

Levene’s Test 

ขนัที 2 เป็นการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลียของขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มอายตุ่างๆ ซึงหากในขนัที 1 ผล

การทดสอบพบว่า สมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายุต่างๆ มีค่าความแปรปรวนเท่ากนั ก็จะดาํเนินการ

ทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-Test ต่อไป แต่หากผลการทดสอบในขนัที 1 สมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายตุ่างๆ

มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จะทาํการทดสอบดว้ยค่าสถิติ 

Brow-forsythe test ต่อไป และถา้หากผลการทดสอบในขนัที 2  พบว่าอยา่งนอ้ยมีหนึงกลุ่มช่วงอายุ

ทีมีค่าเฉลียขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจาก

กลุ่มอืนๆ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่

เพือวิเคราะห์หาว่ากลุ่มช่วงอายุใดบา้งทีมีค่าเฉลียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 

ขนัที 3 เป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ ระหว่างกลุ่มช่วงอายตุ่างๆโดยใช้

ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different (LSD) ในกรณีทีค่าความแปรปรวนของขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่ม

อายตุ่างๆ มีค่าเท่ากนั นอกจากนนัจะใชค่้าสถิติ Dunnett’s T3 Test ในกรณีทีค่าความแปรปรวนของ



91 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชน

กลุ่มอายตุ่างๆมีค่าไม่เท่ากนั 

ขนัที 1 เป็นการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มอายุต่างๆ ดว้ยค่าสถิติ 

Levene’s Test ซึงมีสมมติฐานดงัต่อไปนี 

 

H0: ค่าความแปรปรวนของสมาชิกชุมชนกลุ่มอายตุ่างๆไม่แตกต่างกนั  

H1: ค่าความแปรปรวนของสมาชิกชุมชนกลุ่มอายตุ่างๆแตกต่างกนั 

 

ซึงหากผลการทดสอบสมมติฐานมีค่า Sig. มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เท่ากับยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ซึงจะแสดงตามตารางดงัต่อไปนี 

 

ตารางท ี4.27 ผลการทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มอายุ

ต่างๆ โดยใชค่้าสถิติ Levene’s Test 

  

ตวัแปรทีศึกษา 
Levene’s 

Test 
df1 df2 Sig. 

ขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียว 

1.479 4 239 .209 

 

จากตารางที 4.27  พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.209 ซึงมากกว่า 0.05 กล่าวคือยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สมาชิกชุมชนทีมีกลุ่มอายุแตกต่างกนัมีค่า

ความแปรปรวนของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ไม่

แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงันันจึงตอ้งใชค่้าสถิติ F-Test ในการ

ทดสอบความเท่ากนัของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว

ระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มอายตุ่างๆ ซึงผลการทดสอบในขนัที 2แสดงในตารางดงัต่อไปนี 
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ตารางท ี4.28 ผลการทดสอบความเท่ากนัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มอายุต่างๆ โดยใช้ค่าสถิติ               

F-Test 

 

ตวัแปรทีศึกษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

Sig. 

ขีดความสามารถใน

การแสวงหา

ประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียว 

Between 

Groups 

11.690 
 

112.618 

 

124.308 

4 

 

395 

 

243 

2.922 

 

.417 

 

 

6.202** 

 

 

 

 

.000 

Within 

Groups 

Total 

 

จากตารางที 4.28 ซึงแสดงผลการทดสอบความเท่ากนัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มอายุต่างๆโดยใช้

ค่าสถิติ F-Test พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่า 0.01 ทีมีนัยสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) กล่าวคือ สมาชิกชุมชนทีมีกลุ่มอายุต่างกนัมี

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

ขนัตอนที  จึงเป็นการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพือวิเคราะห์หาว่ากลุ่มช่วง

อายุใดบ้าง ทีมีค่าเฉลียดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยใช้สถิติ 

Fisher's Least–Significant Different (LSD) เพือหาว่า กลุ่มช่วงอายุใดบา้งทีมีขีดความสามารถใน

การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางท ี4.29 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายุต่างๆ โดยใช้ค่าสถิติ 

Fisher's Least – Significant Different (LSD) 

 

กลุ่มช่วงอาย ุ x  ไม่เกนิ 20 ปี 21 – 35 ปี 36 – 45 ปี 46 –55 ปี 56 ปีขึนไป 

ไม่เกนิ 20 ปี 4.30 
 .016 

 (.916) 

.344* 

(.030) 

.321* 

(.049) 

.677** 

(.000) 

21 – 35 ปี 4.28 
  

 

.328** 

(.006) 

.305* 

(.014) 

.660** 

(.000) 

36 – 45 ปี 3.95 
   -.022 

(.734) 

.332* 

(.049) 

46 –55 ปี 3.97 
    .355* 

(.033) 

56 ปีขึนไป 3.62 
 

 

    

 

หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 4.29 ทีผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายุต่างๆ โดยใชค่้าสถิติ 

Fisher's Least–Significant Different (LSD) พบว่ามี 8 คู่ ทีค่า Sig ของผลการทดสอบมีค่าตาํกว่า 

.  ไดแ้ก่ สมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายไุม่เกิน  ปี กบัสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุ  –  ปี ขึนไป 

คู่ทีสองไดแ้ก่ สมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายไุม่เกิน  ปี กบักลุ่มสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายุ  –  ปี 

คู่ทีสามไดแ้ก่ สมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายไุม่เกิน  ปี กบัสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุ  ปีขึนไป คู่ที

สีไดแ้ก่ สมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุ  –  ปีกบัสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุ  –  ปี คู่ทีห้าไดแ้ก่

สมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุ  –  ปี กบัสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุ  –  ปี คู่ทีหกไดแ้ก่ สมาชิก

ชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุ  –  ปีกบัสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุ56 ปีขึนไป คู่ทีเจ็ดไดแ้ก่ สมาชิกชุมชน

กลุ่มช่วงอายุ  –  ปีกบัสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายุ 56 ปีขึน และ กลุ่มคู่สุดทา้ย ไดแ้ก่สมาชิก

ชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุ  –  ปีกบัสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุ56 ปี 
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สรุปคือคู่แรกสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายไุม่เกิน 20 ปี มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายุ  –  

ปีไปอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.030 ซึงน้อยกว่า 0.05 และมีค่า

ต่างเท่ากบั 0.344 

คู่ทีสองสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายุ 46-55 ปี

ไปอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.0490 ซึงนอ้ยกว่า 0.05 และมีค่าต่าง

เท่ากบั 0.321 

คู่ทีสามสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายุ 56 ปีไป

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่า 0.01 และมีค่าต่าง

เท่ากบั 0.677 

คู่ทีสีสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 21 – 35ปี มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุ  – ปี

ไปอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.006 ซึงน้อยกว่า 0.01 และมีค่าต่าง

เท่ากบั 0.328 

คู่ทีหา้สมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายรุะหว่าง 21 – 35ปี มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุ4  – 55ปี

ไปอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.014 ซึงน้อยกว่า 0.05 และมีค่าต่าง

เท่ากบั 0.305 

คู่ทีหกสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายรุะหว่าง 21 – 35ปี มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายุอายุ56ปี

ไปอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่า 0.01 และมีค่าต่าง

เท่ากบั 0.660 

คู่ทีเจ็ดสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายรุะหว่าง  – ปี มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายอุาย ุ56 ปี

ไปอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.049 ซึงน้อยกว่า 0.05 และมีค่าต่าง

เท่ากบั 0.332 

คู่ทีแปดสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายรุะหว่าง  –  ปีมีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงอายุ 56 ปีไป
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อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.033 ซึงน้อยกว่า 0.05 และมีค่าต่าง

เท่ากบั 0.355 

สถานภาพ 

สมมติฐานย่อยข้อที 4.3 สมาชิกชุมชนทีมีสถานภาพต่างกนัมีขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั 

 

H0: สมาชิกชุมชนทีมีสถานภาพต่างกนัมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวไม่แตกต่างกนั 

H1: สมาชิกชุมชนทีมีสถานภาพต่างกนัมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั 

 

การทดสอบสมมติฐานย่อยขอ้ที 4.3 จะใชส้ถิติการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเชือมนั 95% เพือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลียของประชากรทีมากกว่า 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซึงประกอบไปดว้ย 3 ขนัตอน

ดงันี 

ขนัที 1 เป็นการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มสถานภาพต่างๆ ดว้ย

ค่าสถิติ Levene’s Test 

ขนัที 2 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉลียของขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มสถานภาพต่างๆ ซึงหากในขนั

ที 1 ผลการทดสอบ พบว่า สมาชิกชุมชนกลุ่มสถานภาพต่างๆ มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน ก็จะ

ดาํเนินการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-Test ต่อไป แต่หากผลการทดสอบในขนัที 1 สมาชิกชุมชนกลุ่ม

สถานภาพต่างๆ มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จะทาํการ

ทดสอบดว้ยค่าสถิติ Brow-forsythe test ต่อไป และถา้หากผลการทดสอบในขนัที 2  พบว่าอย่าง

นอ้ยมีหนึงกลุ่มสถานภาพทีมีค่าเฉลียขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก

การท่องเทียว แตกต่างจากกลุ่มอืนๆ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบ

หาค่าความแตกต่างรายคู่เพือวิเคราะห์หาว่ากลุ่มช่วงสถานภาพใดบา้งทีมีค่าเฉลียดงักล่าวแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

ขนัที 3 เป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ ระหว่างกลุ่มสถานภาพต่างๆโดย

ใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different(LSD) ในกรณีทีค่าความแปรปรวนของขีด
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ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่ม

สถานภาพต่างๆ มีค่าเท่ากัน นอกจากนันจะใช้ค่าสถิติ Dunnett’s T3 Test ในกรณีทีค่าความ

แปรปรวนของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่าง

สมาชิกชุมชนกลุ่มสถานภาพต่างๆมีค่าไม่เท่ากนั 

ขนัที 1 เป็นการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มสถานภาพต่างๆ ดว้ย

ค่าสถิติ Levene’s Test ซึงมีสมมติฐานดงัต่อไปนี 

 

H0: ค่าความแปรปรวนของสมาชิกชุมชนกลุ่มสถานภาพต่างๆไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนของสมาชิกชุมชนกลุ่มสถานภาพต่างๆแตกต่างกนั 

 

ซึงหากผลการทดสอบสมมติฐานมีค่า Sig. มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เท่ากับยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ซึงจะแสดงตามตารางดงัต่อไปนี 

 

ตารางท ี4.30 ผลการทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่ม

สถานภาพต่างๆ โดยใชค่้าสถิติ Levene’s Test 

  

ตวัแปรทีศึกษา 
Levene’s 

Test 
df1 df2 Sig. 

ขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว 

 

.668 

 

2 241 .514 

 

จากตารางที 4.30  พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.514 ซึงมากกว่า 0.05 กล่าวคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สมาชิกชุมชนทีมีกลุ่มสถานภาพแตกต่าง

กนัมีค่าความแปรปรวนของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงันนัจึงตอ้งใชค่้าสถิติ F-Test 

ในการทดสอบความเท่ากนัของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ
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ท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มสถานภาพต่างๆ ซึงผลการทดสอบในขนัที 2 แสดงในตาราง

ดงัต่อไปนี 

 

ตารางท ี4.31 ผลการทดสอบความเท่ากนัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มสถานภาพต่างๆ โดยใช้

ค่าสถิติ F-Test 

 

ตวัแปรทีศึกษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

Sig. 

ขีดความสามารถใน

การแสวงหา

ประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียว 

Between 

Groups 

7.002 
 

117.306 

 

124.308 

2 

 

241 

 

243 

3.501 

 

.487 

 

 

7.193** 

 

 

 

 

.001 

Within 

Groups 

Total 

 

จากตารางที 4.31 ซึงแสดงผลการทดสอบความเท่ากนัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มสถานภาพต่างๆ โดย

ใชค่้าสถิติ F-Test พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงนอ้ยกว่า 0.01 ทีมีนยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) กล่าวคือ สมาชิกชุมชนทีมีสถานภาพต่างกนัมี

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

ขันตอนที  จึงเป็นการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่ เพือวิเคราะห์หาว่ากลุ่ม

สถานภาพใดบา้ง ทีมีค่าเฉลียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ

Fisher's Least–Significant Different (LSD) เพือหาว่า กลุ่มสถานภาพใดบา้งทีมีขีดความสามารถใน

การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางท ี4.32 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกชุมชนสถานภาพต่างๆ โดยใชค่้าสถิติ Fisher's 

Least – Significant Different (LSD) 

 

กลุ่มช่วง

สถานภาพ 

x  โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง/

แยกกนัอยู่ 

โสด 4.26  .284** 

(.003) 

.528** 

(.001) 

สมรส 3.97   .243 

(.116) 

หมา้ย/หยา่ร้าง/

แยกกนัอยู ่

 

3.73 

   

 

หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 

จากตารางที 4.32 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงสถานภาพต่างๆ โดยใช้

ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different (LSD) พบว่ามี 2 คู่ ทีค่า Sig ของผลการทดสอบมีค่า

ตาํกว่า . 1 ไดแ้ก่ สมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงสถานภาพโสดกบัสมรส และคู่ทีสองไดแ้ก่ โสดกบัหมา้ย/

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

สมาชิกคู่แรกชุมชนกลุ่มสถานภาพโสด มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มสถานภาพสมรสอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซึงน้อยกว่า 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั

0.284 

คู่ทีสองสมาชิกชุมชนกลุ่มสถานภาพโสด มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มสถานภาพสถานภาพโสด

กบัหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึง

นอ้ยกว่า 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.528 
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ระดบัการศึกษา 

สมมติฐานยอ่ยขอ้ที 4.4 สมาชิกชุมชนทีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั  

 

 H0: สมาชิกชุมชนทีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวไม่แตกต่างกนั 

H1: สมาชิกชุมชนทีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั 

 

การทดสอบสมมติฐานยอ่ยขอ้ที 4.4  จะใชส้ถิติการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเชือมนั 95% เพือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลียของประชากรทีมากกว่า 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซึงประกอบไปดว้ย 3 ขนัตอน

ดงันี 

ขนัที 1 เป็นการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนช่วงระดบัการศึกษา ดว้ย

ค่าสถิติ Levene’s Test 

ขนัที 2 เป็นการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลียของขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษาต่างๆ ซึงหาก

ในขันที 1 ผลการทดสอบพบว่า สมาชิกชุมชนกลุ่มระดับการศึกษาต่างๆ มีค่าความแปรปรวน

เท่ากนั ก็จะดาํเนินการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-Test ต่อไป แต่หากผลการทดสอบในขนัที 1 สมาชิก

ชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษาต่างๆ มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05 จะทาํการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Brow-forsythe test ต่อไป และถา้หากผลการทดสอบในขนัที 2  

พบว่าอยา่งนอ้ยมีหนึงกลุ่มระดบัการศึกษาทีมีค่าเฉลียขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากกลุ่มอืนๆ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ผูว้ิจยั

จะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่เพือวิเคราะห์หาว่ากลุ่มระดบัการศึกษาใดบา้งทีมีค่าเฉลีย

ดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

ขนัที 3 เป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ ระหว่างกลุ่มช่วงการศึกษาต่างๆ

โดยใชค่้าสถิติ Fisher's Least – Significant Different (LSD) ในกรณีทีค่าความแปรปรวนของขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่ม

ระดบัการศึกษาต่างๆ มีค่าเท่ากนั นอกจากนันจะใชค่้าสถิติ Dunnett’s T3 Test ในกรณีทีค่าความ
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แปรปรวนของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่าง

สมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษาต่างๆมีค่าไม่เท่ากนั 

ขนัที 1 เป็นการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนระดบัการศึกษาต่างๆ ดว้ย

ค่าสถิติLevene’s Test ซึงมีสมมติฐานดงัต่อไปนี 

 

H0: ค่าความแปรปรวนของสมาชิกชุมชนระดบัการศึกษาต่างๆไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนของสมาชิกชุมชนระดบัการศึกษาต่างๆแตกต่างกนั 

 

ซึงหากผลการทดสอบสมมติฐานมีค่า Sig. มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เท่ากับยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ซึงจะแสดงตามตารางดงัต่อไปนี 

 

ตารางท ี4.33 ผลการทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกระดบัการศึกษา

ต่างๆ โดยใชค่้าสถิติ Levene’s Test 

 

ตวัแปรทีศึกษา 
Levene’s 

Test 
df1 df2 Sig. 

ขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

1.286 5 238 .271 

 

จากตารางที 4.33 พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.271 ซึงมากกว่า 0.05 กล่าวคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สมาชิกชุมชนทีมีกลุ่มระดบัการศึกษา

แตกต่างกนั มีค่าความแปรปรวนทีมีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

จากการท่องเทียวไม่แตกต่างกนั อย่างมีระดบันัยสําคัญทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงันันจึงต้องใช้

ค่าสถิติ F-Test ในการทดสอบความเท่ากนัของของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษาต่างๆ ซึงผลการทดสอบใน

ขนัที 2 แสดงในตารางดงัต่อไปนี 
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ตารางท ี4.34 ผลการทดสอบความเท่ากนัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษาต่างๆโดยใช้

ค่าสถิติ F-Test 

 

ตวัแปรทีศึกษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

Sig. 

ขีดความสามารถใน

การแสวงหา

ประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียว 

Between 

Groups 

7.444 
 

116.864 

 

124.308 

5 

 

238 

 

243 

1.489 

 

.491 

 

 

3.032** 

 

 

 

 

.010 

Within 

Groups 

Total 

  

จากตารางที 4.34 ซึงแสดงผลการทดสอบความเท่ากนัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ระหว่างสมาชิกระดับการศึกษาต่างๆโดยใช้

ค่าสถิติ F-Test พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.010 ซึงน้อยกว่า 0.01 ทีมีนัยสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H ) กล่าวคือ สมาชิกชุมชนทีมีระดบัการศึกษา 

ต่างกนัมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างกัน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

ต่อไปผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพือวิเคราะห์หาว่ากลุ่มช่วงระดบั

การศึกษาใดบา้ง ทีมีค่าเฉลียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ

Fisher's Least–Significant Different (LSD) เพือหาว่ากลุ่มระดับการศึกษาใดบ้างทีมีขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางท ี4.35 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มระดับการศึกษาต่างๆ โดยใช้

ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different (LSD) 

 

กลุ่มช่วงระดับ

การศึกษา 

x  ตํากว่า

ประถม 

ศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

มัธยม 

ศึกษาตอน

ปลาย/ป.ว.ช 

อนุปริญญา/ 

ป.ว.ส 

ปริญญา

ตรี/

มากกว่า

ขึนไป 

ตาํกว่า

ประถมศึกษา 
3.46  

-.458* 

(.034) 

-.659** 

(.003) 

-.666** 

(.002) 

-.676** 

(.003) 

-.770** 

(.001) 

ประถมศึกษา 3.91   
-.201 

(.145) 

-.208 

(.120) 

-.218 

(.127) 

-.312* 

(.042) 

มธัยมศึกษา

ตอนตน้ 
4.12    

-.007 

(.957) 

-.017 

(.906) 

-.111 

(.483) 

มธัยมศึกษาตอน

ปลาย/ป.ว.ช 
4.12     

-.010 

(.946) 

-.104 

(.505) 

อนุปริญญา/ ป.ว.ส 4.13      
-.094 

(.566) 

ปริญญาตรี/

มากกว่าขึนไป 
4.23       

 

หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 4.35 ผลการทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษาต่างๆ โดยใช้

ค่าสถิติ Fisher's Least–Significant Different (LSD) พบว่ามี 6 คู่ ทีค่า Sig ของผลการทดสอบมีค่าตาํ

กว่า .  ได้แก่ สมาชิกชุมชนกลุ่มระดับตํากว่าประถมศึกษากับสมาชิกชุมชนกลุ่มระดับ

ประถมศึกษา คู่ทีสองไดแ้ก่ สมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษาตาํกว่าประถมศึกษากบักลุ่มสมาชิก

ชุมชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คู่ ทีสามได้แก่สมาชิกชุมชนกลุ่มระดับการศึกษาตํากว่า

ประถมศึกษากบัสมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ป.ว.ช คู่ทีสี ไดแ้ก่ สมาชิกชุมชน

กลุ่มระดบัการศึกษาตาํกว่าประถมศึกษากบัสมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัอนุปริญญา/ป.ว.ส. คู่ทีหา้ไดแ้ก่
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สมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงระดบัการศึกษาตาํกว่าประถมศึกษากบัสมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัปริญญาตรี/

มากกว่าขึนไป และคู่สุดทา้ยได้แก่ สมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษาประถมศึกษา กบัสมาชิก

ชุมชนกลุ่มระดบัปริญญาตรี/มากกว่าขึนไป 

สมาชิกคู่แรกชุมชนกลุ่มระดบัตาํกว่าประถมศึกษา มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกกลุ่มระดบัประถมศึกษาอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.034 ซึงนอ้ยกว่า 0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั -

0.458 

คู่ทีสองสมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัตาํกว่าประถมศึกษา มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มชุมชนระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซึงน้อยกว่า 

0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั -0.659 

คู่ทีสามสมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัตาํกว่าประถมศึกษา มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มชุมชนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ป.ว.ช อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั0.002 ซึง

นอ้ยกว่า 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.666 

คู่ทีสีสมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัตาํกว่าประถมศึกษา มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัอนุปริญญา/ 

ป.ว.ส อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซึงน้อยกว่า0.01 และมีค่า

ต่างเท่ากบั -0.676 

คู่ทีหา้สมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัตาํกว่าประถมศึกษา มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัปริญญาตรี/

มากกว่าขึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01โดยมีค่า Sig.เท่ากบั 0.001 ซึงนอ้ยกว่า 0.01 และมี

ค่าต่างเท่ากบั -0.770 

คู่ทีหกสมาชิกชุมชนกลุ่มระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลียของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจากสมาชิกชุมชนกลุ่มระดบัปริญญาตรี/

มากกว่าขึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.042 ซึงนอ้ยกว่า 0.05 และ

มีค่าต่างเท่ากบั -0.312 
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อาชีพ 

สมมติฐานยอ่ยขอ้ที 4.5 สมาชิกชุมชนทีมีอาชีพต่างกนัมีขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั  

 

H0: สมาชิกชุมชนทีมีอาชีพต่างกันมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวไม่แตกต่างกนั 

H1: สมาชิกชุมชนทีมีอาชีพต่างกันมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั 

 

การทดสอบสมมติฐานย่อยขอ้ที 4.5 จะใชส้ถิติการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเชือมนั 95% เพือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลียของประชากรทีมากกว่า 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซึงประกอบไปดว้ย 3 ขนัตอน

ดงันี 

 

ขนัที 1 เป็นการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆ ด้วย

ค่าสถิติ Levene’s Test 

ขนัที 2 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉลียของขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนทีมีอาชีพต่างๆ ซึงหากในขนัที 1 ผล

การทดสอบพบว่าสมาชิกชุมชนทีมีอาชีพต่างๆ มีค่าความแปรปรวนเท่ากนั ก็จะดาํเนินการทดสอบ

ดว้ยค่าสถิติ F-Test ต่อไป แต่หากผลการทดสอบในขนัที 1 กลุ่มสมาชิกชุมชนทีมีอาชีพต่างๆ มีค่า

ความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จะทาํการทดสอบดว้ยค่าสถิติ 

Brow-forsythe test ต่อไป และถา้หากผลการทดสอบในขนัที 2  พบว่าอย่างน้อยมีหนึงกลุ่มอาชีพที

มีค่าเฉลียขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว แตกต่างจาก

กลุ่มอืนๆ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่

เพือวิเคราะห์หาว่ากลุ่มอาชีพใดบา้งทีมีค่าเฉลียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05 

ขนัที 3 เป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ ระหว่างกลุ่มอาชีพต่างๆโดยใช้

ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different (LSD) ในกรณีทีค่าความแปรปรวนของขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนทีมี
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อาชีพต่างๆ มีค่าเท่ากนั นอกจากนันจะใชค่้าสถิติ Dunnett’s T3 Test ในกรณีทีค่าความแปรปรวน

ของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิก

ชุมชนทีมีอาชีพต่างๆมีค่าไม่เท่ากนั  

ขนัที 1 เป็นการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มอาชีพ ดว้ยค่าสถิติ 

Levene’s Test ซึงมีสมมติฐานดงัต่อไปนี 

 

H0: ค่าความแปรปรวนของสมาชิกชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนของสมาชิกชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆแตกต่างกนั 

 

ซึงหากผลการทดสอบสมมติฐานมีค่า Sig. มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เท่ากับยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ซึงจะแสดงตามตารางดงัต่อไปนี 

 

 

ตารางท ี4.36 ผลการทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ โดยใชค่้าสถิติ Levene’s Test 

  

ตวัแปรทีศึกษา 
Levene’s 

Test 
df1 df2 Sig. 

ขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

1.772 4 239 .135 

 

จากตารางที 4.36 พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.135 ซึงมากกว่า 0.05 กล่าวคือยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สมาชิกชุมชนทีมีอาชีพแตกต่างกนั มีค่า

ความแปรปรวนของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวไม่

แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงันันจึงตอ้งใชค่้าสถิติ F-Test ในการ

ทดสอบความเท่ากนัของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว

ระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึงผลการทดสอบในขนัที 2 จะแสดงในตารางดงัต่อไปนี 
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ตารางท ี4.37 ผลการทดสอบความเท่ากนัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียว ระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยใชค่้าสถิติ              

F-Test 

 

ตวัแปรทีศึกษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

Sig. 

ขีดความสามารถใน

การแสวงหา

ประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียว 

Between 

Groups 

3.101 
 

121.206 

 

124.308 

4 

 

239 

 

243 

.775 

 

.507 

 

 

1.529 

 

 

 

 

.194 

Within 

Groups 

Total 

 

จากตารางที 4.37 ซึงแสดงผลการทดสอบความเท่ากนัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆโดยใชค่้าสถิติ             

F-Test พบว่า ค่า Sig.เท่ากบั 0.194 ซึงมากกว่า 0.05 ทีมีนยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H ) กล่าวคือ สมาชิกชุมชนทีมีกลุ่มอาชีพต่างกันมีขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวไม่แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05 

 

รายได ้

สมมติฐานย่อยขอ้ที 4.6 สมาชิกชุมชนทีมีรายไดแ้ตกต่างกันมีขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั  

 

H0: สมาชิกชุมชนทีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวไม่แตกต่างกนั  

H1: สมาชิกชุมชนทีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั  

 

การทดสอบสมมติฐานย่อยขอ้ที 4.6 จะใชส้ถิติการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเชือมนั 95% เพือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
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ค่าเฉลียของประชากรทีมากกว่า 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซึงประกอบไปดว้ย 3 ขนัตอน

ดงันี 

ขนัที 1 เป็นการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนระดบัรายได้ต่างๆ ดว้ย

ค่าสถิติ Levene’s Test 

ขนัที 2 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของค่าเฉลียของขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนระดบัรายไดต่้างๆ ซึงหากในขนัที 1 

ผลการทดสอบพบว่า สมาชิกชุมชนระดบัรายไดต่้างๆมีค่าความแปรปรวนเท่ากนั ก็จะดาํเนินการ

ทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-Test ต่อไป แต่หากผลการทดสอบในขนัที 1 กลุ่มสมาชิกชุมชนระดบัรายได้

ต่างๆ มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จะทาํการทดสอบดว้ย

ค่าสถิติ Brow-forsythe test ต่อไป และถา้หากผลการทดสอบในขนัที 2  พบว่าอย่างน้อยมีหนึงกลุ่ม

ระดบัรายไดที้มีค่าเฉลียขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

แตกต่างจากกลุ่มอืนๆ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความ

แตกต่างรายคู่เพือวิเคราะห์หาว่าระดบัรายไดใ้ดบา้งทีมีค่าเฉลียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั 0.05 

ขนัที 3 เป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่  ระหว่างสมาชิกชุมชนระดับ

รายไดต่้างๆ โดยใชค่้าสถิติ Fisher's Least – Significant Different (LSD) ในกรณีทีค่าความ

แปรปรวนของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่าง

สมาชิกชุมชนระดบัรายไดต่้างๆมีค่าเท่ากนั นอกจากนันจะใชค่้าสถิติ Dunnett’s T3 Test ในกรณีที

ค่าความแปรปรวนของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว

ระหว่างสมาชิกชุมชนระดบัรายไดต่้างๆมีค่าไม่เท่ากนั  

ขนัที 1 เป็นการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนระดับรายได้ต่างๆดว้ย

ค่าสถิติ Levene’s Testซึงมีสมมติฐานดงัต่อไปนี 

 

H0: ค่าความแปรปรวนของสมาชิกชุมชนระดบัรายไดต่้างๆไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนของสมาชิกชุมชนระดบัรายไดต่้างๆแตกต่างกนั 

 

ซึงหากผลการทดสอบสมมติฐานมีค่า Sig. มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เท่ากับยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ซึงจะแสดงตามตารางดงัต่อไปนี 
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ตารางท ี4.38 ผลการทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนของขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนระดับ

รายไดต่้างๆโดยใชค่้าสถิติ Levene’s Test 

  

ตวัแปรทีศึกษา Levene’s Test df1 df2 Sig. 

ขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว 

5.332 4 239 .000 

 

จากตารางที 4.38 พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่า 0.01 กล่าวคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สมาชิกชุมชนทีมีระดบัรายได้

แตกต่างกนัมีค่าความแปรปรวนของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก

การท่องเทียวแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ดังนันจึงต้องใช้ค่าสถิติ 

Brown-Forthe Test ในการทดสอบความเท่ากนัของขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนระดบัรายไดต่้างๆ ซึงผลการทดสอบใน ขนัที 2 จะ

แสดงในตารางดงัต่อไปนี 

 

ตารางท ี4.39 ผลการทดสอบความเท่ากนัทีมีต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวระหว่างสมาชิกชุมชนระดบัรายไดต่้างๆโดยใชค่้าสถิติ 

ค่าสถิติ Brow-Forsythe Test 

 

ขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกจิจากการการ

ท่องเทียว 

Statistic Df1 Df2 Sig. 

Brow-forsythe .908 4 163.571 .461 

 

จากตารางที 4.39 ซึงแสดงผลการทดสอบความเท่ากนัของขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ระหว่างสมาชิกชุมชนระดบัรายไดต่้างๆโดยใชค่้าสถิติ 

Brown-Forthe Test พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.461 ซึงมากกว่า 0.05 ทีมีนัยสาํคญัทางสถิติ เท่ากับ

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H ) กล่าวคือ สมาชิกชุมชนระดบัรายได้
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แตกต่างกนัมีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวไม่

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05 

 

4.7 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

สมมุติฐานที  ความเป็นผูป้ระกอบการมีความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

ตารางท ี4.40 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที 1 

 

ความเป็นผู้ประกอบการ 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิจากการท่องเทยีว  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สถิตทิีใช้ในการ

ทดสอบ 

ด้านความกล้าเสียง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

ด้านความมุ่งผลสําเร็จ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

ด้านความคดิสร้างสรรค์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

ด้านความเชือมนัในการพฒันาตนเอง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

ด้านการรู้คุณค่าของการใช้

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมอย่าง

คุ้มค่า 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
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สมมติฐานที 2 ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

ตารางท ี4.41 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที 2 

 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิจาก

การท่องเทียว 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน สถิตทิีใช้ในการทดสอบ 

ด้านบุคคลทีรอบรู้ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

ด้านแบบแผนความคดิอ่าน สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

ด้านวสัิยทัศน์ร่วม สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

ด้านการเรียนรู้เป็นทีม สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

ด้านการคดิอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

  

สมมุติฐานที 3 การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมีความสัมพนัธ์กับขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

ตารางที 4.42 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที 3 

 

การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกจิจาก

การท่องเทียว 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิจาก

การท่องเทียว 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน สถิตทิีใช้ในการทดสอบ 

ผลกระทบทีเป็นตวัเงิน สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

ผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงนิ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
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สมมุติฐานที 4 สมาชิกชุมชนทีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีผลต่อกบัขีดความสามารถใน

การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวต่างกนั 

 

ตารางที 4.43 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที 4 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 

จากการท่องเทียว 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน สถิตทิีใช้ในการทดสอบ 

เพศ  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Independent t-test 

อาย ุ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

สถานภาพ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

ระดับการศึกษา สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

อาชีพ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

รายได้ต่อเดือน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

 



บทที 5 

 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจยัมีวตัถุประสงคก์ารศึกษาดงัต่อไปนี 

) เพือประเมินขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

ของชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา   

) เพือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียว และวิเคราะห์ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการ ความเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้  และการรับรู้ผลกกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวทีมีความสัมพันธ์กับขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ของชุมชนสองแพรก 

จงัหวดัพงังา 

งานวิจัยนีใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ความเป็น

ผูป้ระกอบการ ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการรับรู้ผลกกระทบทางเศรษฐกิจจากการโดย

ใชว้ิธีสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขนัตอน  (Multi - Stage Sampling) ประกอบดว้ย 3 ขนัตอนคือ 

ขนัตอนที 1 การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  ขนัตอนที 2 การเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota 

Sampling)  และขนัตอนที  การเลือกตวัอย่างแบบสะดวก จากประชากรชุมชนสองแพรก อาํเภอ

เมือง จงัหวดัพงังา เนืองจากประชากร ชุมชนสองแพรก มีอยู ่ 3 หมู่บา้นเพือความกระจายของขอ้มลู

จากการทดสอบกลุ่มของขนาดตวัอยา่งทียอมรับไดคื้อ 244 คน   

 

5.1 สรุปผลการศึกษาและอภปิรายผล 

 

งานวิจยันีวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และ

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าสถิติกลุ่มตวัอย่างทีเป็นอิสระ

ต่อกนั (Independen t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way Anova) และการวิเคราะห์

ความสมัพนัธด์ว้ยแบบสหสมัพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) ในการตอบคาํถามงานวิจยัและ

ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95  
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 5.1.1 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนทงัสิน 244 คนนาํมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพืออธิบายลกัษณะของขอมูลปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่ม

ตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถาม  

ตอนที 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทวัไปเกียวกบัตวัของผูที้อาศยัในชุมชน โดยจะบอกขอ้มูล

เบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 

แสดงในรูปแบบตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 5.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มทีตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 129 52.9 

หญิง 115 47.1 

อาย ุ   

นอ้ยกว่า 20 ปี 27 11.1 

21 – 35 ปี 75 30.7 

36 – 45 ปี 62 25.4 

46 – 55 ปี 52 21.3 

56 ปีขึนไป 28 11.5 

สถานภาพ   

โสด 87 35.7 

สมรส 133 54.5 

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 24 9.8 

ระดับการศึกษา   

ตาํกว่าประถมศึกษา 13 5.3 

ประถมศึกษา 58 23.8 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 47 19.3 
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ตารางที 5.1 (ต่อ) 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ป.ว.ช 53 21.3 

อนุปริญญา/ ป.ว.ส 41 16.8 

ปริญญาตรี/มากกว่าขึนไป 33 13.5 

อาชีพ   

เกษตรกรรม 62 25.4 

รับจา้ง/พนกังานบริษทั 89 36.5 

ธุรกิจส่วนตวั 53 21.7 

ขา้ราชการ/พนกังานวิสาหกิจ 25 10.2 

พ่อบา้น/แม่บา้น 15 6.1 

รายได้ต่อเดือน   

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท 31 12.7 

5,001 - 10,000 บาท 79 32.4 

10,001 - 15,000 บาท 55 22.5 

15,001 – 20,000 บาท 46 18.9 

มากกว่า 20,001 บาท ขึนไป 33 13.5 

 

จากการเก็บข้อมูล พบว่า สมาชิกชุมชนทีอาศยัอยู่ในชุมชนสองแพรก แบบสอบถาม

จาํนวน 244 คน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดด้งันี สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 129 (ร้อย

ละ 52.9) มีอายเุฉลียอยูที่ 21 – 35 ปี จาํนวน75คน (ร้อยละ 30.7) มีสถานภาพสมรสจาํนวน 133 คน 

(ร้อยละ54.5) มีระดบัการศึกษาประถมศึกษาจาํนวน 58 คน (ร้อยละ23.8) มีอาชีพรับจา้ง/พนักงาน

บริษทัจาํนวน 89คน (ร้อยละ36.5) และมีรายไดต่้อเดือนเฉลียที 5,001 - 10,000 บาท จาํนวน 79 

(ร้อยละ32.4) 

ตอนที 2 การวิเคราะห์ความเป็นผูป้ระกอบการที ประกอบดว้ย ดา้นความกลา้เสียง ดา้น

ความมุ่งผลสาํเร็จ ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ดา้นความเชือมนัในตนเอง และดา้นการรู้คุณค่าของการ

ใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า 
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ตารางที 5.2 การวิเคราะห์ความเป็นผูป้ระกอบการ 

 

ความเป็นผู้ประกอบการ   S.D. ความหมาย 

ดา้นความกลา้เสียง 3.78 .832 มาก 

ดา้นความมุ่งผลสาํเร็จ 4.02 .773 มาก 

ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 4.07 .799 มาก 

ดา้นความเชือมนัในตนเอง 4.21 .713 มากทีสุด 

ดา้นการรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า 
4.24 .762 มากทีสุด 

ภาพรวม 4.06 0.775 มาก 

 

จากตารางที 5.2 จากการวิเคราะห์สมาชิกชุมชนทีมีต่อความเป็นผูป้ระกอบการพบว่า โดย

ภาพรวม สมาชิกชุมชนมีความเป็นผูป้ระกอบการในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.06  กล่าวคือ 

สมาชิกชุมชนมีความเป็นผูป้ระกอบการ มีการปฏิบติัทีสอดคลอ้งกบัความเป็นผูป้ระกอบการและ

สอดรับกบัความคิดเห็นของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยดา้นทีไดรั้บค่าเฉลียมากทีสุด คือ 

อนัดบัที 1 ดา้นการรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างคุม้ค่า มี

ค่าเฉลียเท่ากบั 4.24 เนืองจากสมาชิกชุมชนไดค้ลุกคลีและดาํเนินชีวติอยูภ่าพใตส้ภาพแวดลอ้มทีปก

คลุมไปดว้ยป่าไมล้าํธารและนาํตก สิงเหล่านีเป็นสิงทีใชด้าํเนินชีวิตและเป็นแหล่งสร้างรายไดท้าํให้

สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่รู้ถึงคุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีมีอยู่ สอดคลอ้ง

กบัลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการของ สุรนาถ ปูชนียพงศกร (2556) กล่าวว่า ผูป้ระกอบการที

ทนัสมยันนัจะตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พร้อมทงั

สามารถใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และอนุรักษเ์พือใหท้รัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งยงัยนื 

อนัดบัที 2 ดา้นความเชือมนัในตนเอง พบว่า มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.21 อยู่ในระดบัมากทีสุด 

เป็นอนัดับถดัมา เป็นเพราะสมาชิกชุมชนนันชอบพึงพาตนเองเป็นส่วนใหญ่ และเชือมั นใน

ความสามารถของตนเอง ซึงผลงานวิจยัของ ภาณี อุบลศรี (2546) พบว่า ผูป้ระกอบการทีมีความ

เชือมนัในตนเอง จะสามารถทาํให้เกิดผลงานทีน่าพึงพอใจ และประสบความสาํเร็จตามทีวางไว ้

เนืองจากเมือมีความมนัใจในตนเอง สามารถเผชิญกบัปัญหาต่างรวมทงัเอาชนะปัญหาอุปสรรคทีจะ

เกิดขึนขา้งหนา้ได ้และ ปรารถนา โฆสิโต (2546) พบว่า ความเชือมนัตนเองนันช่วยสร้างกาํลงัใจ

ทงั เป็นสิงหนึงทีสามารถสร้างใหบุ้คคลนนักระทาํสิงต่างๆไดส้าํเร็จ แมจ้ะมีปัญหาอุปสรรคก็ตาม  
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อนัดบัที 3 ดา้นความคิดสร้างสรรค์ พบว่า มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.07 อยู่ในระดบัมาก เป็น

อนัดับถดัมา จะเห็นได้ว่าสมาชิกชุมชนมีความคิดริเริมสร้างสรรค์สิงแปลกใหม่อยู่เสมอ เพือ

สร้างสรรคสิ์งต่างๆรอบตวั ซึง ปรารถนา โฆสิโต (2546) พบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการตอ้งอาศยั

ความคิดสร้างสรรคใ์นการริเริมสิงใหม่ๆ เพือใหเ้กิดความริเริมและจินตนาการ หาช่องทางทีนาํไปสู่

ความสาํเร็จ Sayigh (1992) ไดก้ล่าวว่า การจะริเริมสิงใหม่ๆในการหารายไดคื้อความคิดสร้างสรรค์

ทีจะพฒันาปรับปรุงใหสิ้งทีนาํเสนอแตกต่างจากผูแ้ข่งขนัรายอืน  

อนัดบัที 4 ดา้นความมุ่งผลสาํเร็จ พบว่า มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.02 อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบั

ถดัมา เนืองจากชุมชนส่วนใหญ่ทุ่มเทใหก้บัการทาํงาน เพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีวางแผนไวใ้นแต่ละ

วนั ทงันีวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนบริเวณนี มากจากพืนฐานอาชีพทีทาํเกษตรกรรม จึงทุ่มเทในการ

ทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงความยากลาํบาก ซึงงานวิจัยของ ภาสกร แช่มประเสริฐ (2545) พบว่า 

ความสาํเร็จมีความสมัพนัธก์บัการเป็นผูป้ระกอบการ ซึงความสาํเร็จเป็นลกัษณะดา้นหนึงทีส่งผล

ใหค้วามเป็นผูป้ระกอบการเพิมสูงขึน และงานวิจยัของ ภูริชญา มชัฌิมานนท์ (2544) พบว่า บุคลิก

การมุ่งความสาํเร็จมีผลต่อความเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจในทางบวกส่งผลให้การประกอบธุรกิจมา

ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

อนัดบัที 5 ดา้นความกลา้เสียง มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด มีค่าเฉลีย 3.78 อยูใ่นระดบัมาก เนืองจาก

สมาชิกชุมชนอยูภ่ายใตภ้าวะเศรษฐกิจสงัคมและการเมือง ทีไม่สามารถควบคุมได ้ทงันีชุมชนเป็น

ชุม ชน แบ บเ กษ ตร กร รม  ก าร เสี ยง จึง เ ป็ นด้าน ทีต้อง รอ บค อบ ก่อ นที จะ ตัด สิน ใจ  ซึ ง                                

งานวิจยัของ กฤศกร จิรภานุเทศ (2553) พบว่า แมว้่าความกลา้เสียงเป็นองคป์ระกอบหนึงทีส่งเสริม

ความเป็นผูป้ระกอบการ แต่ผลลพัธใ์นการศึกษาพบว่า ความกลา้เสียงของบุคคลทีประกอบกิจการ

นนั อยูใ่นระดบัไม่สูงมากเนืองจากตน้ทุนทีมีอยูน่นัไม่มากพอจะมีเสียงในการลงทุน และงานวิจยั 

อมรรัต วิริยะพงษ ์(2549) พบว่า ความกลา้เสียงขึนอยู่กบัการกลา้ทีพฒันาของแต่ละบุคคล รวมทงั

แรงกระตุน้ของแต่ละบุคคลนนัมีไม่เท่ากนั จึงสามารถสรุปไดว้่าชุมชนยงัตอ้งการลกัษณะนิสัยการ

เสียงเพือความเป็นผูป้ระกอบการทีสมบูรณ์ 

ตอนที 3 การวิเคราะห์ความเป็นเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ดา้นบุคคลทีรอบรู้

ดา้นแบบแผนความคิดความอ่าน ดา้นวิสัยทศัน์ร่วม ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม และดา้นการคิดอย่าง

เป็นระบบ 
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ตารางที 5.3 การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้   S.D. ความหมาย 

ดา้นบุคคลทีรอบรู้ 4.23 .693 ดี 

ดา้นแบบแผนความคิดความอ่าน 4.05 .823 ดี 

ดา้นวิสยัทศัน์ร่วม 3.77 .942 ดี 

ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม 3.73 .939 ดี 

ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ 4.07 .768 ดี 

ภาพรวม 3.97 0.833 ด ี

 

จากตารางที 5.3 จากการวิเคราะห์ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้พบว่า โดยภาพรวม

สมาชิกชุมชนมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสมาชิกชุมชน ในระดบัดีมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.97 

กล่าวคือ ชุมชนมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของชุมชน มีการปฏิบติัทีสอดคลอ้งกบัความเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของชุมชน และสอดรับกบัความคิดเห็นของชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี โดยดา้นที

ไดรั้บค่าเฉลียมากทีสุด คือ 

อนัดบัที 1 ดา้นบุคคลทีรอบรู้มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.23 สะทอ้นให้เห็นว่า สมาชิกชุมชนสนใจ

ในการพฒันาอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นไปตามแนวคิดองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของ Senge งานวิจยัของ กาญจนา โพธิบา (2553) พบว่า การให้ความสาํคญักบัการเรียนรู้

อย่างต่อเนืองนันส่งผลให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจสิงต่างๆรอบตัวอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

ส่งเสริมใหมี้การพฒันาตนเองทงัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ ซึงงานวิจยัของ จารุณี ตนัติเวชวุฒิกุล 

(2549) พบว่า การให้ความสําคัญต่อการเรียนรู้นันจะทําให้องค์กรก้าวหน้า  งานวิจัยของ                     

ณรัฐ วฒันาพานิช (2550) พบว่า การเป็นบุคคลรอบรู้นนัส่งผลใหบุ้คคลนนัสามารถเปลียนแปลงทนั

ยคุทนัสมยัและสามารถนาํความรู้นันมาประยุกต์ไดอ้ย่างมีประโยชน์ต่อการพฒันา และ Nakache 

(1997) กล่าวว่า บุคลากรทีมีความรอบรู้นนัจะนาํพาองคก์รสู่ความสาํเร็จ  

อนัดับที 2 ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ พบว่า มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.07 อยู่ในระดับดี เป็น

อนัดบัถดัมา เนืองจากสมาชิกชุมชนสามารถแยกแยะวิเคราะห์ก่อนตดัสินใจทาํอะไรจากมุมมอง

ต่างๆจากผูอื้น รวมทงัมีการประเมินผลกระทบทีจะตามมา ซึงงานวิจยัของ จารุณี ตนัติเวชวุฒิกุล 

(2549) พบว่า การคิดอยา่งเป็นระบบ คือการวางแนวทางขององคก์รใหมุ่้งไปทางเดียวกนั เพือบรรลุ

เป้าหมายทีตงัไว ้บุคลากรสามารถแยกแยะสิงต่างๆทงัทางบวกและทางลบได้ด้วยตนเอง และ             

Sega (2006) กล่าวว่า การคิดอย่างเป็นระบบเป็นสิงสาํคญัสาํหรับบุคคลแห่งการเรียนรู้ เนืองจาก
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เป็นการนาํเอาสิงทีคนสนใจมาเชือมโยงกนั ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธอ์ยา่งเป็นรูปธรรมอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล ทงัยงัเป็นรากฐานในการช่วยเพิมศกัยภาพของบุคคลต่อการเปลียนแปลงในอนาคต 

อนัดบัที 3 ดา้นแบบแผนความคิดความอ่านพบว่า มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.05 อยู่ในระดบัดี เป็น

อนัดบัถดัมา  เนืองจากสมาชิกชุมชนสามารถคิดวิเคราะห์ในดา้นต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ยึดติดกบั

แนวคิดเดิมๆมีการแลกเปลียนฟังความคิดของกนั รวมทงัชุมชนมกัจะหาทางเลือกใหม่ในการทาํสิง

ใดสิงหนึงอยู่เสมอ ซึง Argyris (1991) กล่าวว่า แบบแผนความคิดความอ่านมีการเคลือนไหวอยู่

เสมอ จึงเป็นดา้นหนึงทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ การตีความ เมือมีการแบ่งปันความคิดเห็นและมุมมอง

ระหว่างกนัจะทาํใหพ้ลงัของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพิมขึน งานวิจยัของ กาญจนา โพธิบา 

(2553) พบว่า การส่งเสริมดา้นแบบแผนความคิดความอ่านนันส่งเสริมให้บุคคลากรได้นาํความ

ความคิดใหม่ๆมาใชใ้นการพฒันาใหอ้งคก์รดีขึน เนืองจากมีการแลกเปลียนความรู้ประสบการณ์ใน

การทาํงาน เกิดการเรียนรู้ซึงกนัและกนั ดงันันชุมชนสามารถนาํสิงเหล่ามาเป็นแบบอย่างในการ

สร้างความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ไดเ้นืองจากค่าเฉลียของชุมชนอยู่ในระดบัดี สามารถพฒันา

เป็นไปตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

อนัดบัที 4 ดา้นวิสยัทศัน์ร่วม พบว่า มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.77 อยู่ในระดบัดี เป็นอนัดบัถดัมา

สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การพฒันาชุมชนร่วมกนั ทุกคนในชุมชนทราบถึงเป้าหมายทีไดส้ร้างไวร่้วมกนั 

มีผูน้าํชุมชนอธิบายวตัถุประสงคใ์หบ้รรลุถึงเป้าหมายทีวางไว ้ซึงงานวิจยัของ ประเวศ วะสี (2541) 

ไดก้ล่าวว่า การสร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนัเป็นพนัธะสญัญาร่วมกนัทีทุกคนจะร่วมฝ่าฟัน เพือให้บรรลุ

ถึงหลกัเส้นชัย รวมทังเป็นการกาํหนดเป้าหมายเพือให้สมาชิกเดินไปถึงเส้นชัยได้ง่ายขึน ซึง

สอดคลอ้งกบัหลกัของ Blanced Scorecard ของ Kaplan and Norton (2005) ไดเ้สนอ การกาํหนด

วิสัยทัศน์และพนัธกิจหลกัขององค์กรเพือให้หน่วยงานทังภายในองค์กรได้ทราบอย่างชัดว่า 

วิสยัทศัน์ร่วมคืออะไร สามารถกาํหนดแผนงานของตนใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร 

 อนัดบัที 5 ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด มีค่าเฉลีย 3.73 อยูใ่นระดบัดี สะทอ้น

ให้เห็นว่า ชุมชนมีการช่วยกันแก้ปัญหาทีเกิดขึนภายในชุมชนอยู่บ้าง มีการทาํงานและเรียนรู้

ร่วมกนัในระดบัปานกลาง ซึงงานวิจยัของ เดช เทียมรัตน์ (2545) กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม

เป็นหลกัการทีเนน้การทาํงานร่วมกนั ไดแ้ลกเปลียนความคิดและสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆ อยา่งไร

ก็ตามการเรียนรู้เป็นทีมนนัสร้างประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ร ในการแลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนัและ

กนั ช่วยเหลือเกือกูลเกิดความสามคัคีเป็นนําหนึงใจเดียว จึงเป็นการสร้างคุณค่าแก่องค์กรทัง

ทางตรงและทางออ้ม ผลลพัธ์จากการทาํงานร่วมกันเป็นทีมมกัออกมาดีกว่าการต่างคนต่างทาํ 

สอดคลอ้งงานวิจยัของ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2542) พบว่า การเรียนรู้เป็นทีมทุกคนจะมีบทบาท

และส่วนร่วมดว้ยกนัในทุกกระบวนการทาํงาน ซึงทุกคนในทีมจะตอ้งมีความเขา้ใจในหน้าทีความ
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รับผิดชอบของตนเอง รวมทงัจะสามารถแกปั้ญหาและมองเห็นวิธีการป้องกนัความลม้เหลวที

เกิดขึนในอนาคต  ดงันันการทาํงานเป็นทีมเป็นสาเหตุหนึงทีสร้างให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้แมว้่าดา้นการเรียนรูเป็นทีมจะมีค่าเฉลียน้อยกว่าทุกด้านแต่ยงัคงอยู่ในระดบัดียงัสามารถ

พฒันาได ้

ตอนที 4 การวิเคราะห์การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียวประกอบด้วย 

ผลกระทบทีเป็นตวัเงินและผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงิน 

 

ตารางที 5.4 การวิเคราะห์การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกจิจากการท่องเทยีว   S.D. ความหมาย 

ผลกระทบทีเป็นตวัเงิน 3.89 .942 สูง 

ผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงิน 3.90 .928 สูง 

ภาพรวม 3.89 .935 สูง 

 

จากตารางที 5.4 จากการวิเคราะห์การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียวพบว่า 

ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ในระดบัสูง โดยดา้นทีไดรั้บค่าเฉลียมากทีสุด คือ ผลกระทบ

ทีไม่เป็นตัวเงิน มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.90 ซึงมีสาเหตุมากจากการท่องเทียวในชุมชนทาํให้สมาชิก

ชุมชนมีโอกาสทางอาชีพมากยงิขึน รวมทงัสมาชิกชุมชนยงัมีโอกาสในการเป็นเจา้ของธุรกิจมาก

ขึน งานวิจยัของ พิศมยั จารุจิตติพนัธ ์พบว่า เมือมีการท่องเทียวเกิดขึนจะมีอตัราการจา้งงานสูงขึน

รวมทงัเกิดอาชีพทีหลากหลายมากขึนภายในชุมชนสร้างโอกาสในการทาํงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ ฉตัรทิพย ์นาถสุภา (2544) กล่าวว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจทางบวกทีเกิดจากการท่องเทียวที

สาํคญัทีส่งผลดีต่อชุมชนชนคือการสร้างอาชีพและการจา้งงานในภาคธุรกิจการท่องเทียวและธุรกิจ

ทีเกียวข้อง ช่วยกระตุ้นการผลิตบริเวณทีมีการท่องเทียวเกิดขึนเพือรองรับความต้องการของ

นักท่องเทียว และ Theobald (1998) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเทียวทีเกิดขึนนันช่วยลดการ

ว่างงาน ทงัยงัเพิมทกัษะทางออ้มใหก้บัชุมชนเพือการพยายามสร้างศกัยภาพในการแสวงหารายได้

จากการท่องเทียว จากค่าเฉลียของชุมชนสามารถสรุปได้ว่า ผลกระทบทีไม่เป็นตัวเงินอยู่ใน

ระดบัสูง ซึงสมาชิกชุมชนไดรั้บผลกระทบจากการท่องเทียวโดยตรง เนืองจากมีการเกิดการจา้งงาน

เพิมมากขึนและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
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ส่วนผลกระทบทีเป็นตวัเงิน มีค่าเฉลียรองลงมา มีค่าเฉลีย 3.89 อยูใ่นระดบัสูง ทงันีเป็นผล

มาจากการทีชุมชนไดรั้บรายไดจ้ากการท่องเทียวมากขึน มีการกระจายรายไดใ้ห้ชุมชนอย่างทวัถึง

ซึงงานวิจยัของ ศิริ ฮามสุโพธิ (2546) พบว่า การท่องเทียวทีเกิดขึนภายในชุมชนส่งผลให้มีการ

กระจายรายไดสู่้ชุมชน และเมือชุมชนมีรายไดม้ากขึนชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึนและเกิดการพฒันา

ภายในชุมชน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิคม จารุมณี (2536) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเทียว

ช่วยให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและท้องถิน และ Adam และMing Kaosa-ard (2008) กล่าวว่าการ

ท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมหนึงทีสร้างรายรับใหก้บัสมาชิกชุมชน ดงันันสามารถสรุปไดว้่าชุมชน

ไดรั้บผลกระทบทีเป็นตวัเงินอยูใ่นระดบัสูงแมว้่าค่าเฉลียจะแตกต่างกบัผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงิน

เพียงเลก็นอ้ยแต่สมาชิกชุมชนมีรายไดที้เพิมมากขึนจากการท่องเทียว 

ตอนที 5 วิเคราะห์ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจการท่องเทียว 

 

ตารางที 5.5 ผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว 

 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิจากการท่องเทยีว 
  S.D. ความหมาย 

ภาพรวมขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 
4.05 .840 ดี 

 

ตารางที .5 ผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก

การท่องเทียว ค่าเฉลียเท่ากบั 4.05 อยูใ่นระดบัดี พบว่า ในภาพรวมขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมีโอกาสพฒันาเป็นเจา้ของธุรกิจ โอกาสในการเป็นลกูจา้ง 

และโอกาสในการเป็นผู ้จัดหาวัต ถุ ดิบให้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเทียวในชุ มชน ซึง                            

พิมลพรรณ ลาภยงยศ (2541) พบว่า เมือมีการท่องเทียวเขา้มาชุมชนควรสร้างโอกาสในการแสวงหา

รายไดใ้หแ้ก่คนในพืนทีควรส่งเสริมใหมี้การจา้งงาน และการประกอบอาชีพอิสระ  

 

5.1.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพอืการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที 1 ความเป็นผูป้ระกอบการมีความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 
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ตารางที 5.6 ผลการวิ เคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู ้ประกอบการ กับขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

ความเป็นผู้ประกอบการ 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 

จากการท่องเทียว 

Pearson 

Correlation 
Sig. 

ทิศทาง

ความสัมพนัธ์ 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

ด้านความกล้าเสียง .335** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํ 

ด้านความมุ่งผลสําเร็จ .424** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านความคดิสร้างสรรค์ .448** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ด้านความเชือมนัในตนเอง .205** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํมาก 

ด้านการรู้คุณค่าของการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 

 

.415** 

 

.000 

 

ทิศทางเดียวกนั 

 

ระดบัปานกลาง 

ภาพรวม .510** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดับปานกลาง 

 

หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.01 

 

จากตารางที 5.6 เมือพิจารณาผลวิ เคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น

ผูป้ระกอบการกบัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว พบว่า 

ความเป็นผูป้ระกอบการของชุมชน มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัขีดความสามารถใน

การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง สรุป

ไดว้่าเมือชุมชนนาํความเป็นผูป้ระกอบการไปปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและจริงจงั จะทาํให้ชุมชนมีขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวเพิมสูงขึนในระดับปาน

กลาง ซึงสามารถพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงจากลาํดบัความสมัพนัธไ์ดด้งัต่อไปนี 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ คือ ด้านทีมีความสัมพันธ์ขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมากกว่าทุกดา้น มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง มี

ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนักบัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก

การท่องเทียว กล่าวคือ ชุมชนควรให้ความสําคญักับการร่วมมือกนัสร้างสรรค์เป็นอนัดบัแรก

เพือทีจะพัฒนาขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ซึงงานวิจัยของ              
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ภาณี อุบลศรี (2546) กล่าวว่า ผูป้ระกอบการทีจะประสบความสาํเร็จจะตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์

สามารถไตร่ตรองวางแผนกลยทุธใ์นการดาํเนินกิจการ มีเทคนิควิธีในการแสวงหาโอกาสทีดีให้กบั

กิจการ ดงันนัความคิดสร้างสรรคส์ามารถสร้างและเพิมขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวใหก้บัชุมชนไดม้ากทีสุด 

ดา้นความมุ่งผลสาํเร็จ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลาง จาก

ผลการวิจยัสามารถอธิบายไดว้่า การมุ่งความสาํเร็จเป็นคุณลกัษณะทีชุมชนเห็นถึงโอกาสของความ

เป็นไปไดข้องสิงทีลงมือทาํ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Timmons (1989) กล่าวว่า การมุ่งความสาํเร็จ

เป็นดา้นหนึงทีช่วยขบัเคลือนใหธุ้รกิจเดินหนา้ แมว้่าสถานการณ์ใดจะเกิดขึนก็ตาม เพิมโอกาสแห่ง

ความสาํเร็จ สร้างขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวให้กบั

ชุมชน 

ดา้นการรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า มีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนักบัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง สรุปได้ว่า หากชุมชนใส่ใจ ด้านการรู้คุณค่าของการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า ชุมชนสามารถเพิมขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหสู้งขึนไดใ้นระดบัปานกลาง จากผลการวิจยัสามารถอธิบายไดว้่าการรู้

คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างคุม้ค่า เป็นดา้นหนึงทีสร้างให้ชุมชน

ตระหนกัถึงความสาํคญัของธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีมีอยูส่่งผลดีต่อการสร้างขีดความสามารถ

ในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว (วณิชย ์ดิษฐาน และคณะ, 2555) 

ด้านความกล้าเสียงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตาํ สรุปไดว้่าหาก

ชุมชนใส่ใจดา้นความกลา้เสียง ชุมชนสามารถเพิมขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจให้สูงขึนไดใ้นระดบัตาํ ซึงการศึกษาของ Rhee, Park and Lee (2009) พบว่า ความกลา้

เสียงเป็นสิงทีมุ่งเน้นให้กิจการมีความสามารถในการตัดสินใจลงทุนและทาํในสิงทีไม่มีผูใ้ดใน

อุตสาหกรรมทาํมาก่อน เป็นเหตุผลหนึงทีผูป้ระกอบการควรมี ส่งผลให้ขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวเพิมขึนเช่นกนั 

ดา้นความเชือมนัในตนเองมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนักบัขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตาํมาห สรุปไดว้่า

หากชุมชนใส่ใจดา้นความเชือมนัในตนเอง ชุมชนมีแนวโนม้ทีจะเพิมความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงขึนไดใ้นระดบัตาํมาก ซึงงานวิจยัของปรารถนา โฆสิโต (2546) พบว่า 
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เมือความเชือมนัอยูใ่นระดบัตาํ ทาํใหข้าดแรงจูงใจในการทาํงาน การจะประสบความสาํเร็จนันก็จะ

เกิดขึนไดน้อ้ย เนืองจากความเชือมนัในตนเองเป็นดา้นหนึงทีก่อใหเ้กิดความเป็นผูป้ระกอบการ จึง

ควรส่งเสริมและเสริมสร้างความเชือมนัใหเ้กิดขึนอยูก่บัตนเองเสมอ  

สมมติฐานที 2 ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

ตารางที 5.7 ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้กับขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 

จากการท่องเทียว 

Pearson 

Correlation 
Sig. 

ทิศทาง

ความสัมพนัธ์ 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

ด้านบุคคลทีรอบรู้ .268** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํ 

ด้านแบบแผนความคดิความอ่าน .365** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํ 

ด้านวสัิยทัศน์ร่วม .262** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํ 

ด้านการเรียนรู้เป็นทีม .321** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํ 

ด้านการคดิอย่างเป็นระบบ .374** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัตาํ 

ภาพรวม .480** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดับปานกลาง 

 

หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.01 

 

จากตารางที 5.7 เมือพิจารณาผลวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรู้กับขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว พบว่า 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของชุมชน มีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนักบัขีดความสามารถ

ในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง 

สรุปไดว้่าเมือชุมชนนาํความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและจริงจงั จะทาํให้

ชุมชนมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวเพิมสูงขึนใน

ระดบัปานกลาง ซึงสามารถพิจารณาเรียงลาํดบัความสมัพนัธร์ายดา้นไดด้งัต่อไปนี 
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ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ คือ ดา้นทีมีความสัมพนัธ์กบัขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมากกว่าทุกด้าน มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับตาํ มี

ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนักบัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก

การท่องเทียว กล่าวคือ ชุมชนควรให้ความสาํคญักบัด้านการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นอนัดบัแรก

เพือทีจะพัฒนาขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  งานวิจัยของ                  

จารุณี ตนัติเวชวุฒิกุล (2549) พบว่า การคิดอยา่งเป็นระบบ สามารถบรรลุวิสยัทศัน์ขององค์กร การ

กาํหนดเป้าหมายและทิศทางของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนเพือเป้าหมายทีวางไว ้และสามารถ

ปรับเปลียนได้ตามสถานการณ์การเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึนภายในชุมชนจะส่งผลให้ขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวใหสู้งขึนไดใ้นทีสุด 

ดา้นแบบแผนความคิดความอ่าน มีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนักบัขีดความสามารถ

ในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตาํ สรุปไดว้่า

หากชุมชนใส่ใจด้านแบบแผนความคิดความอ่าน ชุมชนสามารถเพิมขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหสู้งขึนไดใ้นระดบัตาํ ซึงงานวิจยัของคาํนึง ผดุผอ่ง (2547) พบว่า 

การส่งเสริมใหมี้การแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆในการทาํงานสามารถปรับเปลียน

แนวคิด ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพฒันาในทิศทางทีดีขึนเนืองจาก บุคลากรมีโอกาสไดใ้ชค้วาม

อิสระทางความคิดและประสบการณ์ในการทาํงานมาประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ในปัจจุบนั อยา่งไร

ก็ตามเมือองค์กรมีบุคลากรทีขาดการมีแบบแผนความคิดความอ่านนัน การพฒันาทีเกิดขึนจะ

เป็นไปอย่างล่าชา้จึงควรส่งสนับสนุนและพฒันาให้ชุมชนเกิดแบบแผนความคิดความอ่านเพือ 

ส่งผลใหขี้ดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวเพิมสูงขึน 

ดา้นการเรียนรู้เป็นทีมมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักับขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตาํ สรุปไดว้่าหาก

ชุมชนใส่ใจดา้นการเรียนรู้เป็นทีมชุมชนสามารถเพิมขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจใหสู้งขึนได ้ในระดบัตาํ ซึง  Maeroff (1993) กล่าวว่า การทาํงานเป็นทีมสามารถเกิด

การแบ่งปันความรู้ต่างๆเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้และพฒันาให้บุคลากรพฒันาความรู้ร่วมกนั 

และเสริมสร้างจุดอ่อน เพิมจุดแข็งซึงกนัและกนัไดอ้ย่างดี อย่างไรก็ตามความสัมพนัธ์ทีออกมาอยู่

ในลกัษณะความสมัพนัธที์ตาํ ชุมชนควรใหค้วามสาํคญักบัการสร้างการเรียนรู้เป็นทีม จึงจะสร้าง

ใหขี้ดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวสูงขึน 

ดา้นบุคคลทีรอบรู้มีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนักบัขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัตาํ สรุปไดว้่าหากชุมชนใส่ใจ

ดา้นบุคคลทีรอบรู้ชุมชนสามารถเพิมขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้
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สูงขึนไดใ้นระดบัตาํ ซึงผลการวิจยัของ Nakache (1997) พบว่า บุคลากรทีมีความเป็นบุคคลรอบรู้

จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ แตกต่างจากบุคคลทีไม่มีความรอบรู้ ดังนันชุมชนจึงควรให้

ความสาํคญัต่อการเป็นบุคคลรอบรู้ซึงสามารถสร้างขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวใหสู้งยงิขึน 

ดา้นวิสยัทศัน์ร่วมมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนักบัขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัตาํ สรุปไดว้่าหากชุมชนใส่ใจ

ดา้นวิสยัทศัน์ร่วม ชุมชนสามารถเพิมขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้

สูงขึนไดใ้นระดบัตาํ Senge (2006) อธิบายไวว้่า การสร้างวิสยัทศัน์ร่วมนีเป็นการสร้างความคิดทีใช้

ปกครอง เพือชีนาํว่าองคก์รมีเป้าหมายอย่างไร และยึดถือคุณค่าใดในการนาํพาองค์ไปสู่เป้าหมาย 

จึงควรใหค้วามสาํคญัในดา้นวิสยัทศัน์ร่วมของชุมชนใหสู้งมาขึนเพือทีจะช่วยให้ขีดความสามารถ

ในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวสูงขึนตามลาํดบั 

สมมติฐานที 3 การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมีความสัมพนัธ์กับขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

ตารางที 5.8 ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียวกับขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว 

 

การรับรู้ผลกระทบ

เศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียว 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียว 

Pearson 

Correlation 
Sig. 

ทิศทาง

ความสัมพนัธ์ 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

ผลกระทบทีเป็นตวัเงิน .522** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 

ผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงนิ .623** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดบัสูง 

ภาพรวม .608** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดับปานกลาง 

 

หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.01 

 

จากตารางที 5.8 เมือพิจารณาผลวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์การรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจ

จากการท่องเทียวกบัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 



126 

พบว่า การรับรู้ผลกระทบทางการท่องเทียวทางเศรษฐกิจต่อชุมชน ความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกันมีกับขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว  มี

ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง สรุปไดว้่าเมือชุมชนนาํการรับรู้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียวไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและจริงจัง จะทาํให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวเพิมสูงขึนในระดับปานกลาง ซึงสามารถพิจารณา

เรียงลาํดบัความสมัพนัธร์ายดา้นไดด้งัต่อไปนี 

ผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงิน มีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนักบัขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมากกว่าทุกด้าน มีความสัมพนัธ์ระดับสูง 

กล่าวคือ ชุมชนควรให้ความใส่ใจกบัผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงินเป็นอนัดบัแรกเพือทีจะพฒันาขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึงงานวิจยัของ ศิริ ฮามสุโพธิ (2556) พบว่า 

ความสมัพนัธข์องการจดัการการท่องเทียว ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงดา้นอาชีพ เพิมอตัราการจา้ง

งาน เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึน จึงสามารถเพิมขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวสูงขึน 

ผลกระทบทีเป็นตวัเงิน มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง สรุปไดว้่า หาก

ชุมชนใส่ใจด้านผลกระทบทีเป็นตัวเงินชุมชนสามารถเพิมขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้สูงขึนไดใ้นระดบัสูง งานวิจยัของ พิศมยั จารุจิตติพนัธ์ (2553) พบว่า 

ผลกระทบทางการท่องเทียวส่งผลต่อระดบัให้มีระดับรายได้ของชุมชนเพิมสูงขึน เนืองจากการ

ท่องเทียวเขา้มามีบทบาทในการสร้างอาชีพทาํใหมี้ทางเลือกในการสร้างรายไดม้ากขึน  

สมมุติฐานที4 สมาชิกชุมชนทีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีผลต่อกบัขีดความสามารถใน

การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวต่างกนั 
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ตารางที 5.9 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที4 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิจาก

การท่องเทียว 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน สถิตทิีใช้ในการทดสอบ 

เพศ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Independent t-test 

อาย ุ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

สถานภาพ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

ระดับการศึกษา ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

อาชีพ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

รายได้ต่อเดือน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

 

จากตารางที 5.9 จากการทดสอบสมมติฐานขอ้ที 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกชุมชน

ทีมีต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว พบว่า เพศ อาชีพ

และรายได้ต่อเดือน ทีแตกต่างกันของสมาชิกชุมชน มีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวไม่แตกต่างกนั ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยัทีตงั

ไว ้อยา่งไรก็มีบางตวัแปรทีมีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว แตกต่างดนัไดแ้ก่ 

อายุ กล่าวคือ ระดับอายุของสมาชิกชุมชนทีแตกต่างกนัมีผลต่อขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวต่างกนัผลการวิจยั พบว่า สมาชิกชุมชน ทีมีอายุ

ไม่เกิน 20 ปี มีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมากทีสุด 

สามารถอธิบายไดว้่า สมาชิกชุมชนทีมีอายุน้อยจะมีความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวมาก แตกต่างจากสมาชิกชุมชนทีมีอายุมาก เนืองจากสมาชิกชุมชนทีมี

อายมุาก มกัมีความคิดหรือการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจแบบเดิมๆ แตกต่างจากสมาชิกชุมชนที

มีอายุน้อย ทีสามารถเห็นถึงโอกาสจากการท่องเทียวทีเขา้มาในชุมชนทีหลากหลายกว่าสมาชิก

ชุมชนทีมีอายมุาก ซึง ผสุดี ธรรมรักษ ์(2525: 73) กล่าวว่า อายเุป็นประโยชน์สาํหรับแบ่งประชากร

เชิงเศรษฐกิจ 

สถานภาพ กล่าวคือ สถานภาพของสมาชิกชุมชนทีแตกต่างกนัมีผลต่อขีดความสามารถใน

การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า สมาชิกชุมชนที
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มีสถานภาพโสด มีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

มากทีสุด เนืองจากสมาชิกชุมชนทีมีสถานภาพโสดไม่มีภาระ และสามารถจดัการบริหารเวลาให้ 

กบัการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจทีเขา้มาในชุมชนอย่างเต็มทีแตกต่าง จากสถานภาพอืนๆ จาก

การศึกษาของ ซึง ศิริ ฮามสุโพธิ (2539: 59) พบว่า สถานภาพช่วยให้เครืองบ่งชีความแตกต่างทาง

เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันาธรรมไดใ้นระหว่างประเทศไดอี้กดว้ย 

ระดับการศึกษา กล่าวคือ ระดับการศึกษาของสมาชิกชุมชนทีแตกต่างกัน มีผลต่อขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวแตกต่างกนั ผลการวิจัย

พบว่า สมาชิกชุมชนทีมีการศึกษาตาํกว่าประถมศึกษามีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวน้อยทีสุด  เมือมีการศึกษาในระดบัตาํลงมา ทาํให้โอกาสในการ

แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวลดลง เนืองจากการศึกษาเป็นสิงสาํคญัในการสร้าง

โอกาส รวมทงัการศึกษาเป็นสิงทีส่งเสริมทกัษะของสมาชิกในชุมชนให้สูงขึนในการคิด วิเคราะห์ 

แยกแยะ สงัเคราะห์ ความเป็นไปไดจ้ากการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวทีเกิดขึน 

จึงสามารถ ยงิการศึกษาสูงยงิมีโอกาสทีจะแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวไดม้ากขึน 

สอดคลอ้งกบั ผสุดี ธรรมรักษ ์(2525: 83) กล่าวว่า องคป์ระกอบดา้นการศึกษาเป็นสิงสาํคญัทีจะทาํ

ใหป้ระชากรมีความรู้ความสามารถ และสามารถนาํไปเป็นเครืองมือในการใชด้าํรงชีวิตจากความรู้

ความสามารถทีตนมี 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

ในงานศึกษาวิจัยเรือง “ปัจจัยทีมีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียว: กรณีศึกษาชุมชนสองแพรก จงัหวดัพงังา” ในครังนี มีขอ้เสนอแนะ

ต่อไปนี 

 

5.2.1 ข้อเสนอแนะทีได้จากการวจิยั 

5.2.1.1 ความเป็นผูป้ระกอบการ 

1) ชุมชนควรยกระดบัความเป็นผูป้ระกอบการให้เพิมขึน โดยให้องค์การ

บริหารส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือ

องค์กรส่งเสริมการท่องเทียวระดับประเทศควรเข้ามาสนับสนุน และสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกียวกับความเป็นผูป้ระกอบการ โดยการจัดอบรมสามารถเพิมความเป็นผูป้ระกอบการให้แก่

สมาชิกชุมชนทังนีควรมีการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชน มีการรวมตัวจัดตังสหกรณ์ กลุ่ม
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แม่บา้นเพือใหส้มาชิกในชุมชนมีพลงัทีเขม้แข็ง เพือเพิมให้ชุมชนมีความเป็นผูป้ระกอบการสูงขึน 

ส่งผลใหขี้ดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมีระดบัทีดีขึน

จากเดิม เนืองจากผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมความเป็นผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์กบัขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว  

2) ชุมชนควรคาํนึงถึงความกลา้เสียง โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลสอง

แพรก หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือองค์กรส่งเสริมการ

ท่องเทียวระดบัประเทศ มีการเขา้มาสนบัสนุนในการจดัการวางแผนในการให้ความรู้ในการลงทุน 

การออม หรือการประกอบธุรกิจในชุมชน เพือใหส้มาชิกชุมชน มีความรู้และรู้จกัการกลา้เสียงกลา้

ลงทุน อยูบ่นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทีเกิดขึนภายในชุมชน ทงันีอาจจะมีการเชิญวิทยากรผูมี้

ความเชียวชาญในการสร้างแรงจูงใจใหป้ระกอบธุรกิจ ส่งผลใหเ้กิดความเป็นผูป้ระกอบการและขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมีระดบัทีดีขึน เนืองจาก

ผลการวิจยัพบว่า ความกลา้เสียงมีความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียว  

3) ชุมชนควรมีการยกระดับความมุ่งผลสําเร็จ โดยองค์การบริหารส่วน

ตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเทียวระดับท้องถินหรือองค์กร

ส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศ  เขา้มาช่วยในการสร้างลกัษณะ การมุ่งความสาํเร็จใหก้บัชุมชน

โดยการออกแบบกิจกรรมใหส้มาชิกชุมชนมีความกระตือรือร้นในการดาํเนินชีวิต มีการจดัอบรม

สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในชุมชน เห็นถึงความสาํคญัและโอกาสทีจะเกิดขึนจากการท่องเทียว 

ส่งผลใหเ้กิดความเป็นผูป้ระกอบการและขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

จากการท่องเทียวมีระดบัทีดีขึน เนืองจากผลการวิจยัพบว่า ความมุ่งผลสาํเร็จมีความสัมพนัธ์กบัขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว  

4) ชุมชนควรเร่งแกไ้ขความเชือมนัในตนเอง เนืองจากสมาชิกชุมชนยงัขาด

ความเชือมนัในตนเอง ไม่กลา้ทีจะเผชิญหนา้กบัปัญหา ดงันนัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองแพรก 

หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียว ระดบัทอ้งถิน หรือ องคก์รส่งเสริมการท่องเทียว

ระดบัประเทศ ควรเขา้มามีบทบาทในการจดักิจกรรม จดัอบรมภายในชุมชนให้สมาชิกชุมชนไดมี้

ความกลา้คิดกลา้แสดงออกเพือเสริมสร้างความเชือมนั ส่งผลใหเ้กิดความเป็นผูป้ระกอบการและขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมีระดบัทีดีขึน เนืองจาก

ผลการวิจัยพบว่า ความเชือมนัในตนเองมีความสัมพนัธ์กับขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว  
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5) ชุมชนควรได้รับการสนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ ควรมีการ

สนับสนุนจาก ผูน้ ําชุมชน องค์การบริหารส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวข้องกับการ

ส่งเสริมการท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือองคก์รส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศ โดยการจดัตงั

โครงการต่างๆทีเกียวขอ้งกับการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ ์

บริการและกิจกรรมต่างๆ อนัเป็นทีมาของความคิดสร้างสรรค์ ทงันียงัส่งผลให้สมาชิกชุมชนเกิด

ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างจากสิงเดิมๆทีมีอยู่ เกิดธุรกิจและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดความ

เป็นผูป้ระกอบการและขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมี

ระดบัทีดีขึน เนืองจากผลการวิจยัพบว่า ความคิดสร้างสรรคมี์ความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถใน

การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

6) ชุมชนมีการส่งเสริมดา้นการรู้คุณค่าของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า ควรมีการยกระดบั โดยมีการร่วมงานจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกชุมชน

ผูน้าํชุมชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียว

ระดบัทอ้งถินและองคก์รส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศ เพือสร้างแนวทางทีถูกตอ้งในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างคุม้ค่า ควรมีการสร้างความตระหนักแก่ชุมชนให้ทราบ

ประโยชน์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติสิงแวดลอ้ม ส่งผลให้เกิดความเป็นผูป้ระกอบการและขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมีระดบัทีดีขึน เนืองจาก

ผลการวิจัยพบว่า ด้านการรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างคุ้มค่ามี

ความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

5.2.1.2 ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

1) ชุมชนควรมีการยกระดบัความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือ

องค์กรส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศควรเขา้มาจดัการส่งเสริมกิจกรรมทีพฒันาความเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการจัดอบรมหรือการเชิญวิทยากรทีมีความเชียวชาญจากภายนอกมาให้

ความรู้เฉพาะเรือง เพือสร้างให้สมาชิกในชุมชนมีเขา้ใจความรู้ในดา้นต่างๆทีส่งเสริมให้ชุมชนมี

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้สูงขึน ซึงส่งผลให้ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจมีระดบัทีดียงิขึน เนืองจากผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มี

ความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

2) ชุมชนควรมีการเร่งดาํเนินการแก้ไข ความเป็นบุคคลรอบรู้เนืองจาก

เนืองจากดา้นบุคคลทีรอบรู้ มีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก

การท่องเทียวในระดบัตาํ โดยให ้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการ
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ส่งเสริมการท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือองคก์รส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศ การส่งเสริมให้

สมาชิกชุมชนมีความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มากขึน ส่งเสริมให้เห็นถึงความสาํคญัของข่าวสาร

ภายนอกชุมชน และข่าวสารสถานการณ์ในปัจจุบนั หรือมีการเชิญวิทยากรทีมีความเชียวชาญเฉพาะ

ทางมาใหค้วามรู้และสร้างแนวทางให้ชุมชนมีลกัษณะนิสัยทีขวนขวายใฝ่เรียนรู้จากสือต่างๆเช่น 

หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ เป็นตน้ ส่งผลให้เกิดความเป็นชุมชนแห่งการเรียนของชุมชนและขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมีระดบัทีดีขึน เนืองจาก

ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นบุคคลรอบรู้มีความสัมพนัธ์กับขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

3) ชุมชนควรมีการเร่งแก้ไขด้านวิสัยทัศน์ร่วม โดยการให้ ผูน้ ําชุมชน 

องค์การบริหารส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียวระดับ

ทอ้งถินหรือองคก์รส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศเขา้ไปมีบทบาทในการแกปั้ญหา โดยมีการ

เชิญวิทยากรทีเชียวชาญเฉพาะดา้นมาให้ความรู้แก่ผูน้าํชุมชนและสมาชิกชุมชนเกียวกบัการสร้าง

วิสยัทศัน์ร่วมกนั เพือเป็นกรอบและทิศทางในการปกครองและแบบแผนทีเขา้ใจร่วมกนัเพือการ

พฒันาทีจะเกิดขึนภายในชุมชน (Sega, 2006) ส่งผลให้เกิดความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีระดบัทีดีขึน เนืองจากผลการวิจยัพบว่า 

วิสยัทศัน์ร่วมมีความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว 

4) ชุมชนควรคาํนึงถึง การเรียนรู้เป็นทีมโดยใหผู้น้าํชุมชน องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือองค์กร

ส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศ เขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุน ใหชุ้มชนมีการทาํงานร่วมกนั 

โดยการจดักิจกรรมต่างๆกระชบัสมัพนัธใ์หส้มาชิกชุมชนไดท้าํร่วมกนั ไดมี้การนาํเสนอความคิด 

แบ่งปันความคิดใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีระดบัทีดีขึน เนืองจากผลการวิจยัพบว่า การเรียนรู้เป็นทีมมี

ความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

5) ชุมชนควรมีการยกระดบัแบบแผนความคิดอ่าน โดยให้องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือองค์กร

ส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศ เขา้มาวางแผนและจดักิจกรรมให้ภายในชุมชนมีการส่งเสริม

ใหมี้การแลกเปลียนความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆกนัภายในชุมชนจะเป็นการส่งเสริมให้คนใน

ชุมชนมีการพฒันาไปในทิศทางดีขึนเนืองจากไดมี้อิสระทางความคิด มาประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์

ปัจจุบนั ส่งผลใหเ้กิดความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์
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ทางเศรษฐกิจมีระดบัทีดีขึน เนืองจากผลการวิจยัพบว่า แบบแผนความคิดความอ่านมีความสัมพนัธ์

กบัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

6) ชุมชนควรมีการสนบัสนุนการคิดอยา่งเป็นระบบ โดยใหอ้งคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือองค์กร

ส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศเขา้มามีบทบาทในออกแบบโครงการ หรือกิจกรรมทีสร้าง

ทกัษะในการคิดอยา่งเป็นระบบ โดยมีการหาวิธีต่างๆเพือทีจะให้สมาชิกชนมีความเขา้ใจและเกิด

ทกัษะการจดัระบบความคิด ซึงการคิดอยา่งเป็นระบบเป็นการมุ่งเน้นความสาํเร็จไม่เพียงแค่ความ

อยูร่อด ทงันีควรมีกิจกรรมทีสร้างให้สมาชิกชุมชนสามารถ วิเคราะห์ถึงการเปลียนแปลงไปของ

สถานการณ์ได ้ส่งผลให้เกิดความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และขีดความสามารถในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีระดับทีดีขึน เนืองจากผลการวิจัยพบว่า การคิดอย่างเป็นระบบมี

ความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

5.2.1.3 การรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

1) ชุมชนควรมีการจดัหาแนวทางสร้างความเขา้ใจให้การรับรู้ผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว โดยจดัหาวิทยากรจากภายนอกทีมีความเชียวชาญเขา้มาให้ความรู้

เพือสมาชิกในชุมชน มีความรู้ความสามารถทีดีขึน หรือมีการจดัอบรมเพือเพิมทกัษะในการทาํงาน 

และ เพิมโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการรับรู้ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวและขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีระดบัทีดี

ขึน เนืองจากผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวมี

ความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

2) ชุมชนควรมีการยกระดบัผลกระทบทีเป็นตวัเงินโดยให้องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือองค์กร

ส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศ เชิญวิทยากรเชียวชาญเฉพาะดา้น เขา้มาสร้างความเขา้ใจให้

สมาชิกชุมชนมีกระบวนการรับรู้ เพือสร้างแรงจูงใจในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว ซึงส่งผลให้ลดการคุกคามจากผูป้ระกอบการภายนอก ส่งผลให้เกิดการรับรู้ผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวและขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีระดบั

ทีดีขึน เนืองจากผลการวิจยัพบว่า ผลกระทบทีเป็นตวัเงินมีความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

3) ชุมชนควรมีการนําผลกระทบทีไม่เป็นตัว เงินมาปรับใช้ให้เป็น

ประโยชน์ โดยให้องค์การบริหารส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการ

ท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือองคก์รส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศเขา้มาวางแผนในการจดัการ
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กบัผลกระทบทีเกิดขึนเพือให้สมาชิกชุมชนให้เห็นถึงความสาํคญัของผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงิน 

เช่น การจา้งงาน และการเกิดพฒันาโครงสร้างพืนฐานภายในชุมชน ส่งผลใหเ้กิดการรับรู้ผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวและขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีระดบั

ทีดีขึน เนืองจากผลการวิจยัพบว่า ผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงินมีความสมัพนัธก์บัขีดความสามารถใน

การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

5.2.1.4 ขอ้เสนอแนะจากสมมติฐาน 

1) จากผลการวิจยัซึงพบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการ มีความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกกบัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ดงันนั ชุมชน

ควรนาํแนวคิดความเป็นผูป้ระกอบการไปปฏิบติัจริง โดยใหค้วามสาํคญักบัทุกๆดา้น โดยเฉพาะใน

ดา้นความคิดสร้างสรรคอ์งคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริม

การท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือองคก์รส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศ เขา้มาสนบัสนุนสมาชิก

ชุมชน มีการรวมกลุ่มกนันาํเสนอความคิดทีแปลกใหม่เพือแลกเปลียนความคิดสร้างสรรค์ทีมี เพือ

เป็นแนวทางในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ในรูปแบบทีแตกต่างออกไป

จากเดิม ส่งผลดีให้กบัสมาชิกชุมชนไดมี้แนวทางทีหลากหลายในการแสวงหาประโยชน์จากการ

ท่องเทียว 

2) จากผลการวิจยัซึงพบว่า ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์

ในทางบวกกบัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ดงันัน 

ชุมชนควรนาํแนวคิดความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปปฏิบติัจริง โดยให้ความสาํคญักบัทุกๆดา้น 

โดยเฉพาะในด้านความคิดอย่างเป็นระบบ จึงควรให้องค์การบริหารส่วนตําบลสองแพรก 

หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือองค์กรส่งเสริมการท่องเทียว

ระดบัประเทศ เขา้มาส่งเสริม และพฒันาโดยการจดัการอบรมโดยมีผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นมาเป็น

วิทยากรให้ความรู้และฝึกฝนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพือทีสมาชิกชุมชนสามารถ

วางแผนคิดวิเคราะห์จดัลาํดบัความสาํคญัต่างๆอย่างสมเหตุสมผล โดยใชกิ้จกรรมมาเป็นการฝึก

ทกัษะกระบวนการทางความคิดซึงจะส่งผลดีให้ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียวสูงขึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) จากผลการวิจัยซึงพบว่า การรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียว มีความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

จากการท่องเทียว ดงันัน ชุมชนควรคาํนึงถึงการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

โดยเฉพาะผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงิน เนืองจากชุมชนมีการรับรู้ว่า เมือมีการท่องเทียวเกิดขึนภายใน

ชุมชน ก่อใหเ้กิดการจา้งงานมากขึน ทงันีควรใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานที
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เกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือองคก์รส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศ 

เขา้มามีบทบาทใหส้มาชิกชุมชนมีความเขา้ใจในผลกระทบเศรษฐกิจทางการท่องเทียวอย่างถูกตอ้ง 

สมาชิกชุมชนจะไดมี้การกระตือรือร้นในการแสวงหาโอกาสจากการท่องเทียวทีเกิดขึน 

4) จากผลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า สมาชิกชุมชนทีมีอายุไม่เกิน                

20 ปี และมีสถานภาพโสด เป็นกลุ่มทีมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก

การท่องเทียวสูงทีกว่ากลุ่มอืนๆ โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองแพรก หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบั

การส่งเสริมการท่องเทียวระดบัทอ้งถินหรือองค์กรส่งเสริมการท่องเทียวระดบัประเทศ ควรมีการ

ส่งเสริมให้กลุ่มช่วงอายุเหล่านี ให้สามารถการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวที

เกิดขึน โดยใชเ้ครืองมือในการแสวงหาโอกาสตามแนวคิดของ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และยุดา รัก

ไทย (2544) โดยเนน้กระบวนการสร้างความคิดทีสามารถพฒันาเป็นโอกาสได ้มีการประเมินผล

ประโยชน์ของโอกาสทีจะเขา้มา และมีการวางแผนกาํหนดการกระทาํต่างใหมี้ความเป็นไปได ้ 

ทังนีควรความคํานึงถึงสมาชิกชุมชนทีมีระดับการศึกษาตํากว่าประถมศึกษา

เนืองจากมีขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวตาํกว่ากลุ่ม

อืนๆ ภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรเขา้มามีบทบาทส่งเสริมในการให้การศึกษาแก่สมาชิก

ชุมชน เนืองจากการศึกษามีผลต่อการสร้างขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

จากการท่องเทียว รวมทงัการท่องเทียวทีเขา้มามีบทบาทภายในชุมชน การศึกษาจึงเป็นสิงสาํคญัใน

การจดัการและเพิมขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

5.2.2 ข้อเสนอเพอืการทําวจิยัครังต่อไป 

การศึกษาวิจยัในครังต่อไป ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี 

1) ควรศึกษาเชิงลึก ถึงแนวทางในการส่งเสริมความเป็นผูป้ระกอบการ จากปัจจยัที

มีความสัมพนัธ์เชิงบวก เช่น ดา้นความกลา้เสียง ดา้นความมุ่งผลสาํเร็จ ดา้นความคิดสร้างสรรค ์

ดา้นความเชือมนัในตนเอง และ ดา้นคุณค่าของการใชท้รัพยากร เพือใหมี้แนวทางดงักล่าวฝึกฝนให้

ชุมชนมีศกัยภาพความเป็นผูป้ระกอบการสูงมากขึน ควรศึกษาเชิงลึกโดยวิธีสัมภาษณ์เพือให้ผล

การศึกษาทีสมบูรณ์ 

2) ควรศึกษาถึงแนวทางการสร้างความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดขึนภายใน

ชุมชน ซึงจะนาํไปสู่การเพิมขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียวทีสูงขึน 
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3) ควรศึกษาเพิมเติมจากชุมชนทีมีลกัษณะทางกายภาพของพืนทีใกลเ้คียงกนัและ

เป็นชุมชนทีมีการท่องเทียวเกิดขึนภายในชุมชน เพือนาํมาศึกษาเชิงเปรียบเทียบต่อไปเพือเพิมองค์

ความรู้และแนวทางปฏิบติั ทีชดัเจนส่งผลใหมี้การพฒันายงิขึนไปได ้

4) ควรศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นอกเหนือจากคนในชุมชน เช่น 

ผูป้ระกอบการภายนอกทีเข้ามาลงทุนภายในชุมชน เพือทราบถึงความแตกต่างระหว่างขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียวของชุมชนและ

ผูป้ระกอบการภายนอก เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

5) นอกเหนือไปจากความเป็นผูป้ระกอบการ ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ 

การรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเทียวแลว้ควรศึกษาเพิมเติมเกียวกบัตวัแปรการสร้างขีด

ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจอืนๆ ทีสามารถพฒันาเพิมศกัยภาพคนใน

ชุมชน และสามารถพฒันาใหขี้ดความความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียวใหเ้หมาะสมกบัการท่องเทียวทีเกิดขึนภายในชุมชน 
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ตัวอย่างของแบบสอบถามทีใช้ในการเก็บข้อมูล 
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แบบสอบถามความคดิเห็นเพอืการวจิยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว กรณีศึกษา; ชุมชนสองแพรก  

จงัหวดัพงังา 

 

แบบสอบถามนีเป็นส่วนหนึงของการวิจัยในการศึกษาระดบัปริญญาโทของคณะการ

จดัการการท่องเทียวสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้) 

โดยการศึกษาเรืองนีมีวตัถุประสงคเ์พือประเมินขีดความสามารถและวิเคราะห์ปัจจยัส่วน

บุคคลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ความเป็น

ผูป้ระกอบการผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทีมีความสัมพนัธ์กบัขีด

ความสามารถในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว ของชุมชนสองแพรก 

จงัหวดัพงังา 

แบบสอบถามฉบบันีมีทงัสิน 6 หน้า (รวมหน้านี) ซึงในตวัแบบสอบถามฉบบันีแบ่งออก

ทงัสิน 5 ส่วนโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

ส่วนที 1: แบบสอบถามคุณลกัษณะบุคคล 

ส่วนที 2: แบบสอบถามประเมินความเป็นผูป้ระกอบการ 

ส่วนที 3: แบบสอบถามประเมินความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ส่วนที 4: แบบสอบถามประเมินผลกระทบทางการท่องเทียวทางเศรษฐกิจต่อชุมชน 

ส่วนที 5: แบบสอบถามประเมินขีดความสามารถในการแสวงหาผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

ดงันนัผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถามกรุณาตอบคาํถามให้ครบ

ทุกขอ้เพือความสมบูรณ์และถกูตอ้งของงานวิจยัคาํตอบของท่านเป็นสิงทีมีความหมายและมีค่ายิง

ทางผูว้ิจยัจะเก็บรักษาขอ้มลูของท่านเป็นความลบัโดยจะนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิจยัเท่านันไม่มี

ผลกระทบใดๆต่อท่านและองค์กรผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านทีเสียสละเวลาอนัมีค่าและให้

ความกรุณาตอบแบบสอบถามในครังนี 

 

 

นางสาวศิรตา ศิริธรรม 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโทคณะการจดัการการท่องเทียว 

                                                                     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที 1 ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 

คาํชีแจง: กรุณาทําเครืองหมาย () หรือเตมิข้อความให้ตรงกบัความเป็นจริง 

1.เพศ 

 ชาย    หญิง       

2. อาย ุ

 ไม่เกิน 20 ปี 21 – 35 ปี 36 – 45 ปี 46 –55 ปี 56 ปีขึนไป 

3. สถานภาพสมรส 

 โสด    สมรส  หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

  ตาํกว่าประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ป.ว.ช อนุปริญญา/ ป.ว.ส ปริญญาตรี/มากกว่าขึนไป 

5. อาชีพ 

 เกษตรกรรม   รับจา้ง/พนกังานบริษทั ธุรกิจส่วนตวั  

  ขา้ราชการ/พนกังานวิสาหกิจ พ่อบา้น/แม่บา้น   อืนๆ (ระบุ)…… 

6. รายได้ต่อเดือน         

  นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 

 15,001 – 20,000 บาท  มากกว่า ,  บาท  

ส่วนท ี2 ข้อมูลเกยีวกบัความเป็นผู้ประกอบการคาํชีแจง: กรุณาทําเครืองหมาย ()  หรือเตมิ

ข้อความให้ตรงกบัความเป็นจริงโดยแบ่งระดับเป็น 5 ระดับ และอ่านค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย 

ดังน ี

 

ความเป็นผู้ประกอบการ 
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ด้านความกล้าเสียง 

ท่านกลา้ทาํสิงใหม่ๆทีท่านเห็นว่ามีโอกาสประสบความสาํเร็จแมมี้ความเสียง 

     

 ท่านกลา้ทาํสิงใหม่ๆทีแตกต่างมากขึนเพือใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนทีมากกว่า      

 ท่านกลา้ริเริมทาํในสิงทีไม่มีผูใ้ดเคยทาํมาก่อน      

ท่านกลา้ทาํสิงใหม่ๆแมว้่าจะมีความยากลาํบากมากกว่าสิงเดิม      
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ความเป็นผู้ประกอบการ 
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ด้านการมุ่งความสําเร็จ 

ท่านมุ่งมนัทาํตามสิงทีท่านเลือกทาํใหส้าํเร็จ แมจ้ะมีอุปสรรคมากกต็าม      

หากท่านตดัสินใจทาํสิงใดแลว้แลว้ ท่านจะมุ่งมนัทาํสิงนนักว่าจะสาํเร็จ      

ท่านพยายามทาํสิงทีท่านตงัใจอยา่งต่อเนืองแมว้่าจะไม่มีใครเห็นดว้ยกต็าม      

ท่านใหค้วามสาํคญักบัการบรรลุเป้าหมายมากกว่าการทาํตามกระบวนการที

วางแผนไว ้      

ด้านความคดิสร้างสรรค์ 

ท่านมกัมีความคิดในการทาํอะไรใหม่ๆแตกต่างไปจากรูปแบบเดิม      

 ท่านคิดว่าสิงทีท่านทาํสามารถทาํไดดี้กว่าเดิมหากมีการทบทวนอีกครัง      

ท่านมกัมองเห็นวิธีการทาํงานทีทาํไดดี้กว่าเดิม      

ท่านสามารถหาทางออกอยา่งสร้างสรรคไ์ดเ้สมอเมือเกิดปัญหาขึน      

ด้านความเชือมันในการพัฒนาตนเอง 

 ท่านมีความเชือมนัและมนัใจเสมอเมือทาํสิงใหม่ๆโดยปราศจากความกลวั      

ท่านพยายามแสวงหาความขอ้มูลหรือความรู้ใหม่ๆ เพือมาพฒันาสิงทีมีอยู ่      

ท่านพยายามพฒันาความรู้ความสามารถใหเ้ท่าทนัยคุสมยั      
ท่านพฒันางานทีทาํใหดี้ขึนอยา่งสมาํเสมอแมว้่าจะตอ้งเสียเวลาไปบา้งกต็าม      

ด้านรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 

 ท่านทราบว่าทรัพยากรต่างๆในชุมชนมีค่าต่อการท่องเทียว      

ท่านพยายามใชท้รัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพือกิจกรรมต่างๆใหน้อ้ยทีสุด      

ท่านคาํนึงถึงคนรุ่นลูกและรุ่นหลานทุกครังก่อนใชท้รัพยากรของชุมชน      

ท่านพยายามอนุรักษแ์ละสร้างทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเพือใหมี้ใชไ้ด้

อยา่งยงัยนื      

 

 

 



154 

ส่วนที 3 ข้อมูลเกยีวกบัความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้คาํชีแจง: กรุณาทําเครืองหมาย ()  หรือ

เตมิข้อความให้ตรงกบัความเป็นจริงโดยแบ่งระดบัเป็น 5 ระดับ และอ่านค่าคะแนนจากมากไปหา

น้อย ดังน ี
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ด้านบุคคลทีรอบรู้ 

ท่านมีอุปนิสยัในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอ      

ท่านมกันาํหลกัคิดของบุคคลทีประสบความสาํเร็จในชีวติมาประยกุตใ์ชก้บั

ตวัท่าน      

ท่านมกันาํเอาปัญหาทีพบในการทาํงานมาคิดหาทางออกเพือเป็นแนวทาง

ใหม่ๆในการทาํงาน      

ท่านมกัติดตามข่าวสารประจาํวนัทีเป็นประโยชน์อยา่งสมาํเสมอ      

ด้านแบบแผนความคดิความอ่าน 

ท่านรับฟังความคิดเห็นทีแตกต่างจากคนรอบขา้ง      
ท่านยอมรับสิงใหม่ๆทีเขา้มา เพือนาํมาพฒันาสิงเดิมทีมีอยูใ่หดี้ขึน      
ท่านไม่ยดึติดกบัแนวความคิดเดิมๆและความเชือทีมีมายาวนาน      

ท่านมกัคิดหาทางเลือกใหม่ในการทาํสิงใดสิงหนึงอยูเ่สมอ      

ด้านวสัิยทัศน์ร่วม 

คนในชุมชนของท่านมีเป้าหมายของการพฒันาชุมชนเหมือนกนั      

ผูน้าํชุมชนมีการอธิบายใหส้มาชิกในชุมชนเขา้ใจถึงเป้าหมายการพฒันา      

สมาชิกชุมชนต่างช่วยกนัดาํเนินการใหชุ้มชนบรรลุเป้าหมายทีตงัไว ้      

ทุกคนในชุมชนทราบถึงเป้าหมายทีไดส้ร้างไวร่้วมกนั      

ด้านการเรียนรู้เป็นทีม 

ชุมชนของท่านมีการแลกเปลียนความรู้ระหว่างกนัอยา่งสมาํเสมอ      

ชุมชนของท่านช่วยกนัแกปั้ญหาทีเกิดขึนภายในชุมชน      

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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ชุมชนของท่านมีการนาํบทเรียนจากพืนทีอืนมาแลกเปลียน

เรียนรู้ร่วมกนัภายในชุมชน      

ชุมชนของท่านร่วมกนันาํผลการดาํเนินงานในอดีตมาวิเคราะห์

และเรียนรู้ร่วมกนั      

ด้านการคดิอย่างเป็นระบบ 

ท่านวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆอยา่งรอบคอบก่อนการตดัสินใจ      

เมือตอ้งตดัสินใจท่านพยายามวิเคราะห์และคิดจากมุมมองของ

ผูอื้น      

เมือท่านเริมตน้ทาํสิงใหม่ๆท่านคาํนึงถึงผูที้มีส่วนไดส่้วนเสีย/ผู ้

ทีเกียวขอ้ง กบัสิงทีเกิดขึน      

ท่านมุ่งเนน้แกปั้ญหาโดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาอืนๆตามมา      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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ส่วนที 4 ข้อมูลเกยีวกบัผลกระทบทางการท่องเทียวทางเศรษฐกจิต่อชุมชนคาํชีแจง: กรุณาทํา

เครืองหมาย ()  หรือ เตมิข้อความให้ตรงกบัความเป็นจริงโดยแบ่งระดับเป็น 5 ระดับ และอ่านค่า

คะแนนจากมากไปหาน้อย ดงัน ี

 

 

ผลกระทบทางการท่องเทียวทางเศรษฐกิจต่อชุมชน 
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ผลกระทบทีเป็นตัวเงิน 

เมือมีท่องเทียวเกิดขึนในชุมชน ทาํใหชุ้มชนมีรายไดม้ากขึน 

     

เมือการท่องเทียวเขา้มาในชุมชน คนในชุมชนมีรายไดอ้ยา่งทวัถึง      

ผลกระทบทีไม่เป็นตัวเงิน 

การท่องเทียวในชุมชน ทาํใหค้นในชุมชนมีโอกาสทางอาชีพมากขึน 

     

การท่องเทียวในชุมชน ทาํใหค้นในชุมชนมีโอกาสเป็นเจา้ของธุรกิจ

มากขึน 
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ส่วนที 5 ข้อมูลเกียวกับขีดความสามารถในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเทียวคาํชีแจง: กรุณาทําเครืองหมาย () หรือเติมข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงโดยแบ่ง

ระดับเป็น 5 ระดับ และอ่านค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี  

 

 

ขีดความสามารถในการแสวงหาผลประโยชน์ 

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทียว 

 

 5 
เห็

น
ด้ว

ยอ
ย่า

งย
ิง 

4 
เห็

น
ด้ว

ย 

3ไ
ม่แ

น่
ใจ

 

2ไ
ม่เ

ห็
น

ด้ว
ย 

1ไ
ม่เ

ห็
น

ด้ว
ยอ

ย่า
งย

ิง 

เมือมีธุรกิจท่องเทียวและบริการเขา้มาในพืนที ท่านมีความสามารถในการ

ดาํเนินธุรกิจทีเกียวขอ้งกับการท่องเทียวชุมชน เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

ร้านอาหาร ธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก ์ธุรกิจขนส่งยมืเช่ายานพาหนะ ธุรกิจ

จาํหน่ายของทีระลึกและหตัถกรรมพืนบา้น เป็นตน้ 

     

เมือมีธุรกิจท่องเทียวและบริการเขา้มาในพืนที ท่านมีทกัษะทีสามารถเขา้

ทาํงานในธุรกิจการท่องเทียวได ้เช่น พนกังานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร 

พนักงานเกียวกับธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก์ พนักงานธุรกิจขนส่งยืมเช่า

ยานพาหนะ พนกังานธุรกิจจาํหน่ายของทีระลึกและ-หตัถกรรมพืนบา้น เป็น

ตน้ 

     

เมือมีธุรกิจท่องเทียวและบริการเขา้มาในพืนที ท่านสามารถผลิตสินคา้เพือ

ป้อนให้กบัธุรกิจเหล่านันได้ เช่น โรงแรมร้านอาหารธุรกิจนําเทียวและ

มคัคุเทศก์ธุรกิจขนส่งยืมเช่ายานพาหนะ ธุรกิจจําหน่ายของทีระลึกและ

หตัถกรรมพืนบา้น เป็นตน้ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการตอบแบบสอบถามในครังน ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

การทดสอบค่าความน่าเชือถือของแบบสอบถาม 
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การทดสอบค่าความเชือถือของแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามในส่วนท ี2 ประเมนิความเป็นผู้ประกอบการ                    

 

1. ด้านความกล้าเสียง 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.867 4 

 

2.ด้านการมุ่งความสําเร็จ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.747 4 
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3. ด้านความคดิสร้างสรรค์ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.817 4 

 

4. ด้านความเชือมนัในการพฒันาตนเอง 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.801 4 
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5. ด้านรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.800 4 

 

 
แบบสอบถามในส่วนท ี3 แบบสอบถามประเมนิความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 

1.ด้านบุคคลทีรอบรู้ 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.717 4 
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2. ด้านแบบแผนความคดิความอ่าน 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.814 4 

 

3. ด้านวสัิยทัศน์ร่วม 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.843 4 
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4. ด้านการคดิอย่างเป็นระบบ 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 39 97.5 

Excludeda 1 2.5 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.767 4 

 

5. ด้านการเรียนรู้เป็นทีม 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.797 4 
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แบบสอบถามในส่วนท ี4 ประเมนิผลกระทบทางการท่องเทียวทางเศรษฐกจิต่อชุมชน                             

 

1. ผลกระทบทีเป็นตวัเงิน 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.712 2 

 
 

2. ผลกระทบทีไม่เป็นตวัเงนิ 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.701 2 
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แบบสอบถามในส่วนท ี5 ประเมนิขดีความสามารถในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิจาก

   การท่องเทียว 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.806 3 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มด้วย Levene’s Test 

 

 

 



1.  ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม –เพศ 

 Test of Homogeneity of Variances 

 
 

Group Statistics 
 เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ขีดความสามารถในการ

แสวงหาประโยชนท์าง

เศรษฐกจิจากการท่องเทียว 

ชาย 129 4.1318 .66721 .05874 

หญิง 
115 3.9739 .75979 .07085 

 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ขีดความสามารถใน

การแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกจิจากการ

ท่องเทียว 

Equal variances 

assumed 
.019 .891 1.728 242 .085 .15787 .09135 -.02208 .33782 

Equal variances 

not assumed 

  
1.715 228.457 .088 .15787 .09204 -.02348 .33922 
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2.  ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม–อาย ุ
 

Test of Homogeneity of Variances 
ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกจิจากการท่องเทียว 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.479 4 239 .209 

 
3.  ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม–สถานภาพ 
  

Test of Homogeneity of Variances 
ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกจิจากการท่องเทียว 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.668 2 241 .514 

 
4.  ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม–ระดับการศึกษา 

  

Test of Homogeneity of Variances 
ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกจิจากการท่องเทียว 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.286 5 238 .271 

 
 

5.  ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม–อาชีพ 

  

Test of Homogeneity of Variances 
ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกจิจากการท่องเทียว 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.772 4 239 .135 

 

6.  ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม–รายได้ 

 
Test of Homogeneity of Variances 

ขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชนท์างเศรษฐกจิจากการท่องเทียว 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5.332 4 239 .000 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเพอืการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 

เอกสารตอบรับการตีพมิพ์ผลงานวิจัย 
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